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העיתון ״רפואת הפה והשיניים״ הוא עיתונה של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל .העיתון נועד להביא בפני
ציבור רופאי השיניים בישראל סקירות ומאמרים ברמה גבוהה בנושאים הקשורים קשר אמיץ לעבודתם היומיומית.
העיתון יפרסם מאמרים הדנים בחידושים בתחום החומרים ושיטות הטיפול הדנטלי ,וכן סקירות עדכניות
במגוון נושאים במחקר הקליני ובמחקר הבסיסי הרלוונטי לרפואת השיניים .בד בבד ישמש העיתון במה
להחלפת דעות ומידע בין רופאי השיניים בישראל.

החומר המוגש אמור לכלול ממצאים או סקירות שלא
התפרסמו או הוגשו לפרסום בעיתון אחר .החומר ייכתב
בעברית נכונה ועדכנית ,בתוספת תקציר באנגלית.
שמות של מחלות ומונחים רפואיים יופיעו בשמם השגור
בפי הרופאים ,ולאו דווקא בשמם העברי .יש להשתמש
באותו שם או מונח באופן עקבי לאורך כל המאמר.
רצוי שעם הופעתו הראשונה של השם בגוף המאמר הוא
יובא גם באנגלית ,בסוגריים .ניתן להשתמש בשמות
מקוצרים.

התקציר באנגלית
בדף נפרד יופיע תקציר המאמר באנגלית .בדף התקציר
יופיע שם המאמר ,שמות המחברים ושם המוסד שאליו
הם קשורים .דגש מיוחד יש לתת בתקציר לתוצאות
ולמסקנות המאמר .אורך התקציר עד  500מילים.

רשימת המקורות
ההפניות לרשימת המקורות שמהם מצטט המאמר או
שעליהם הוא מסתמך יופיעו בגוף המאמר במספרים
בסוגריים על־פי סדר הופעתם .רשימת המקורות
באנגלית תצורף בדף נפרד .כל מקור יכלול ,בסדר
הבא :שמות המחברים (שם משפחה מלא ואחריו
שמות פרטיים בראשי תיבות) ,שם המאמר ,שם כתב
העת שבו הוא מופיע ,השנה ,מספר הכרך ומספרי
העמודים .אם מספר המחברים במאמר המצוטט
עולה על שלושה ,יופיעו רק שלושת הראשונים
ברשימה בתוספת המילים  .et al .שם העיתון המצוטט

רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

דוגמה לרשימת מקורות
1. Ploni A, Almoni B. Filling and Drilling Using
L aser equipment. J Isr Dent Assoc 1993 ; 95:
32-37.
2. C o h e n A . D e n i s t r y i n I s r a e l , I n : L e v i B .
Textbook in Public Dentistry, Jerusalem,
Steimatzki 1993: p. 95-98.

טבלאות
טבלאות יופיעו בגוף המאמר בקובץ וורד.
הפניית הקורא בגוף המאמר לתמונה או לטבלה תיעשה
תוך ציון מספרם בסוגריים.
המאמרים הם על דעת המחברים ומתפרסמים על פי
אמות מידה מקצועיות-מדעיות בלבד.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בעריכה ובסגנון כמו גם לדחות את המאמר ,חלקו או
כולו .אין המערכת אחראית לתוכן הכתוב ולדעות
המובעות .לכותבים זרים תיתן המערכת שירות של
תרגום המאמר לעברית.

מדיניות פרסום
אין המערכת אחראית לתוכן ולצורת החומר המופיע
בחלק הפרסומי של העיתון .עם זאת ,חומר הפרסום
חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות הפרסום של
ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.

על פניו מארח...

מקצוענות וחדשנות ברפואת השיניים הצבאית
בשיקום הפה ,באנדודונטיה ,בפריודונטיה ובאורתודונטיה
המוכרות ע״י המועצה המדעית וכן הכשרה של סייעות שיניים,
מתעדות רנטגן ומזכירות .המערך מפעיל תכנית מדדי איכות,
לראשונה ברפואת השיניים בישראל .כפתרון לפיזור המרפאות
בכל רחבי הארץ ,כולל במקומות מרוחקים ומבודדים ולמעבר של
לוחמים מגזרה לגזרה – המערך כולו ממוחשב ,כך שניתן לגשת
אל התיקים הדנטליים וצילומי הרנטגן (מערכת  )PACSמכל
מרפאה צבאית .פתרון נוסף למרפאות המבודדות הוא מערכת
ייעודית ממוחשבת של  ,Teledentistryלראשונה בישראל ,בה
רופא השיניים הפריפרי מציג מקרה ושואל שאלה והמומחה במרכז
הארץ מעיין במקרה ועונה תשובה .המערך מצויד בערכות שדה
להפעלת מרפאות שיניים בעת מלחמה .רופאי המערך משתתפים
באופן פעיל בזיהוי החללים הצבאיים ומפקד המערך הנוכחי הינו
גם מפקד היחידה המטכ״לית לזיהוי רפואי של חללי צה״ל וחקר
מנגנוני המוות.
במישור הבינלאומי ,בעשור האחרון הוכר המערך כמוביל וכמוקד
ידע עולמי בתחומי החבלה הדנטלית באוכלוסיה צבאית ()2
וברפואת השיניים התעופתית והימית ( .)3דוגמאות נוספות הן
מחקר אפידמיולוגי רחב על מחלת חניכיים אגרסיבית ( )4המוכר
והמצוטט כמחקר היחיד עד כה בעל מתודולוגיה אפידמיולוגית
נכונה .הנתונים האפידמיולוגים הדנטליים שנאספו בצה״ל
מצוטטים ע״י ארגון הבריאות העולמי (.)5( )WHO
בגיליון זה אנחנו מציגים את רפואת השיניים הצבאית כפי
שמתרחשת ומתחדשת בצה״ל ביבשה ,באוויר ובים ,בשגרה
ובלחימה.
אנו מודים לעורך הראשי פרופ’ בני פרץ ולהסתדרות לרפואת
שיניים על הסיוע ועל הבמה המכובדת.

הזמנים משתנים .בגלגולו הקודם של כתב עת זה ,שנקרא אז
״רפואת השיניים״ והיה דו-לשוני בעברית ובאנגלית ,פורסם בשנת
 1984מאמר מאת משה גורדון ,הרברט יודס ,בן ציון לאופר ואריה
שיפמן מהמרכז לרפואת שיניים של צה״ל ומבית הספר לרפואת
שיניים באוניברסיטת תל אביב .המאמר ,״שחזור מיידי דו-
תכליתי של שיניים אחוריות לאחר טיפול שורש (כתר אמלגם)״,
הציג לראשונה את כתר האמלגם כפתרון לצורך בשחזור לשיניים
אחוריות שעברו טיפול שורש ״במיוחד כשמדובר ברפואת שיניים
ציבורית או צבאית״ ( .)1שחזור שן טוחנת לאחר טיפול שורש
באמצעות כתר אמלגם באוכלוסיה הצבאית הינו טיפול זול ומהיר
שמשחזר פונקציה ומונע פגיעה נוספת במבנה השן ,אך הינו בעל
אורך חיים קצר יחסית בהשוואה לשיקום באמצעות כתר .אולם
כיום ,מתוך הבנת החשיבות של שמירת כשירותם הרפואית של
לוחמי צה״ל ,הם אינם מטופלים באמצעות כתרי אמלגם אלא
באמצעות כתרי חרסינה וזירקוניה ואף באמצעות שיקום ע״ג
שתלים .שמירת כשירותם הדנטלית של הלוחמים מתבצעת
גם באמצעות טיפול דנטלי יזום בבסיסי הטירונים ובאמצעות
מרפאות שיניים ניידות (״הרפושיות״) חדישות ומצוידות היטב
שחורשות את הארץ לאורכה ולרוחבה ומעניקות טיפולי שיניים
ללוחמי הגדודים ,הסוללות והמוצבים ומרפאות המומחים
האזוריות אשר מעניקות טיפולים וייעוצים ע״י מומחים בתחומי
שיקום הפה ,אנדודונטיה ,פריודונטיה ,כירורגית פה ולסת ,רפואת
הפה ואורתודונטיה.
רפואת השיניים הצבאית איננה רפואת שיניים ״רגילה״ הניתנת
ללובשי המדים .מדובר ברפואה מותאמת ודינמית שמקיפה
את תחומי בריאות הפה והשיניים של אנשי הצבא בעתות שגרה
ובלחימה .המקצוענות ברפואת שיניים צבאית מבוססת על מחקר
ולימוד ,מציאת פתרונות יצירתיים ,כתיבת תורה ,והוראה והדרכה
קליניים בהתאם.
מערך רפואת השיניים בצה״ל הגיע להישגים רבים ,לאומיים
ובינלאומיים.
באספקט הלאומי ,כמערכת רפואת שיניים ציבורית אמיתית,
המערך הינו המערכת הציבורית היחידה שלה מערך הכשרה
ייעודי ,החל מרמת הסטודנט ,תכנית ״בינה״ לרפואת שיניים בבית
הספר לרפואת שיניים של הדסה והאוניברסיטה העברית ועתודה
אקדמית בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת ת”א,
הכשרות לרופא השיניים הכללי ,כנסים ,והתמחויות עצמאיות

ד״ר יהודה צדיק
מנהל המחלקה לרפואת הפה,
המרכז לרפואת שיניים ,חיל הרפואה ,צה”ל ,תל השומר.
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Br Dent J 2009 ; 206:11-6.
	4.
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	5.
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מבוא

מיון דנטלי

למרות הירידה בשכיחותן ,מחלות הפה והשיניים הן
עדיין מן המחלות הנפוצות ביותר בעולם המערבי
ובישראל .תחלואה דנטלית חריפה עלולה לגרום לכאב
עז ,להרגשה כללית רעה ,להפרעה בתזונה ולהשבתת
האדם מפעילות .באוכלוסייה הכללית ,תחלואה
דנטלית חריפה גורמת לאובדן  1500-1700שעות
עבודה ל 1000-איש לשנה ( .)1בשל שינוי באוכלוסיות
המגויסות לשירות בצבאות מערביים ,דווח אף על הרעה
במצב הדנטלי של המתגייסים בעשור האחרון (.)2
במאמר זה נדון בהשפעת המצב הדנטלי של החייל על
מוכנותו הצבאית .דיווחים על תחלואה דנטלית בסביבה
הצבאית הופיעו החל ממלחמות האימפריה היוונית
במאה הרביעית לפני הספירה ועד למלחמות המאה
ה .)3( 21-דלקת חניכיים נמקית ,שהייתה נפוצה מאוד
באוכלוסייה צבאית (בעיקר במחצית הראשונה של
המאה ה ,)20-מאובחנת מעת לעת גם בחיילים בתחילת
המאה ה ,21-אך כבר אינה נפוצה היום באוכלוסייה זאת
( .)4אולם השירות הצבאי והפעילות הקרבית עדיין
עלולים לגרום להתפתחות מחלות דנטליות ולהחמרתן
עקב אי שמירה על גהות הפה ,שינויי הרגלים ואורחות
חיים (תזונה ,עישון) ,חבלה או זמינות נמוכה של
החייל לטיפול שיניים משמר ( .)6,5בנוסף ,לוחמי צוות
אוויר וצוללנים חשופים לתחלואה דנטלית הקשורה
לפעילותם ( ;)8,7גורמי הסיכון לתחלואה תעסוקתית
זו ,ודרכי מניעתה ,לא יידונו במאמר זה (.)9 ,10

עד המאה ה ,17-יוחסה חשיבות נמוכה למצבו
הדנטלי של החייל .מצב זה השתנה בעקבות
המהפכה התעשייתית ולאחריה השיפור הטכנולוגי
באמצעי הלחימה במאות ה .18-19-לדוגמה,
בתקופה זו מתגייסים לצבא האנגלי נדחו על רקע
תחלואה דנטלית .שיניים רקובות או חוסר שיניים
פגעו ביכולת החייל לאחוז כדורים באמצעות שיניו
בעת הטענת הרובה ,לשחרר את נצרת הרימון וכן
ביכולתו ללעוס את הבשר המשומר ואת המאפה
הקשה שבמנת הקרב .במקביל ,בתקופה זו החלו
בטיפולי שיניים משמרים בצבא האנגלי ושיניים
פגועות לא נעקרו מיידית ,כפי שהיה מקובל עד אז
(.)11
גם כיום ,בחלק מצבאות העולם ,נבדקות שיניו של
המועמד במיון לקראת גיוס .בצבא הודו ,לדוגמה,
לשם כשירות לגיוס ,למועמד צריך להיות משנן
טבעי שיאפשר לעיסה יעילה .לשם הערכה של
יכולת זו ,המועמד נבדק ומקבל נקודה אחת על כל
שן חותכת/ניב/מלתעה טבעית מתפקדת ,בתנאי
שיש לשן זו גם שן נגדית טבעית מתפקדת בקשת
השיניים המקבילה ושתי נקודות על כל שן טוחנת
מתפקדת בעלת שן טבעית מתפקדת מולה .לשם
כשירות לגיוס כחוגר יש צורך לאסוף לפחות 14
נקודות .לעיסה באמצעות שיניים תותבות פוסלת
את המועמד משירות צבאי (.)11
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עם זאת ,בצבאות המערב ,ובכללן בצה״ל ,תחלואה
דנטלית הינה נפוצה ואינה פוסלת גיוס.
תחלואה דנטלית חריפה באוכלוסייה צבאית
היארעות מחלות שיניים חריפות (המצריכות טיפול
עזרה ראשונה דנטלית) בעת לחימה או תעסוקה
מבצעית ,דווחה בשיעור של  57עד  293מיקרים ל1000-
חיילים לשנה ( .)13,12,3מיקרי עזרה ראשונה דנטלית
מהווים  10-22%מכלל הטיפולים הרפואיים הדחופים
בעת לחימה או פעילות מבצעית; פניה לעזרה ראשונה
דנטלית הינה במקום השלישי לאחר טיפולי חירום
רפואיים וטיפולים אורתופדיים ( .)15,12מקרה מעניין
הוא תרגיל חטיבתי של שתי יחידות שריון אמריקאיות
שארך  14ימים במהלך חודש אוקטובר במזג האוויר
קר ,לח וגשום .למרות האימון הקשה ,תנאי מזג אוויר
קשים (בהם צפויה עלייה חדה בשיעור מחלות קור
וזיהומים במערכת הנשימה העליונה) ,ומשך תרגיל
קצר יחסית – עשירית מהפניות הרפואיות היו על
רקע דנטלי ( .)16ישנם דיווחים על עגינת אניות קרב
על רקע של כאב שיניים של אחד אנשי הצוות (.)17
תחלואה דנטלית חריפה דווחה כסיבה מרכזית לפינוי
רפואי של לוחמי צה״ל מדרום לבנון; סיבות אחרות
היו התקף חרדה והתפרצות אבעבועות רוח (.)18
במבצע ״צוק איתן״ ,שנערך ברצועת עזה בקיץ 2014
וארך  50ימים ,טיפול שיניים היה הטיפול הרפואי
הנפוץ ביותר ( )38.1%מבין כלל הטיפולים הרפואיים
שניתנו ללוחמים ואחריו טיפולים אורתופדיים (כולל
פיזיותראפיה )28.2% ,וטיפולי עור ( ;)27.5%מתוך סך
טיפולי השיניים 22.2% ,היו טיפולי ״עזרה ראשונה״
בשל מצבי חירום דנטליים הפוגעים בכשירות
הלוחמים (.)19

טיפולי חירום דנטלים
בכמחצית מהמקרים ,בהם נזקקים לוחמים לטיפולי
חירום דנטליים יש צורך בטיפול שיניים משמר או
בטיפול חניכיים ראשוני .לפי חישוב שנערך בצבא
האוסטרלי ,ב 54%-מהמקרים ,בנוסף לטיפול
החירום ,יש צורך בטיפול המש ך ,שאורכו  90דקות
בממוצע ( )11ב 60%-ממקרי החירום המגיעים בגלל

עששת או שחזור לקוי יהיה צורך בטיפול שורש
( .)15בהנחה שישנם כ 170-150-מקרי עזרה ראשונה
דנטלית ל 1000-חיילים לשנה ,יש צורך בכ100-
טיפולי שורש ל 1000-חיילים לשנה בעת לחימה
(וזאת נוסף על טיפולי השורש הנדרשים כחלק
מטיפול שיניים מתוכנן).
שיני בינה ,הבוקעות בד״כ בסוף העשור השני או
בתחילת העשור השלישי לחיים ,מהוות בעיה צבאית
( .)21במהלך שירות של  8-11חודשים בצבא הפיני,
למעלה מעשירית מהחיילים נזקקים לטיפול בשן
בינה .בעקבות הטיפול בשן הבינה 48% ,מהם הושבתו
לתקופה של  4.2ימים בממוצע ( .)22הסיבה הרפואית
השכיחה יותר לאשפוז לוחמי צוות אוויר בגילאים
 21עד  23שנים בצי האמריקאי היא ״שן בינה״26 :
מקרי אשפוז לשנה ל 1000-טייסים ,המהווים 30%
מכלל מיקרי האשפוז של אוכלוסייה זו ( .)23שכיחות
פריקורוניטיס סביב שן בינה היא  27-33מיקרים
ל 1000-חיילים לשנה (.)24,14,12

סיווג דנטלי
בצבאות מערביים רבים ,בעת הגיוס ולפני היציאה
למשימות ארוכות טווח ,חיילים עוברים בדיקת
שיניים ומסווגים ע״פ הצפי למקרה חירום דנטלי
בשנה הקרובה .מכיוון שבעת הפלגה אנשי צוות ים
הינם מבודדים ללא שירותי רפואת שיניים זמינים
זמן ממושך באופן יחסי ,גם אוכלוסייה זו נבדקת
ומטופלת טרם ההפלגה.
ע״פ הוראות הצבא האמריקאי ,למעט יוצאים מן
הכלל ,לוחמים אינם מוצבים לפעילות מבצעית אם
יש חשש להתפתחות מקרה חירום דנטלי בשנה
הקרובה ,ובכל אופן 95% ,מהלוחמים המוצבים
בפעילות יהיו ללא צפי לתחלואה דנטלית חריפה
בשנה הקרובה (.)25,12-15
טבלה  1מסכמת את שיטות הסיווג הדנטלי בצבא
האמריקאי ,בצי הבריטי ,בחיל נאט״ו ,בצבא הודו,
ובצה״ל .בשנים האחרונות נבחנת השיטה לסיווג
דנטלי בצי האמריקאי ,בשאיפה להגיע לסיווג
שיאפשר ניבוי מדויק של העדר מקרי חירום דנטליים
לתקופה של  6חודשים לאחר הבדיקה (.)25
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טבלה  :1סיווג דנטלי בצבא האמריקאי ,בצי הבריטי ,בחיל נאט״ו ,ובצה״ל.

הצבא האמריקאי
 :1אין צורך בטיפול
דנטלי

נאט״ו (כולל קנדה)
הצי הבריטי
 :Dentally fitאין צורך  :1כשירות דנטלית
בטיפול או בבדיקה אופטימלית
בשנה הקרובה
 :Fleet readyיש צורך  :2כשירות דנטלית
בטיפול שיניים ,אך
במאפשרת תפקוד
לא צפוי צורך בטיפול
חירום בשנה הקרובה

צבא הודו

 :Dentally fitללא
ממצא של מחלה
דנטלית
:Priority-Iצורך
 :2יש צורך בטיפול
בטיפול מיידי לשיכוך
שיניים ,אך לא צפוי
כאב ,או אבחנה של
צורך בטיפול חירום
נגעי עששת עמוקים,
בשנה הקרובה
או מחלת חניכיים
מתקדמת
 :3 :Treatment requiredצפי לתחלואת
 :Priority-IIצורך
 :3יש צורך בטיפול
בטיפולי שיניים
יש צורך בטיפול
חירום דנטלית
שיניים .ללא טיפול
משמרים ,או אבחנה
– צפוי לצורך בטיפול שיניים לפני הפלגה
של דלקת רירית
חירום בשנה הקרובה
 :4חייל לפני בדיקת  :Not seenחייל שלא  :4לא נבדק תקופתית החניכיים
 :Priority-IIIצורך
נבדק בשנה האחרונה
שיניים
בסילוק אבנית אך
ויש לזמנו בדחיפות
ללא דלקת חניכיים
לבדיקה
משמעותית ,או נגעים
קלים של עששת
שאינם דורשים
התייחסות דחופה

הכנה דנטלית
מדיניות ההכנה הדנטלית של לוחמים שונה בצבאות
השונים; ישנם צבאות בהם מתקיימת הכנה נקודתית
לפני תעסוקה ,ויש שבהם מתקיימת תכנית דנטלית יזומה
בתחילת השירות הצבאי ובעת הכשרות לאורך השירות.
תכניות למילוי הצרכים הדנטליים של חיילים בתקופת
הכשרות היסוד (טירונות) פותחו בעשור האחרון בצה״ל
(״טיפול יזום לטירוני יחידות השדה״) ,בצבא הבריטי ()1
ובצבא האמריקאי () (26״First-term dental readiness״).
בצבא הבריטי העריכו שבשעתיים של טיפולי שיניים לכל
טירון ניתן למלא למעלה מ 85%-של הצרכים הדנטליים
של אוכלוסייה זו ( .)1אולם ,בשל העלייה בתחלואה
הדנטלית באוכלוסייה הצבאית בעשור האחרון ,המדיניות
הנוכחית בחיל הרפואה בצבא הבריטי היא לטפל בחיילים
עם התחלואה המשמעותית ,ובחיילים האחרים לטפל
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צה״ל
 :1ללא תחלואה
דנטלית /פריודונטלית
 :2תחלואה דנטלית
קלה

 :3מוקדי עששת
בינוניים ו/או מחלה
פריודונטלית
 :4לפחות מוקד
אחד עם פוטנציאל
לתחלואה חריפה
(זיהום/דלקת)

רק במקרי חירום דנטליים ( .)1בפועל ,כ 75%-מהכוחות
הבריטיים המוצבים בתעסוקה מרוחקת הינם ברמת
תחלואה דנטלית נמוכה (בדרגות .)3( )1/2
צבא דנמרק שלח  223חיילים למשימות שיטור
ביוגוסלביה .במהלך הבדיקות המקדימות נמצא ש104-
מהחיילים אינם כשירים דנטלית .רופאי שיניים צבאיים
עמלו במהלך  185שעות (שווה ערך לשבוע עבודה של 5
רופאי שיניים) כדי להכשיר חיילים אלו ( .)27המחברים
הסיקו שניתן להכשיר דנטלית את רובו של הצבא הדני
בהתראה קצרה ,וכך לצמצם כמעט לחלוטין את הצורך
בפינוי לוחם משדה הקרב בגלל בעיות שיניים.
מקרה מיוחד מהווה הניסיון במלחמת קרואטיה בשנות
ה90-׳ של המאה העשרים :חיל הרפואה הקרואטי הוקם
רק במהלך המלחמה .עד אז פעלו כוחות רפואה אזרחיים,
גם לאחר הקמתו ,חיל הרפואה לא כלל מערך דנטלי.

מאוחר יותר ,כשניתנו גם שירותים דנטליים ללוחמים
הקרואטים ,שיעור מיקרי החירום הדנטליים היה 756
מיקרים ל 1000-חיילים לשנה ( .)28ההסבר לשיעור גבוה
זה ,בנוסף לתחלואה הדנטלית הגבוהה בכלל האוכלוסייה
הקרואטית ,הוא העיכוב בהקמת המערך הדנטלי בצבא
זה .הלוחמים הקרואטים לא הוכשרו דנטלית ,ונזקקו
לטיפולי שיניים דחופים במהלך הלחימה פי  5יותר מכפי
שניתן היה לצפות מלוחמים המוכנים דנטלית.
עם זאת ,יש לזכור כי למרות הירידה המשמעותית
בשיעור מקרי החירום הדנטלים באמצעות טיפול
מקדים ,לא כל המקרים ניתנים למניעה .לדוגמה,
מניעת תחלואה דנטלית בעקבות חבלה תלויה בעיקר
בשינויים התנהגותיים כגון שימוש בסד דנטלי להגנה
( ,)29ופחות בטיפול דנטלי מניעתי .מחקרים העריכו כי
כמחצית מכלל התחלואה הדנטלית החריפה באוכלוסיות
צבאיות אינה ניתנת למניעה באמצעות טיפול מקדים.
כך ,גם לאחר מילוי מושלם של צרכי הטיפול הדנטלי כפי
שנקבע בבדיקת השיניים ,ישנו צפי למקרי חירום דנטלים
בשיעור של  77-92ל 1000-חיילים לשנה ( .)30לדוגמה,
 95%מהחיילים האמריקאים שפעלו בבוסניה במשך 7
חודשים (בשנים  )2000-2001סווגו דנטלית  1או  2לפני
יציאתם למשימה (כלומר ללא צפי למקרים דנטליים
דחופים במשך הפעילות) ,ובכל זאת נזקקו לטיפולי
שיניים דחופים בשיעור של  170ל 1000-חיילים לשנה
( .)23במחקר שבדק מקרי חירום דנטליים בעת הפלגה
והקיף את כל הצי המלכותי הבריטי במשך שנה ,נמצא
שיעור של  52טיפולי שיניים דחופים ל 1000-אנשי-צוות
לשנה ( ,)17וזאת למרות הכנה מיטבית של אוכלוסייה זו
לפני הפלגות.

דיון
למערך רפואת שיניים בצבא מודרני מגוון פעילויות:
טיפולי שיניים שיקומיים ואחרים ,אבחון וטיפול בנגעים
בחלל הפה ובלסתות ,הכשרה של כוח אדם מטפל ,זיהוי
חללים וסיוע במקרי אסון ( .)31ישנם צבאות ,כמו
הישראלי והאמריקאי ,בהם המערך הדנטלי משמש
גם להשלמת פערים בבריאות הפה והשיניים בקרב
אוכלוסיות חלשות חברתית-כלכלית ( .)5אולם ייעודו
הראשי של מערך כזה הוא שמירה על מוכנות הלוחמים

והחיילים תומכי הלחימה ,באמצעות מניעת תחלואה,
ובאמצעות טיפול מיידי במקרה בו התפתחה תחלואה
חריפה.
כאב שיניים עלול לגרום ,מלבד אי-הנוחות האישית ,גם
לאובדן ריכוז ,שינוי מצב-רוח ,הפרעה לשינה ועייפות.
בצבא הצרפתי באפגניסטאן ,היה צורך בפינוי רפואי של
 65%מהחיילים שסבלו מתחלואה דנטלית חריפה (.)13
ישנה הערכה של הצבא האוסטרלי ,לפיה מחיר כל מקרה
חירום דנטלי בעת לחימה הוא  5ימי-חייל (פינוי החייל
לקבלת הטיפול ,ההחלמה והחזרה) ( .)14לשם קבלת
טיפול חירום החייל הסובל נעדר מיחידתו ,ולעיתים יש
צורך בפינוי (רכוב או מוסק) למרפאה הרחוקה מיחידתו
של החייל ,תוך סיכון החייל ומלוויו ( .)12הגדרת ׳מקרה
חירום דנטלי׳ נתונה לשיקולו של החייל ומפקדו; ברוב
המחקרים נספר כ׳מקרה׳ כל אירוע בו החייל עזב את
משימתו באופן בלתי מתוכנן וחיפש עזרה דנטלית.
באופן שכזה שבר זגוגית השן ללא תסמינים מחושב כמו
מורסה מפושטת ( .)23בשני המקרים כשירות החייל
נפגעה מכיוון שלא נמצא עם חבריו לכוח .ממצא חוזר
הוא שדרישה לטיפול ׳חירום׳ דנטלי היא סובייקטיבית
ומושפעת מגורמים חיצוניים .כך ,בתקופות עם עומס רב
מבחינת הפעילות הצבאית (כמו בשבוע הפריסה ובשבוע
העזיבה) כמות החיילים הדורשים טיפול שיניים דחוף
יורד משמעותית ( .)11שיעור מקרי עזרה ראשונה דנטלית
׳אמיתית׳ בעת לחימה מוערך כ 43-מיקרים ל1000-
חיילים לשנה (.)23
מהספרות הקיימת ניתן להסיק שתי מסקנות עיקריות:
( )1הכנה דנטלית של חיילים בעת שגרה מפחיתה הפרעה
דנטלית לחייל בעת פעילות מבצעית .שכיחות תחלואה
דנטלית חריפה בעת תעסוקה מבצעית הינה גבוהה יותר
כאשר ללוחמים תחלואה דנטלית קודמת; כמו כן ישנו
מתאם חיובי בין משך הזמן שעבר מהטיפול הדנטלי
האחרון לצורך בטיפול חירום דנטלי ( .)17למרות זאת,
( )2לא ניתן לבטל מקרי חירום דנטליים לגמרי גם לאחר
הכנה מרבית .הכנה דנטלית מיטבית של הלוחמים מונעת
כ 80%-מהתחלואה הדנטלית החריפה ( .)20,13תחלואה
אורלית חריפה שאיננה נמנעת באופן מוחלט באמצעות
הכנה דנטלית כוללת חבלה דנטלית ,כיבים ברירית הפה,
שבר שחזור או מתקן שיקומי ,וזיהומים חריפים מסוימים
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( .)20,17ניתן להסיק ,שאם אחד מששה או משבעה
חיילים מאומנים ומוכנים היטב לקרב ,שעברו גם הכנה
דנטלית מוקדמת (ומסווגים  1או  ,)2זקוק לעזרה ראשונה
דנטלית – הרי שזו הצדקה לנוכחות צוות דנטלי באזור
הפעילות הקרבית (.)14
במאמר זה נסקרה הספרות בנושא הקשר בין רפואת
השיניים למוכנות צבאית .מסקירת הספרות עולה כי
הקשיים איתם אנחנו מתמודדים בחיל הרפואה הישראלי
אינם שונים מאלו של צבאות מערביים אחרים ,וכוללים
תחלואה דנטלית גבוהה ,הגבלה במשאבים ובכוח אדם
מקצועי ,וזמינות ונגישות שאינן מיטביות של לוחמים
לקבלת טיפולי שיניים .עם זאת ,ישנו קושי בהשוואה בין
נתונים מצבאות שונים וממלחמות שונות .בריאות הפה
שונה בין האוכלוסיות הכלליות באותה מדינה ,ומשתנה
עם הזמן .בגלל השוני התרבותי-חברתי ,קיים גם הבדל
בין בריאות הפה של צבא המבוסס על גיוס חובה של
כלל האוכלוסייה לזה של צבא מתנדבים .ישנו שוני ברמת
הטיפול וההכנה הדנטליים ובהיקפו בצבאות השונים.
למשל ,עולה השאלה האם יש לעקור שיני בינה כלואות
(ללא תסמינים) כחלק מההכנה הדנטלית ללוחמים (.)22
בנוסף ,ככל שהלחימה (או התעסוקה) מתארכת ,צפויים
יותר מיקרי חירום דנטלים; זאת בגלל האופי המתקדם
attendance and self-assessment of dental
status by Israeli military personnel according to
gender, education, and smoking status, 19982006. Mil Med, 2009; 174: 197-200.
06.	Levin L & Zadik Y, Education on and prevention of
dental trauma: it’s time to act! Dent Traumatol,
2012; 28: 49-54.
07.	Zadik Y, Dental barotrauma. Int J Prosthodont,
2009; 22: 354-357.
08.	Z adik Y, Barodontalgia. J Endod, 2009; 35:
481-485.
09.	Zadik Y, Aviation dentistry: current concepts
and practice. Br Dent J, 2009; 206: 11-16.
10.	Zadik Y & Drucker S, Diving dentistry: a review
of the dental implications of scuba diving. Aust
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של המחלות הדנטליות והעובדה שבמהלך הלחימה
מתאפשר פחות ,אם בכלל ,לשמור על גהות פה תקינה
ולבצע טיפולי שיניים משמרים ומניעתיים .נקודה נוספת,
המשמעותית לצבא מילואים כמו צה״ל ,היא שכלל ההכנה
הדנטלית ופעולות המניעה והטיפול המוקדם מבוצעים
בקרב הצבא הסדיר; אין לצבא שליטה על רמת המוכנות
הדנטלית של חיילי המילואים .מצב זה ראוי לציון במיוחד
לאור העובדה שהטיפול הדנטלי במבוגרים אינו כלול בסל
הבריאות בישראל.

סיכום
צבא מודרני עסוק מרבית זמנו בבניית הכוח ובשיפור
מוכנות חייליו ליום פקודה .רפואת השיניים הצבאית
אינה שונה מבחינה זו מכל מערך צבאי אחר .אמנם מחלות
ותסמינים דנטליים שפגעו באחוז ניכר מהכוח הצבאי
בעבר ,כמו דלקת חניכיים נמקית ,אינם נפוצים כיום; אך
דלקת מוך השן ,דלקת סב-חודית ודלקת סב-כותרתית
עלולים לפגוע בכשירות החיילים .צמצום הפרעות
דנטליות בעת לחימה יתקבל באמצעות זמינות גבוהה
של שירותים דנטליים לשם מניעה וטיפול בעת רגיעה
(במיוחד בבסיסי הכשרות) ,ומענה זמין ונגיש לטיפולי
חירום דנטליים.
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מחקר ברפואת שיניים צבאית

מבוא

מ .וויאקובסקי*,
ב .ריינשטיין*,
ד״ר ע .שביט **
* תכנית ״בינה״ ,בית
הספר לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מייסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.
** מחלקת רפואת השיניים,
חיל הרפואה ,צה״ל

המחקר וההצגה המדעית במערך רפואת השיניים בחיל
הרפואה מתבצע לצד פעילויות אקדמיות ואחרות שנועדו
לשפר את מקצועיות קציני רפואת השיניים .פרסומים
מדעיים שמקורם בחיל הרפואה ,לעיתים בשיתוף פעולה
עם מוסדות חיצוניים בארץ ובעולם ,מתפרסמים בעיתונות
המדעית הישראלית והבינלאומית ומוצגים בכנסים בארץ
ובעולם .שיתוף פעולה מיוחד ופורה מתקיים עם בוגרי
המערך לדורותיו ,המאיישים עמדות בכירות באקדמיה
ובבתי החולים ,וכן עם חיל הרפואה הצרפתי.
במאמר זה יסקרו פרסומים נבחרים ברפואת השיניים
הצבאית .יש לציין פרסומים חשובים שפורסמו ע״י רופאי
שיניים צבאיים אך לא ייסקרו במסגרת זאת מכיוון
שאינם עוסקים ברפואת השיניים הצבאית או שפורסמו
בכתבי עת שאינם נכללים ב.PubMed-

עששת השיניים ושיקום הפה
עששת השיניים נחקרה רבות באוכלוסיית המשרתים
בצה״ל ( .)1-3למעשה ,מרבית הידע הזמין כיום על
שכיחות מחלה זאת במבוגרים ובמבוגרים-צעירים
בישראל מקורו בחיילי צה״ל .מחקרים אלו משמשים
עד היום את ארגון הבריאות העולמי (World Health
 )Organizationבהערכת שכיחות עששת השיניים
במבוגרים ישראלים (http://www.mah.se/CAPP/
Country-Oral-Health-Profiles/EURO/Israel/Oral.)Diseases/Dental-Caries/
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ברנבוים-בלאו ,לוין וסגן כהן תיארו תחלואת עששת רבה
יותר בקרב חיילים עולים חדשים בהשוואה לחיילים ילידי
ישראל; כלל מרכיבי מדד הDecayed, missing( DMFT -
 )or filled teethהיו גבוהים יותר משמעותית באוכלוסיית
העולים החדשים .העישון היה גבוה יותר בקרב החיילים
העולים החדשים ונמצא בקשר עם התחלואה בעששת
השיניים ( .)4צדיק ובכור דיווחו על עששת נחבאת
( )Hidden cariesבאוכלוסייה הצבאית (.)5,6
גורדון ,יודס ,לאופר ושיפמן תיארו לראשונה את ״כתר
האמלגם״ כשיטה לשיקום שיניים אחוריות ( ,)7וכעשור
לאחר מכן תיארו מדג׳ר ודיבון-קופרשמידט שיקום
שיניים אחוריות באמצעות חומר מרוכב (.)8

פריודונטיה
בן יהודה ,שיפר ,כץ ,קושנר ,מכטיי ושמרלינג מצאו ממצאים
רדיולוגים בצילומים פנורמיים של טירונים המתאימים
לפריודונטיטיס נעורים ( ,)Juvenileכפי שהייתה מוגדרת
אז ,בשכיחות של  .)9( 0.86%שני עשורים מאוחר יותר,
שכיחות מחלת החניכיים האגרסיבית נבדקה ע״י לוין,
בייב ,לב ,שטבהולץ ואשכנזי באמצעות בדיקה קלינית
ורנטגנית משולבת .מתוך  642מגויסים שנבדקו ,ב38-
( )5.9%נמצאה מחלת חניכיים אגרסיבית; ל 4.3%-הייתה
מחלה מקומית ,ול 1.6%-מחלה מפושטת .מחלה זו נמצאה
בשכיחות גבוהה יותר במעשנים ( )p=0.03וביוצאי צפון
אפריקה ( .)10( )p<0.0001מחקר זה צוטט בהרחבה ,בין
השאר במהדורה החמישית ( )2008של הספר המקובל

ביותר בתחום הפריודונטיה Clinical Periodontology
 and Implant Dentistryבעריכת  .Lindheמאמר סקירה

בנושא אפידמיולוגיה של מחלות חניכיים שפורסם בכתב
העת היוקרתי  ,Periodontology 2000קבע שמחקרם של
לוין וחב׳ הוא המחקר היחיד בנושא זה של אפידמיולוגיה
של מחלת חניכיים אגרסיבית העומד בסטנדרט הנדרש
ממחקר אפידמיולוגי איכותי ,ולכן הסתמכו עליו בלבד
בקבעם את שכיחות מחלה זאת באוכלוסייה הכללית (.)11
בסדרת מאמרים חקרו כץ ,פרץ ,סגן כהן ,חורב ,דינטי,
צ׳אושו ,גולדברג ואלדד ,את תחלואת החניכיים בצה״ל
ואת הקשר למאפיינים סיסטמיים; נמצא קשר בין
מחלת חניכיים ובין רמת כולסטרול Low density( LDL
 )lipoprotein cholesterolועוד ( .)12-15עשור לאחר מכן
הוכיחו לראשונה צדיק ,בכור ,גלור ולוין קשר בין מחלת
חניכיים כרונית ורמת גלוקוז לקויה באנשים שאינם
חולי סכרת ( .)16סלוצקי ולוין חקרו נסיגת החניכיים
באוכלוסייה צבאית ומצאו קשר לטיפול אורתודונטי בעבר
ולפירסינג סמוך ( .)17בכור ,שוחט וגלור הדגימו שונות
במחלות חניכיים לפי מוצא אתני באוכלוסייה צבאית (.)18
מזרחי תיאר את דלקת החניכיים הנמקית הידוע גם
בשם ״פה חפירות״ בשל השכיחות הגבוהה בה פגעה
באוכלוסיות צבאיות במלחמת העולם הראשונה; מחלה זו
נדירה כיום באוכלוסייה הכללית ,אך עדיין נצפית בחולי
איידס ,בילדים בארצות מתפתחות הסובלים מתת-תזונה,
ובחיילים (.)19

חבלה דנטלית וחבלה מקסילופציאלית
בגלל אופי פעילותם ,הן בשגרה והן בפעילות מבצעית,
חיילים הינם בסיכון גבוה במיוחד לחבלה דנטלית.
במחקרים רבים נלמדה היארעות חבלה דנטלית
באוכלוסיות צבאיות שונות (לוחמים ,צנחנים ,חיילי
קומנדו ,טירונים ועוד) ומניעה של חבלה דנטלית
באמצעות מגן שיניים .במאמר שפורסם בכתב העת Dental
 Traumatologyבשנת  )30:182( 2014ע״י  Immonenוחב׳
מפינלנד ,צוין שמרבית הידע הקייים בחבלה דנטלית
באוכלוסייה צבאית מקורו במחקר בצה״ל.
בקר ואשכנזי דיווחו על  1.1%מהטירונים הלוחמים שסבלו
מחבלה דנטלית במהלך הטירונות ,רוב המקרים היו של
שבר כותרת (זגוגית/זגוגית-דנטין) ללא מעורבות מוך

בחותכת מרכזית עליונה ,וברוב המקרים הפגיעה נגרמה
כתוצאה מפגיעת הנשק האישי ( .)20במחקר המשך דיווחו
אותן חוקרות ,בקר ואשכנזי ,על ירידה בהיארעות חבלה
דנטלית בעקבות השימוש בכיסוי גומי לנשק באוכלוסייה
דומה (.)21
צדיק ולוין דיווחו על חבלות באזור הפנים והפה בלוחמים
בחטיבת הצנחנים (כולל פציעות ברקמה רכה ,בניגוד
למחקר של בקר ואשכנזי שהתמקד בפגיעות דנטליות),
ומצאו שכרבע מהלוחמים סבלו מפציעות באזור זה במהלך
שירותם הצבאי (כולל טירונות ,אימון מתקדם ,תעסוקות
מבצעיות ,אימונים ,ולחימה) .רוב הפציעות עירבו רקמה
רכה בלבד .כב 12%-מכלל הלוחמים שנחבלו באזור הפנים
והפה איבדו ימי פעילות ,בממוצע  8.6ימים כל אחד
( .)22צדיק ולוין דיווחו גם על חוסר השפעה מיטיבה של
חלוקת מגני שיניים (מסוג  )Boil-and-biteכפי שמתבצע
ביחידות מיוחדות כאשר לא מתלווה לכך פעילות חינוכית
ולכן ההיענות לשימוש נמוכה מאוד ( .)24,23צדיק הציג
אלגוריתם לטיפול ראשוני בחבלה דנטלית ע״י חובשים
צבאיים ( ,)25ותיאר את תפקידו של רופא השיניים הצבאי
בטיפול בפגיעות פנים ( .)26לין ,צדיק ולוין תיארו את
תפקיד רופא השיניים במתאר אסון (.)27
במספר מחקרים נבדק הידע המעשי של רופאי שיניים
( ,)28רופאים צבאיים ,חובשים ( )29-31ולוחמים ()32
במניעה ובטיפול ראשוני בחבלה דנטלית ,ומצאו רמות
ידע גבוהות אך היענות נמוכה בקרב הלוחמים.
לוין ,צדיק ,פלג ,ביגמן ,גבעון ולין דיווחו שבמלחמת
לבנון השנייה  6.4%מכלל הפצועים נפגעו באזור הפנים
והלסתות .ל 91.7%-מאותם נפגעים ,היו פגיעות גם באזורי
גוף אחרים ,ו 25.0%-סבלו גם מחבלה דנטלית; שיעור
התמותה של נפגעי הפנים והלסתות היה .)33( 2.8%

רפואת שיניים תעופתית והיפרבארית
רפואת השיניים ההיפובארית וההיפרבארית (המשפיעות
בייחוד על טייסים וצוללנים ,בהתאמה) הינה חלק מהותי
מרפואת השיניים הצבאית ונחקרה רבות במערך .למעשה,
חיל הרפואה הישראלי מהווה את מוקד הידע העולמי
בתחום זה (.)34
ניתוח הסיבות לבארודונטלגיה ,כאב שיניים המתעורר
בעת שינוי לחץ אטמוספרי ,מצא שחזורים דנטליים
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לקויים ומוקדי עששת משנית ( ,)29.2%נמק מוך
השן עם/בלי פתולוגיה סב-חודית ( ,)27.8%פתולוגית
מוך ויטלי ( ,)13.9%וטיפול שיניים בעת האחרונה
( )11.1%כסיבות המובילות ( .)35מחקר זה נכלל ב100-
המאמרים הנבחרים בספרות הדנטלית לאותה השנה
( .)36במטא-אנליזה נמצא שבארודונטלגיה דווחה ע״י
 11.9%מהצוללנים ,ו 11.0%-מצוותי האוויר הצבאיים,
וההיארעות המשוקללת היא של  5אירועי בארודונטלגיה
ל 1000-שנות טיסה צבאית ( .)37באירועים שהתרחשו
בטיסה נמצאה שכיחות שווה בין כאב בלסת העליונה
והתחתונה ,בעוד באירועי כאב בצלילה נמצאה שכיחות
גבוהה יותר בלסת העליונה ( 62.2%לעומת .)37.8%
ממצא זה יכול להצביע על תפקיד גדול יותר של
בארוטראומה בסינוס הלסת העליונה ( .)38המחקר
הישראלי הפריך שלוש מוסכמות שהיו מקובלות
בספרות; ע״פ ממצאי הסקירה ,השיעור הנוכחי של
היארעות בארודונטלגיה בטיסה דומה לזה שדווח
במלחמת העולם השנייה ,ההיארעות הנוכחית דומה בין
טייסים לצוללנים (למרות הבדלים משמעותיים בשינויי
לחץ בארומטרי בין טיסה לצלילה) ,ולבארוטראומה של
הסינוסים או האוזן תפקיד רק בשיעור נמוך של מקרי
בארודונטלגיה בטיסה ( .)39,38סקירה של הספרות
בנושא בארוטראומה דנטלית חידדה את נחיצות בדיקת
השיניים התקופתית של צוותי אוויר וצוללנים ,בדגש על
חיפוש דלף ומוקדי עששת משנית סביב שחזורים קיימים
( .)40מאמרים אלו צוטטו בהרחבה במהדורה החמישית
של הספר s Clinical Aviation Medicine׳Rayman
המהווה ספר יסוד בתחום הרפואה התעופתית (.)41
בספר ״הרפואה התעופתית״ שהתפרסם בשנת ,2006
והינו הראשון והיחיד מסוגו בעברית ,פרסמו צדיק ועיני
פרק המסכם את הידע ברפואת השיניים התעופתית ,וכן
השתתף פאוקר בכתיבת הפרק על השפעת תרופות על
הטיסה .שיתוף פעולה מחקרי עם חיל הרפואה הצרפתי
הוביל למספר פרסומים בתחום זה ( .)42-44כמו כן,
פורסמו מאמרים בנושא רפואת השיניים הימית (42-
.)45,39

חרדה דנטלית

חקר צריכת שירותי הבריאות ,ותהליכי שיפור חיוניים

החרדה הדנטלית נחקרה בהיקף רחב באוכלוסייה
צבאית .קופמן ,ראנד ,גורדון וכהן מצאו שהטריגרים
לחרדה דנטלית בקרב חיילים הם ראיית המחט ,הרגשת
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רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

להפעלה תקינה של מערכת רפואת השיניים הציבורית
הגדולה .לוי ,רוזן ,ווינר ,ומן דיווחו על שיטת השכר
לרופאים האזרחים הנהוגה במחלקת שיקום הפה במרכז
לרפואת שיניים בתל השומר ,אשר הגבירה את תפוקות
העבודה של הרופאים יחד עם שמירה על סטנדרט
מקצועי גבוה ( .)46לוי וכהן הציגו את מודל טכנאות
השיניים בצה״ל כשילוב של עבודה באמצעות טכנאי
שיניים צבאיים וטכנאי שיניים אזרחיים לשם איכות
מיטבית יחד עם הוזלה ניכרת בעלויות ( .)47נחקרו צרכי
הטיפול ותכנון כח האדם הנדרש לשם מילוי צרכי הטיפול
הדנטלי באוכלוסייה צבאית (.)48

אסתטיקה
בסדרת מאמרים הציגו תורג׳מן ,רדליך ,שמולי וברזניאק
את ה Light reflection zone-כפרמטר חדשני להערכת
אסתטיקת החיוך .החוקרים הציגו תפיסת אסתטיקה
משופרת כאשר אזור זה נמצא בשליש הג׳ינג׳יבלי של
חזית החותכות המרכזיות העליונות (לעומת הימצאותו
בשליש הלהבי) (.)50,49

ידע וקבלת החלטות
ברפואת שיניים צבאית
ינקלביץ ,דבוייריס ושנקמן דיווחו על פעילות ה״לימוד
מרחוק״ באמצעות הרשת במערך רפואת השיניים
הצבאי ,המחייב כל רופא שיניים בצה״ל ללמוד נושא
ולענות על שאלות ידע מדי חודש ( .)51כאמור ,במספר
מחקרים נבדק הידע המעשי של מטפלים צבאיים
במניעה וטיפול ראשוני בחבלה דנטלית ( )28-31וכן
במתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני טיפולי שיניים בחולים
בסיכון לאנדוקרדיטיס ( ;)52נמצאו רמות ידע גבוהות.
צדיק ולוין דיווחו על הבדלים בקבלת החלטות בין רופאי
שיניים צבאיים בוגרי אוניברסיטת ת״א ובוגרי בית הספר
לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה (.)53
בוכנר תיאר את תהליך זיהוי החללים בכלל ובצה״ל (.)54

הקידוח ,וחישת כאב (למרות האלחוש); החרדה הדנטלית
נמצאת במתאם להימנעות מטיפולי שיניים ולמצב
הדנטלי של הפרט ( .)55פרץ ,כץ ,זילבורג ושמר חקרו
את טיפולי השיניים לחיילים הסובלים מחרדה דנטלית
בצה״ל ומצאו קשר בין רמת החרדה הדנטלית להימנעות
מטיפולי שיניים ולתחלואה דנטלית חמורה (המתבטאת
במרכיב  ,Dעששת שאינה מטופלת ,במדד ה;)DMF-
החוקרים מציינים שהסבר סבלני ( )Tell-Show-Doאינו
מספיק לכל המטופלים ושיש צורך גם בטיפול מקצועי
(כדוגמת סדציה ,רלקסציה והיפנוזה) ( .)56המתאם בין
הימנעות מטיפולי שיניים לרמת החרדה הדנטלית הוכח
במחקרים נוספים באוכלוסייה צבאית ( .)57בסדרת
מאמרים הראו אלמוזנינו ,זיני ,אפרמיאן ,קופמן ,לבובסקי,
חדד ולוין קשר בין רמת החרדה הדנטלית ורפלקס הקאה
מוגבר ובין מאפיינים דמוגראפים ,היגיינת הפה ,תחלואת
עששת השיניים ורמה ירודה של איכות חיים הקשורה
לבריאות הפה ( .)59,58אותה קבוצת חוקרים ,אלמוזנינו,
זיני ,שרב ,ינקו ,לבובסקי ואפרמיאן ,מצאו קשר בין חרדה
דנטלית ,רפלקס הקאה מוגבר ופחד מדם-זריקה (Blood-
 .(60( )Injection-Injuryלוין ,אלי ואשכנזי מצאו קשר הפוך
בין חרדה דנטלית באוכלוסייה צבאית צעירה לטיפולי
שיניים סדירים בתקופת הילדות (.)61

רפואת הפה באוכלוסייה צבאית
כץ ,מרמרי ,בן יהודה ,ברק ,גדלביץ ,אשכנזי ,שמר ודנון
דיווחו על שכיחות גבוהה של זיהום הרפטי ראשוני בחלל
הפה באוכלוסייה צבאית של מבוגרים צעירים (.)63,62
כץ ,גדלביץ ,אשכנזי ,צ׳אושו ושמר הציעו קשר בין זיהום
בנגיף הפטיטיס  Aלזיהום הרפטי ( ,)64וכץ ,פינדלר,
יצחק ,איזק ושמר הציעו קשר בין זיהום חצבת לבין
מחלת  ,Crohnוכן אטיולוגיה זיהומית (נגיפית) אפשרית
לאפטות חוזרות ( .)65במחקר מעבדתי ,צדיק ,בורנשטיין,
דרזנה ,ינקלביץ והלפרין מצאו צמיחת קנדידה גבוהה
משמעותית בלשון של חיילים בריאים עם פירסינג לעומת
חיילים ללא פירסינג ( .)66שמולי וגורן דיווחו על מודעות
חסרה לסרטן הפה בקרב מטפלים בחיל הרפואה (.)67
בחיילים הסובלים מאפטות חוזרות ,צדיק ,לוין,
שמולי ,סנדלר וטראש מצאו רמות גבוהות יותר של
כעס וחרדה וכן של מתח נפשי (המתח הנפשי נמצא

כגבוה במיוחד בעיקר בקרב חולי האפטות בעלי כעס
וחרדה) ( )68ואלמוזנינו ,זיני ,מזרחי ואפרמיאן דיווחו
על רמות גבוהות של  IgEבחיילים הסובלים מאפטות
חוזרות ( .)69צ׳רנינסקי ,צדיק ,ורד ,בקר ,יהלום ,דרזנה,
אפרמיאן ואלמוזנינו חקרו את ההיענות של חיילים
לביצוע ביופסיות בחלל הפה ( )70ובמאמר המשך
אותם המחברים ניתחו את התפלגות הנגעים בחלל הפה
באוכלוסיית חיילי צה״ל (.)71

כאב פנים ותחלואת מפרק הלסת
כץ והלפט מצאו קולות (קליקים ,קולות טחינה) במפרק
בלסת בשכיחות של  8.4%וכאב בשרירי הלעיסה
בשכיחות של  4%בקרב חיילים בצה״ל .רבע מהסובלים
מהקולות במפרק סובלים גם מכאב בשרירי הלעיסה,
לעומת  2%מהחיילים שאינם סובלים מקולות במפרק;
 53%מהסובלים מכאב בשרירי הלעיסה סובלים גם
מקולות במפרק הלסת ( .)72במחקר דנטלי-פסיכולוגי
משולב ,לוריא ,צדיק ,עיני ,טראש ,רביב וגולדשטיין
דיווחו על שכיחות גבוהה של ברוקסיזם בצוותי אוויר
לעומת קצינים שאינם צוותי אוויר ,ומצאו שיטות
התמודדות אמוציונליות ופחות מכוונות משימה
בשכיחות גבוהה יותר בקרב צוות אוויר הסובלים
מברוקסיזם לעומת צוותי אוויר שאינם סובלים
מברוקסיזם ( .)73אלמוזנינו ,זיני ,זאקוטו ,שרב ,חביב,
חדד ,שווידן ,ירום ובן אוליאל ,דיווחו על ירידה ברמת
איכות החיים הקשורה לתחלואה אוראלית בחולים
הסובלים מכאב במפרק הלסת; ירידה זו קשורה לטיפול
אורתודונטי קודם ,תסמינים ,כאב ,הגבלה תפקודית,
ורגישות שרירים (.)74

אורחות חיים
השירות הצבאי והפעילות הקרבית עלולים לגרום
להתפתחות מחלות דנטליות ולהחמרתן גם עקב אי
שמירה על גהות הפה ,שינויי הרגלים ואורחות חיים
(תזונה ,עישון ,פירסינג) .לוין ואשכנזי חקרו את הידע
של טירונים בצה״ל לגבי היגיינת הפה ( .)75לוין ורוזנברג
דיווחו על הקשר בין היגיינת הפה לריח פה בטירונים
בצה״ל ( .)76פרוטר ,לחמי וגלור דיווחו על היגיינה
אוראלית שאינה מיטבית בקרב מטפלים בחיל הרפואה,
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 מירזבייב וזיני, שפטל, שרב, אפרמיאן, אלמוזנינו.)83(
הראו שאיכות חיים הקשורה לבריאות הפה באוכלוסייה
צבאית נמצאת במתאם להתנהגות בריאות ולביקורים
.)84( סדירים במרפאת השיניים

 במספר מחקרים דיווחו.)77( בכללם צוותים דנטליים
 צדיק ובקר על שכיחות פירסינג בשפה ובלשון בחיילי,לוין
.); מחקרים אלו צוטטו בהרחבה78-82( צה״ל וסיבוכיהם
 גורדון ודנון דיווחו על צריכת סוכר באוכלוסייה צבאית,כץ
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חניכיים

לחיים

לשון

®COLGATE TOTAL
משחת קולגייט טוטאל
מספקת הגנה* ל100%-
מרקמות חלל הפה

שיניים

משחת שיניים רגילה 1מספקת הגנה רק לרקמות הקשות,
שמהוות רק  20%מרקמות הפה2
הרקמות הנוספות המהוות  80%הן הלשון ,הלחיים והחניכיים
שיכולים לגרום להצטברות של חיידקים והתפתחות פלאק

מדוע להתפשר על  20%הגנה
כאשר אפשר לקבל הגנה ל100%-
ממשטחי חלל הפה והשיניים
For further information, visit www.colgateprofessional.co.uk
* בתוספת לפלואוריד להגנה מפני עששת ,משחת  Colgate Totalמספקת לשיניים ,הלשון ,הלחיים והחניכיים
הגנה אנטי-בקטריאלית למשך  12שעות.
 1משחה שאינה אנטי-בקטריאלית שמכילה פלואוריד
References: 1. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, et al. J Clin Periodontol. 2012;39:1056-1064. 2. Collins LMC, Dawes C.
J Dent Res. 1987;66:1300-1302.

רפואת שיניים ללוחמי צה״ל

מבוא

ד״ר א .גוטליב,
ד״ר נ .פרוטר,
ד״ר ע .שביט,
ד״ר א .דובריאן
* מחלקת רפואת השיניים ,חיל
הרפואה ,צה”ל.
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יותר מעמיתו החייל העורפי ,לאורך שירותו חשוף החייל
הלוחם לתחלואה דנטלית הכוללת עששת ,מחלות
חניכיים וחבלה דנטלית .הדבר מיוחס לתנאי שירותו של
החייל הלוחם ,הכוללים זמינות נמוכה לביצוע פעולות
היגיינה אורלית ואימונים בעצימות גבוהה ( .)1הטיפול
בלוחם בצה״ל מוגדר כטיפול ״מקצה לקצה״ .ניתן לחלק
את שירותו הסדיר של לוחם בצה״ל לשתי תקופות
עיקריות :תקופת ההכשרה הכוללת טירונות ואימון
מתקדם הנמשכים בין שישה לשמונה חודשים ולאחריה
תקופות של תעסוקה מבצעית (תע״מ) במסגרת הגדודים,
עד לשחרורו של הלוחם משירות סדיר .מערך רפואת
השיניים בצה״ל הגדיר לו כמטרה להעניק טיפול רפואי
לחיילים אלה לאורך כל שירותם תוך שימת דגש על מתן
מעטפת כוללת של טיפולים.
לכל חייל המתגייס לצה״ל ,נקבע פרופיל רפואי לאחר
סדרת בדיקות רפואיות טרם גיוסו .הפרופיל הרפואי
מכתיב את אופי השירות ואת התפקידים אותם יוכל
למלא החייל בצה״ל .מועמדים לשירות בטחון אינם
עוברים בדיקות דנטליות בלשכות הגיוס טרם גיוסם.
למעשה ,מצבם הדנטלי עם גיוסם אינו ידוע לצה״ל .למצב
הדנטלי השלכות על איכות החיים ועל רמת התפקוד
של הפרט ( .)2מצבי חירום דנטליים עשויים להשבית
מפעילות יומיומית ( .)3כאשר מדובר בחיילים לוחמים,
השבתה מפעילות הנה בעלת חשיבות מיוחדת (ראה
מאמר ״רפואת שיניים והמוכנות הצבאית״ בגליון זה).

רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

כיום ,לא קיימים מחקרי סקר תחלואה לאומיים עדכניים
אשר יכולים לתת אומדן לגבי מצב הבריאות הדנטלית
של מבוגרים צעירים .הנתונים הקיימים כיום הם נתונים
שעובדו מהמתגייסים לצה״ל .גורדון וכץ במחקרם
מ 1990-מצאו רמת תחלואה בעששת (בהווה ובעבר ,לפי
מדד ה )DMFT-של  9.6שיניים בממוצע לאדם (.)4
מטרת המאמר היא לסקור את מעטפת טיפולי השיניים
שניתנת ללוחמי צה״ל (תרשים .)1

טיפול יזום לטירונים לוחמים
במטרה למפות את מצבם הדנטלי של המתגייסים לצה״ל
לתפקידי לחימה ,פותח בעשור האחרון סקר וקביעת
רמת תחלואה כחלק מפרויקט ״טיפול יזום בטירונים
לוחמים״ .בתהליך זה ,כל חייל המתגייס ליחידה לוחמת
עובר בדיקה דנטלית מלאה בימיו הראשונים בטירונות
ונקבע עבורו ״פרופיל דנטלי״ המשקף את רמת התחלואה
הדנטלית .רמת התחלואה נקבעת על פי קריטריונים
שהוגדרו מראש ומבוססת על הממצאים בבדיקה
הקלינית והרנטגנית (טבלה  .)1כלל הבדיקות מבוצעות
בימים הראשונים של הטירונות הקרבית ,באופן מרוכז
לכל הטירונים .הטירונים נבדקים הן קלינית והן רנטגנית
ותכנית הטיפול מוזנת לרשומה הרפואית הדנטלית
הממוחשבת בתוכנת ה.)Dental patients’ record( DPR-
בתוכנה קיימת אפשרות לסמן עדיפות לביצוע שחזורים
בשיניים בהן קיימת קרבה של העששת למוך השן ,שכן
בשיניים אלה עולים הסיכויים לתחלואה בדלקת מוך

השן ( ,)5מצב העלול להשבית מפעילות ולהצריך טיפול
עזרה ראשונה ( .)6התוכנה מבצעת את השיוך לרמות
התחלואה באופן אוטומטי ,על פי הקריטריונים (טבלה ,)1
ומפיקה רשימה של המטופלים על פי שיוך יחידתי ורמת
התחלואה אליה סווגו.
פרק הזמן בו מבצע החייל הלוחם הכשרה טרם מעברו
לגדוד וביצוע משימות מבצעיות הוא הממושך ביותר בו
החייל זמין לטיפולי שיניים .על כן מתבצע מאמץ מרוכז
של צוות מרפאת השיניים בבסיס האימונים החטיבתי
(בא״ח) לזמן לטיפולים את אותם חיילים שסווגו ברמות
התחלואה הגבוהות ( 3ו .)4-החיילים מזומנים דרך
החובש הפלוגתי ,שמית ,אל מרפאת השיניים לביצוע
הטיפולים הנדרשים .הטיפולים המבוצעים מוזנים
לתיק הרפואי הממוחשב של החייל וכך כל טיפול שהפך
מסטטוס של ״צורך טיפולי״ ל״טיפול מוגמר״ מוריד את
רמת התחלואה בהתאם.
החל משנת  ,2007מתבצע מעקב אחר הטיפול היזום
בכלל הבא״חים בצה״ל על מנת לוודא כי מושגות מטרות
הטיפול היזום ומבוצעת הורדת רמת תחלואה דנטלית
למספר גבוה ככל הניתן של לוחמים עוד בתקופת
ההכשרה .בממוצע של כלל מחזורי הטירונות ,נמצא כי
אחוז החיילים להם רמת תחלואה דנטלית גבוהה ( 3ו)4-
עומד על  .28%כ 85%-מהחיילים בעלי רמות תחלואה
דנטלית גבוהה טופלו במהלך הטירונות .רמת התחלואה
הורדה לכ 70%-מלוחמים אלה .החל משנת  2015הוצב
למפקדי מרפאות השיניים בבא״חים יעד להשגה להוריד
לפחות  85%מהחיילים בעלי רמות תחלואה גבוהות
לרמות תחלואה נמוכות .ואכן ,במחזורי הטירונות בשנת
 2016הורדה רמת התחלואה ל 86%-מהחיילים בעלי
רמות התחלואה הגבוהות.

טיפול יזום המשכי לחיילים לוחמים
כאמור ,עם סיום ההכשרה בבא״ח ,עוברים הלוחמים
לגדוד סדיר לביצוע תע״מ .בתקופת התע״מ ,מבצע לוחם
מגוון פעילויות מבצעיות .יכולת החייל הלוחם לשמור
על היגיינה אוראלית נאותה נמוכה ואינה מספקת ובכך
מעלה את כמות טיפולי החירום הדנטליים ומורידה
חיילים מכשירות מבצעית ( .)1מכאן כי קיימת חשיבות
רבה בשמירה על בריאות הפה של הלוחמים בתע״מ וזאת

תחת אחריות קצין רפואת השיניים (קר״ש ,רופא שיניים
בהכשרתו) הגזרתי .כאמור לעיל 10%-20% ,מהחיילים
הלוחמים המסיימים את פרק ההכשרה ,מגיעים לגדודים
עם רמות תחלואה גבוהות ( 3ו .)4-במטרה לשמור על
כשירות מבצעית ורציפות תפקודית ,מבוצע פרויקט
הנקרא ״טיפול יזום המשכי לחיילים לוחמים״ אשר
מטרתו לזמן למרפאות השיניים הגזרתיות את אותם
חיילים להמשך טיפולים והמשך הורדת רמות תחלואה
דנטלית .הטיפול היזום ההמשכי מתחיל טרם עליית
הגדוד לתע״מ .הקר״ש הגזרתי מקבל מידע רלוונטי מקצין
הרפואה המרחבי (חטיבתי או אוגדתי) ,על מועד עליית
גדוד חדש לתע״מ .טרם הגעת הגדוד ,הקר״ש מבצע
בדיקה ברשומה הרפואית הדנטלית הממוחשבת אודות
הסטטוס הדנטלי .מהרשומה ניתן לגזור רשימת לוחמים
המסווגת לפי שיוך יחידתי .נוסף על כך ,התוכנה מסווגת
את הלוחמים ע״פ רמת התחלואה הדנטלית העדכנית
ובכך מסייעת בזימון יזום של הלוחמים בעלי הדחיפות
הטיפולית .כחלק בלתי נפרד מהמנגנון היעיל לטיפול
היזום ההמשכי ,הקר״ש נמצא בקשר הדוק ותמידי
גם עם גורמי הרפואה הגדודיים (רופא גדודי ,חובשים
פלוגתיים) .שיתוף פעולה זה תורם משמעותית להיענות
הלוחמים בהגעה למרפאת השיניים לבדיקות שגרתיות
וטיפולים .נתוני התחלואה מועברים לגורמי הרפואה
הרלוונטיים בגדוד או בפלוגה אשר דואגים לזמן את
הלוחמים למרפאת השיניים הגזרתית.
בנוסף לטיפולי השיניים השוטפים ,קיימת חשיבות רבה
לפעילות מניעתית דוגמת הדרכות בהיגיינת הפה (.)7
כחלק מתפקיד הקר״ש ביחידות הקצה ,הוא מקיים
הסברות והדרכות קבוצתיות לגיהות הפה .לפחות פעם
אחת במהלך התע״מ ,מגיע רופא השיניים לגדודים
בגזרתו ומבצע הסברות לכלל הלוחמים ,תוך העלאת
המודעות הן לחשיבות השמירה על היגיינה אוראלית
נאותה לרבות במתאר לחימה ,והן לאפשרויות ולזכאויות
השונות לקבלת טיפול שיניים במסגרת השירות הצבאי.
בעיה נוספת בה נתקל הצוות המטפל במשימתו להוריד
רמות תחלואה למספר רב ככל הניתן של חיילים לוחמים,
היא נגישות נמוכה של החייל ממקום השירות למרפאת
שיניים ,פעילויות מבצעיות ארוכות המונעות מאותו
לוחם לצאת לתור שנקבע לו ומשימות נוספות העלולות
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למנוע מאותו לוחם להגיע למרפאה ולקבל את הטיפול
הנדרש .על מנת לתת מענה לבעיות אלה ,וכחלק מהעלאת
הנגישות לטיפולי שיניים עבור הלוחמים ,החל בשנת 2012
מערך רפואת השיניים להפעיל ניידות מרפאת שיניים,
ה״רפושיות״ (תמונה  .)1הרפושית הינה מרפאת שיניים
ניידת על גבי משאית אשר לה יכולת מלאה לבצע טיפולי
שיניים משמרים ,לרבות טיפולי שורש ועקירות ,כבכל
מרפאת שיניים נייחת בצה״ל .בשל כושר ההתניידות,
הרפושית הינה בעלת יכולת הגעה עד הקו הקדמי ביותר
בו נמצאים לוחמים .בספרות קיימים מספר תיאורים על
רפואת שיניים ניידת ,בעיקר בשימוש אזרחי ( .)8עמדות
דנטליות ניידות נמצאות בשימוש בצבאות אחרים
בעולם ,ההתייחסות הינה בעיקר לתצורת ערכות שדה
אשר נפרסות במקום הפעילות (( )9בניגוד לניידת שהינה
מרפאה בעלת כושר ניידות אמיתי) .הרפושיות מגיעות
למרבית המוצבים בהם מתקיימת תעסוקה מבצעית,
לרבות כאלה הנמצאים בחזית קו הגבול של מדינת
ישראל .התכנון השנתי של עבודת הרפושיות מתבצע כך
שלפחות פעם בתקופת תע״מ חייל לוחם יבקר ברפושית.
טרם הגעת הרפושית ,הסמכות הרפואית הבכירה באותו
מוצב (לרוב חובש פלוגתי) ,אחראית על הכנת רשימת
חיילים הדורשים טיפול שיניים .מפקד הרפושית יכול
לדלות נתונים מהרשומה הדנטלית ולתעדף מטופלים
על פי רמת תחלואה ,כפי שנעשה בבסיסי ההכשרה
ובמרפאות הגזרתיות .הרפושית נמצאת בכל מוצב לפרקי
זמן משתנים (שלושה שבועות בממוצע) ,ועוזבת אותו רק
לאחר שאחרון החיילים קיבל את הטיפול הנדרש .לאחר
מכן ,תעבור למוצב הבא בהתאם לתוכנית ,שם תחנה
לפרק זמן בהתאם לרמת התחלואה הדנטלית והצורך
הטיפולי בחיילים.
הבאת “הרפואה קדימה״ באמצעות הרפושיות מעלה
את ההיענות לטיפולי השיניים ומשפרת את תדירות
הביקורים של לוחמים במרפאות שיניים .למשל ,בשנת
 8% 2016מהלוחמים בגדודי התע״מ טופלו במרפאות
שיניים נייחות ,לעומת  22%לוחמים מאותם גדודים
שטופלו ברפושיות.

שיקום הפה ללוחמים
על מנת להשלים את מערך הטיפולים הניתן לחייל
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רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

הלוחם ,מתבצעת גם רפואת שיניים שיקומית
לאוכלוסייה זו .בשונה מחיילי חובה שאינם לוחמים
הזכאים לטיפול בתחלואה (כלומר בדיקה דנטלית,
שחזורים ,טיפולי שורש ,עקירות ועקירות כירורגיות,
טיפולי חניכיים לרבות ניתוחים רגנרטיביים ורפואת
הפה) ,זכאים הלוחמים בנוסף גם לשיקום הפה .ההכרה
בלוחמים בצה״ל כאוכלוסייה מיוחדת ,העלתה את הצורך
לשנות את הזכאות עבורם ולכל חייל לוחם זכאות לעד
 8כתרים או שתלים ושיקום על גביהם .כמובן ,שלוחם
שנפגע במהלך פעילות מבצעית או אימון זכאי לשיקום
השיניים שנפגעו.
הטיפולים השיקומיים מתבצעים במרפאות המומחים
הצה״ליות (במרפאות השיניים במרכזי הרפואה
המרכזיים ,המרפ״אות) ובמרכז לרפואת שיניים בתל
השומר .על מנת לבצע את שיקום הפה ,על החייל הלוחם
לסיים את כלל הטיפולים המשמרים ולקבל הפניה
ממרפאת האם שלו לאחת מהמרפאות המבצעות
טיפולים שיקומיים.
במטרה להעלות את כמות הכתרים הנמסרים בכל שנה,
ובכדי לוודא כי לוחם אשר מעוניין לקבל טיפול אכן
מקבל אותו (ומסיים אותו) ,מתבצע מעקב מדוקדק עבור
כל לוחם באופן יזום .במערכת ה DPR-נוצרה פלטפורמה
המאפשרת להצליב נתונים שלישותיים של רשימת
לוחמים הזכאים לטיפולים שיקומיים ,עם המידע הרפואי
הקיים אודותם בתיק הרפואי הממוחשב .כך ,כל לוחם
הזכאי לביצוע כתר ושמוזנת עבורו תכנית טיפול לביצוע
כתר מופיע ברשימה ייעודית .על סמך רשימה זו ,ניתן
ליצור קשר באופן יזום עם החיילים ולזמן אותם לביצוע
הכתר וכל טיפול דנטלי הנדרש לפני ביצועו (שחזורים,
טיפולי שורש ,טיפולי חניכיים ומבנים).

מוקד טלפוני
חלק מהאתגר בטיפול בלוחם הוא הצורך להביא לידיעת
החייל הנמצא בשטח את מכלול הטיפולים להם הוא
זכאי .בסקר פנימי שבוצע ע״י מחלקת רפו״ש במפקדת
קצין הרפואה הראשי התגלה ,כי רבים מהלוחמים אינם
מודעים לזכויותיהם ולטיפולים להם הם זקוקים .לצורך
כך ,הוקם בינואר “ 2016מוקד טיפולי שיניים ללוחמים״.
באמצעות מוקד זה ניתן לתת הדרכה ,הכוונה ,ואף לבצע

קביעת תורים למרפאות .על מנת להקל על הלוחם
את הנגישות לטיפולים ,ניתנת לו האפשרות לבחור בין
קבלת טיפול שיניים במרפאה הקרובה למקום מגוריו,
או במרפאה הממוקמת בסמיכות למקום השירות .דרך
המוקד לטיפול בלוחמים נוצר קשר עם אותם לוחמים
לצורך זימון לטיפול שיקומי באופן יזום .עבור כל לוחם
אתו נוצר קשר וכן עבור לוחם אשר יוצר קשר באופן
עצמאי ,מתבצע מעקב על מנת לוודא כי תכנית הטיפול
שנקבעה עבורו מבוצעת באופן מושלם .כדי לא ליצור
“צוואר בקבוק״ ולעכב לוחמים בטיפול עקב אפשרות
של זמינות נמוכה של תורים ,משוריינות עבורם משמרות
ספציפיות ,בימים ובשעות שיאפשרו הגעה למרפאה ,ללא
פגיעה בפעילות היחידתית.
לאור הפעולות הננקטות לשיפור מודעות הלוחמים
לזכויותיהם וזמינות המרפאות עבורם ,קיימת עליה
מדי שנה במספר השיניים ששוקמו באמצעות כתרים
באוכלוסייה זו (טבלה .)2

המרכז לרפואת שיניים
המרכז לרפואת שיניים הינו מכון מומחים לרפואת שיניים
המכיל מחלקות לשיקום הפה ,פריודונטיה ,אנדודונטיה,
אורתודונטיה ,רפואת הפה ,רפואת שיניים משמרת,
רנטגן ומעבדת שיניים .ארבע המחלקות הראשונות
מוכרות כמחלקות התמחות ע״י המועצה המדעית של
ההסתדרות לרפואת שיניים .בנוסף ,ישנו שיתוף פעולה
הדוק עם המחלקה לכירורגיית פה ולסת של המרכז
הרפואי שיבא ,השוכן באותו המבנה .המרכז מעניק
מעטפת טיפולית ללוחם באמצעות טיפולי מומחים
וייעוצי מומחים לחיילים לוחמים בעלי זמינות נמוכה
לטיפולי שיניים (תרשים  .)2המרכז פועל בשלוש זרועות
עיקריות; הזרוע הראשונה והעיקרית הינה מתן טיפולים
וייעוצים ללוחם ע״י מומחים ממגוון המחלקות הקיימות
במרכז .הזרוע השנייה ,היא מאגר המומחים הנשלחים
לבסיסי הכשרות לביצוע ייעוצים במרפאות שיניים
יחידתיות וכן מתן ייעוצים מרחוק  -טלהדנטולוגיה.
בפרוייקט הטלהדנטולוגיה שהושק בשנת  ,2016ניתנו

מצלמות אינטרה-אוראליות לבסיסי הטירונים במטרה
לבצע צילומים קליניים ,שיחד עם הצילום הרנטגני,
מהווים בסיס לייעוץ מומחים מרחוק .הצילומים נמצאים
במאגר מרכזי אליו לכל המומחים גישה והשאלה לייעוץ
נשלחת בהפניה ממוחשבת ,דרך תיק המתרפא הממוחשב
( .)DPRבחלק מהמקרים ,המומחה יכול להדריך את
הרופא הראשוני באשר להמשך הטיפול המומלץ וכך
נחסכת יציאה של הלוחם להפניה על חשבון פעילות
מבצעית או זמן הכשרה .על פי הפיילוט שנערך בשנה
זו ,ניתן לחסוך כמחצית מההפניות המחייבות הגעה
למרפאת המומחים בדרך זו .הזרוע השלישית הינה זרוע
אקדמית .המרכז משמש כמוסד ללימודי המשך והכשרת
מומחים .כאמור ,במרכז קיימות  4התמחויות :בשיקום
הפה ,פריודונטיה ,אנדודונטיה ואורתודונטיה .כמו כן,
ניתנת הכשרה לרופאי הפריפריה ולימודי המשך עבורם,
ע״י קורסי לימודים מתקדמים .לדוגמה תכנית לימודי
המשך שנתית MGPP (Military General Practitioner
 )Programשהכילה תכני לימודי המשך בכל תחומי
המומחיות ברפואת שיניים ויועדה לרופאי הפריפריה,
השתלמויות מעשיות שנתיות בכל תחומי המומחיות,
וקורסים נוספים (קורס נייטרוס ,קורס  ,NiTiקורס
אסתטיקה ,ועוד) המיועדים לשיפור המקצועיות של
רופאי השיניים הפריפריים המטפלים בלוחמים.

סיכום
מערך רפואת השיניים בצה״ל רואה חשיבות עליונה
בטיפול בחייל הלוחם .הטיפול מבוצע באופן יזום כך
שלאורך כל שירותו של החייל הלוחם מתבצעים זימונים
יזומים לטיפולים במרפאות השיניים השונות ,מהמרפאה
היחידתית בבסיסי ההכשרה ,דרך המרפאות הגזרתיות
המשרתות את גדודי התע״מ וכלה במרפאות המומחים
בהן מתבצע הטיפול השיקומי וטיפול מומחים אחר
ברפואת שיניים (תרשים  .)1מכלול הגורמים שפורטו
במאמר נועדו לסייע בהגדלת היצע הטיפולים ומביאים
לעלייה משמעותית במספר לוחמים המקבלים טיפול
דנטלי מקיף.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 2, April 2017.

25

תרשים  :1מעטפת השירות הרפואי הדנטלי לחייל במערך רפואת השיניים הצבאי.

תרשים  :2מבנה המרכז לרפואת שיניים בתל השומר.
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.” מרפאת שיניים ניידת (”רפושית”) בסוללת כיפת ברזל במרכז הארץ במבצע ”צוק איתן:1 תמונה
 מספר השיניים ששוקמו באמצעות כתרים:2 טבלה
.באוכלוסיית הלוחמים בצה״ל

מספר השיניים ששוקמו באמצעות
כתרים בלוחמים
300
490
508
611
809

שנה
2012
2013
2014
2015
2016

 קביעת רמת תחלואה דנטלית ב״טיפול יזום בטירונים:1 טבלה
.לוחמים״

*רמת תחלואה צרכים טיפוליים
הסרת אבנית
1
 שחזורים1-5
2
 שחזורים מבנה6-10
3
 שחזורים10 >
4
 שחזורים של עששת בקרבה למוך1
טיפול שורש או חידוש טיפול שורש
עקירה או עקירה כירורגית
.*תכנית הטיפול נקבעת על סמך ממצאים קליניים ורנטגניים
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פרוייקט  Big dataברפואת הפה
והשיניים-״תחלואה דנטלית-אורלית״
רקע ומטרות
מערך רפואת השיניים של צה״ל מספק שירותי רפואת
חלל הפה והשיניים לכלל חיילי צה״ל בסדיר ובקבע.
הערכת רמת התחלואה ומגמות התחלואה לאורך זמן
חיונית למערך רפואת שיניים בצה״ל על מנת לבצע
תוכניות התערבות מכוונות ליחידות עם תחלואה מוגברת
ולתכנן תוכניות חינוך לבריאות בהתאם לתחלואה.
זאת על מנת לבנות מדיניות ולהקצות משאבים בתחום
בריאות הפה והשיניים בצורה מושכלת ,הכוללת תכנון
כוח אדם ותכנון מישקי על פי הצרכים הטיפוליים
שיעלו ,דרושה היכרות עם נתוני הימצאות והיארעות
של תחלואה זו .מאגר הידע הנמצא בישראל לגבי היקף
התחלואה והצרכים הדנטליים מוגבל ביותר ואין גורם
ממלכתי המופקד על איסוף הנתונים (מתוך ״בריאות הפה
והשיניים בישראל יעדים לשנת – 2020דוח סופי״) (.)1
בדו״ח זה נקבע כי מאחר ובסיס המידע האפידמיולוגי
העומד לרשות מקבלי ההחלטות בתחום בריאות הפה
והשיניים לוקה מאוד בחסר ,יש צורך בביצוע סקר מקיף
כדי להשיג נתוני בסיס על פי חתכי הגיל הבאים ועריכת
סקרים עתיים באוכלוסיות ובתדירויות הבאות :ילדים
ונוער :מדי חמש שנים ומבוגרים בני  : 35-44מדי עשר
שנים (.)1
חשוב לציין ,כי כבר בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
(תיקון– רפואת שיניים) ,התש״ע– )2( 2010נקבע ,כי יש
לבצע סקרים אפידימיולוגיים לאומיים או סקר דנטלי
לאומי אחת לחמש שנים ,אולם סקר זה טרם בוצע.

למעשה ,מעולם לא נעשה סקר ארצי של בריאות הפה
בקרב האוכלוסייה הבוגרת הצעירה (.)1
בחודשים דצמבר דצמבר  - 2013אוגוסט  ,2014בדק
משרד מבקר המדינה היבטים בנושא בריאות השן (.)3
בין הליקויים שצוינו היה העדר בסיס נתונים אפידמיולוגי
רחב היקף ,שביכולתו לשקף נאמנה את מצב התחלואה
בתחום השיניים בישראל .נציין כי משרד מבקר המדינה
העיר על היעדר הנתונים כבר בשנת .2005
הערכה של היקף התחלואה הדנטלית –אורלית חייבת
לכלול התייחסות לכל אחד מהרבדים הבאים :תחלואת
עששת ,תחלואה פריודונטלית ,התייחסות לגורמי סיכון
לעששת ותחלואה אורלית (רקמות רכות וקשות בפה
שאינן שיניים) .עוד חשוב לציין ,שמעולם לא תוקף מדד
תחלואה דנטלי-אורלי בעולם אשר כולל בתוכו את כלל
האספקטים של הבריאות האורלית והדנטלית –אלא רק
תתי מדדים אשר בודקים כל אספקט בנפרד :תחלואת
עששת ,תחלואה פריודונטלית ,התייחסות לגורמי סיכון
לעששת ותחלואה אורלית .שימוש בכלי יחיד מתוקף
יאפשר הערכת תחלואה וצרכי טיפול בצורה מקיפה
ומייצגת יותר מאשר שימוש במדדים רבים ומגוונים
(הנבחרים בכל מחקר לפי רצון החוקר ומוכוונים לתיאור
תחלואה מסוג מסוים) ויאפשר השוואה רציפה של
התחלואה לאורך זמן בכלי יחיד.
לאור האמור לעיל ,מטרות פרויקט זה המכונה מדד
תחלואה אורלי-דנטלי ( ,Dental Oral Scale (DOSהייתה
למדוד את היקפי התחלואה הדנטלית ,הפריודונטלית
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והאורלית ואת גורמי הסיכון לעששת של כלל חיילי צה״ל
בחובה ובקבע המטופלים בכלל מרפאות השיניים הצבאיות
ולבחון את הקשר בינם לבין למשתנים דמוגרפיים ,סוציו
דמוגרפיים ומדדי בריאות כללית .כמו כן ,לחפש נבאים
לתחלואה אורלית-דנטלית מקרב המשתנים שייאספו.
מטרה נוספת של עבודה זו הינה לתקף מדד תחלואה דנטלי
אורלי ,אשר כולל בתוכו את כלל האספקטים של הבריאות
האורלית והדנטלית כמו גם את גורמי הסיכון לעששת.
מדובר בנתונים שכאמור טרם נותחו בצה״ל ובארץ (גם לא
בקרב אזרחים) ,ויכולים לשפר באופן ניכר את יכולת ניהול
הטיפולים האורליים והדנטליים.

שיטות
(Big

במסגרת הפרוייקט בוצע איסוף נתונים מרשומות
 )data base studyבאופן פרוספקטיבי .הנתונים נגזרו
בו זמנית משלוש מערכות ממוחשבות צה״ליות:תוכנת
הדוקטור הדנטלית (,)DPR-Dental Patient Record
הרשומה הרפואית הכללית (Clinical Patient Record-
 )CPRוהרשומה האישית-השלישותית ,המכילה
נתונים סוציו דמוגרפיים .חשוב לציין כי ניתוח נתוני
 big dataהמתקבלים ממטופלים מרובים הינו תחום
מדעי מתפתח ,ששם לו למטרה לפרוץ דרך במאמץ של
המחקר הבינלאומי בתחום הבנת תבניות התנהגות של
מסת פרטים ( ,)behavioromicsבמטרה להנחות טיפול
רפואי מבוסס מדעית מוכוון-אישית (Evidenced-based
 .)personalized medicineברפואת שיניים ,רפואת הפה
וכאב אורופציאלי ,זוהי דיסציפלינה חדשה.
המחקר כלל את כלל חיילי צה״ל (חובה וקבע) אשר
טופלו במערך רפואת שיניים בצה״ל בשנת  .2014כריית
הנתונים ממאגרי הנתונים הממוחשבים בוצעה באמצעות
מדור ניתוח ותיחקור במפקדת קצין הרפואה הראשי
(מקרפ״ר) .מאגר הנתונים הוא אנונימי לחלוטין ,כאשר
הנתונים שנגזרו הינם ללא פרטים מזהים.

הערכת רמת העששת ותחלואה
פריודונטלית
המדד הוותיק והנפוץ ביותר בספרות העולמית להעריך
את רמת העששת הינו הDecay missing-filled index-
( ,)DMFאשר פותח ע״י  Kleinוחבריו ב)4( 1938-
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ועבר מודיפיקציה על ידי ארגון הבריאות העולמי
) .)5( )world health organization-WHOמדד זה
משמש במחקרים אפידמיולוגיים בהם מדגם מייצג של
האוכלוסייה נבדק קלינית בלבד באמצעות מחדר ,מראה
ופד גזה (ללא צילומי רנטגן) ,ובודק את מספר השיניים
עם עששת ( ,)decayמספר השיניים החסרות עקב עששת
( )missingומספר השיניים המשוחזרות ( )filledעקב
עששת .מדד זה סוכם את מספר השיניים וניתן לשימוש
ברזולוציה של תחלואה ברמת השן או ברמת משטח נגוע
בעששת בשן .כמו כן ,ההתייחסות לשיניים חסרות הינה
רק לשיניים החסרות עקב עששת ,ולא שיניים החסרות
מסיבות אחרות (כגון :בעיה פריודונטלית ,טראומה וכו׳).
על מנת להתגבר על חסרונות אלו בבואנו להעריך את
הערכת רמת רמת העששת בקרב חיילי צה״ל ,הוחלט כי
סקר תחלואה זה יכלול הערכת רמת עששת המבוססת
על בדיקת קלינית וצילומי שיניים כאחד .כמו כן ,בדיקת
כמות שיניים חסרות כללה אובדן שיניים מסיבות שונות
(ולא רק עששת) .מאחר ומדד התחלואה נועד לשקף
צרכים טיפוליים-הרי ששיניים אשר שוקמו-לא נכללו
במניין השיניים החסרות ,היות ואין עוד צורך לשקמן.
בנוסף ,נהוג במערך השיניים רישום של שיניים בעדיפות
הראשונה לטיפול ,המכונות ״SOS teeth״-ומייצג
שיניים בעלי עששת עמוקה קלינית ורנטגנית שיש חשש
שיזדקקו לטיפול שורש או לעקירה.
תחלואה פריודונטלית נמדדה במסגרת סקר התחלואה
שביצענו באמצעות הערכת אובדן התמיכה הגרמי כפי
שנמצא בצילום נשך סביב השן .אובדן תמיכה גרמי של
מעל  2מ״מ בין ה,)CEJ( cementoenamel junction-
לעצם הקרסטלית ביותר משן אחת ,כשאין סיבה מקומית
כגון שחזור לקוי overhang,וכיוב׳ ,הוגדר כמצב של מחלה
פריודונטלית.

הערכת גורמי סיכון לעששת
עששת השיניים ומחלה פריודונטלית הינן מחלות כרוניות
הניתנות למניעה ,בעיקר באמצעות שימוש בפלואוריד
(במי השתייה ,במשחות שיניים ובטבליות) ,בהקפדה על
תזונה נכונה ועל היגיינה של הפה והשיניים ( .)7העלאת
המודעות לכך חשובה ביותר והיא עשויה להפחית באופן
ניכר את התחלואה (.)9,8

הכלי המרכזי להערכת גורמי סיכון לעששת שפותח
ונמצא בשימוש בשנים האחרונות הוא המדד
להערכת רמת הסיכון לעששת-הCAMBRA Caries-
 .)11 ,10( Management by Risk assessmentמדד זה
כולל בדיקת רוק איכותית וכמותית ,בדיקה כמותית
של חיידקי רובד השן ,הערכת תדירות וכמות של חשיפה
לפלואורידים וניתוח הרגלי תזונה באמצעות ניהול
יומן תזונה וניתוחו כולל התייחסות לחשיפה לסוכרים
ולחומרים מכילי חומצה כגון משקאות קלים ,מוגזים,
מיצי פירות ופירות הדר .לצורכי צה״ל ,תוך שימוש
בעקרונות ה ,CAMBRA-השתמשנו בשאלון קצר בן 3
חלקים :בדיקת חשיפה לשתייה מתוקה ומוגזת (מעל 2
כוסות ביום) ,הערכת תזונה קריוגנית (שימוש בחטיפים/
ממתקים בין הארוחות או במקום הארוחות) והערכת
הרגלי צחצוח שיניים (צחצוח שיניים פעם ביום/פחות
מפעם ביום) .על פי רמת הסיכון שהתקבלה ,מפעיל
רופא השיניים הצבאי פרוטוקול לטיפול בגורמי העששת
הכולל בקרת רובד ,שימוש בפלואורידים ,ייעוץ תזונתי,
המלצה להפסקת עישון ושימוש באמצעים מכאניים
ופרמקולוגיים מותאמים אישית.

תחלואה אורלית ומצבי כאב פנים
ולסתות כרוניים
הערכת התחלואה בקרב חיילי צה״ל כללה לא רק הערכה
של תחלואה דנטלית ,כי אם גם הערכה של תחלואה
אורלית ומצבי כאב פנים ולסתות כרוניים .כך לדוגמא,
במסגרת הערכת התחלואה בקרב חיילי צה״ל נאספו
נתונים לגבי תחלואת הפרעות תפקודיות במערכת
הלעיסה ( ,)Temporomandibular disordersילפת שטוחה
( ,)Lichen planusתסמונת אפטוטית חוזרת (Recurrent
 ,)aphtous stomatitisנגעים ברקמה רכה (oral soft tissue
 )diseasesולויקופלקיה (.)Leukoplakia
טרם המחקר ,הוסף לתוכנת הדוקטור מסך ייעודי
חדש ,שאליו הוקלדו הנתונים הבאים :קיומה של
מחלה פריודונטלית ,מספר שיני  ,SOSמספר שיניים
חסרות ,קיומם של נגעים בריריות הפה וקיומם של
נגעים רנטגניים בלסתות .כמו כן הוספו למסך זה שלוש
השאלות הנוגעות להערכת הסיכון לעששת :שימוש תדיר
בשתייה חומצית ,תזונה קריוגנית והרגלי צחצוח שיניים.

היענות לטיפולים דנטליים ורפואיים
על רמת התחלואה האורלית-דנטלית משפיעה גם
היענות לבדיקות תקופתיות במרפאת השיניים (Dental
 .)attendanceהערכת צריכת שירותים דנטליים נעשתה
באמצעות גזירת נתוני צריכת שירותים דנטליים
מהמערכת הממוחשבת ,כולל שיעור אי-הופעה לטיפול
דנטלי מתוכנן.
לצורך השוואה ,נגזרו גם נתוני צריכת שירותים רפואה
כללית ואי הופעה ,היענות לבדיקות תקופתיות ומבדקי
כושר (בראור) ,כמו גם מדדים הקשורים באורחות חיים
כגון עישון )Body mass index( BMI,ורמות לחץ דם.
הקשר בין תחלואה סיסטמית לבין תחלואה דנטלית
אורלית ופריודונטלית נבדק אף הוא ,תוך גזירת אבחנות
רפואיות של מחלות כגון סכרת ,היפרליפידמיה ויתר לחץ
דם ממערכת ה.CPR-

תוצאות
במחקר נכללו  117,217רשומות רפואיות של מטופלים
במרפאות השיניים של צה״ל .מתוכם  )74%( 86,709היו
גברים ו )26%( 30,508-היו נשים .הגיל הממוצע היה
 ,21.9±6.1טווח הגילאים היה  17-73והגיל החציוני היה
.20
מכלל הנבדקים ,כ )64.4%( 75,521-לקו בעששת ואילו
 )35.6%( 41,696היו נטולי עששת .מספר מוקדי עששת
ממוצע פר חייל היה ( 2.81±2.10טבלה .)1
כפי שניתן להתרשם מתרשים  ,1תחלואת העששת
הייתה גבוהה בגברים לעומת נשים ( ,)p<0.001כפי
שניתן להתרשם מתרשים  ,2תחלואת העששת הייתה
גבוהה יותר בקרב חיילי חובה ונמוכה יותר אצל אנשי
הקבע ( .)p<0.001תחלואת עששת היתה קשורה עם ארץ
לידה כפי שניתן להתרשם מתרשים  .3בקרב ילידי צפון
אמריקה רמת העששת הייתה הנמוכה ביותר ,בעוד שרמת
העששת היתה גבוהה ביותר בקרב ילידי אתיופיה ,מערב
אירופה ובמידה הרבה ביותר בקרב ילידי ברית המועצות
לשעבר (.)p<0.001
נבדק הקשר בין רמת העששת לבין האשכול
הסוציודמוגרפי על פי הלמ״ס (לישכה מרכזית
לסטטיסטיקה) אשר נקבע על פי הסיווג החברתי-כלכלי
של היישובים .כפי שניתן להתרשם מתרשים ,4נמצא כי
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רמת העששת היתה גבוהה יותר בקרב חיילים מאשכול
סוציודמוגרפי נמוך ,בהשוואה לאשכול סוציודמוגרפי
בינוני וגבוה ( .)p<0.001כפי שאפשר להתרשם מתרשים
 ,5רמת העששת הייתה הגבוהה ביותר בחיילים עם
הפרופיל הצבאי הרפואי הנמוך ביותר של 21-64
(.)p=0.002
שיניים במצב  SOSהתגלו כמעט ב  10%מהחיילים עם
בממוצע כ 1.5 - 0.93±שיניים במצב זה פר חייל .שיניים
חסרות התגלו בכמעט  30%מהחיילים .בממוצע היו
חסרות שתי שיניים לחיילים אשר בקרבם התגלה החסר
(טבלה  .)1מחלה פריודונטלית התגלתה בכמעט 10%
מהפונים למרפאות שיניים צבאיות (טבלה .)2
כ 40%-מהמשיבים דיווחו על תזונה קריוגנית וכמעט
 -43%דיווחו על שתייה חומצית .יתר על כן ,צחצוח
שיניים לפחות פעם ביום דווח על ידי  70%מהחיילים
בלבד ,משמע כי כמעט שליש מהחיילים אינם מצחצחים
שיניים בתדירות של לפחות פעם ביום (טבלה .)2
בטבלה  ,3מובא הקשר בין רמת עששת ,מספר שיני SOS
ומספר שיניים חסרות לבין מאפיינים סוציודמוגרפים
נוספים .בין נבאי התחלואה ניתן למצוא :גיל וכן קב״א
(קבוצת איכות) ודפ״ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני) נמוכים.

דיון
יתרונו של מחקר  big dataגזור מחשב ,הינו שימוש
בנתונים הנאספים ממילא בעבודתו הכללית של הרופא/
רופא שיניים .במדד ה DMF-בדיקת רמת העששת ומספר
השיניים החסרות נעשות בכיסא רגיל ולא כיסא דנטלי
ולאור יום ולא באור של כיסא דנטלי .כמו כן ,עקב היותו
של ה DMF-מדד קליני ,הוא יכול להחמיץ עעשת נחבאת
הניתנת לאבחון באמצעות צילום רנטגן ( .)6לעומת זאת
הבדיקות עליהן הסתמכנו בסקר זה נעשו על גבי כיסא
דנטלי בתנאי מרפאת שיניים רגילים וכללו אבחון קליני
ורנטגני כאחד.

המצאות עששת
כאמור ,טרם ביצוע מחקר זה ,מעולם לא נערך בישראל
סקר המבוסס על מדגם ארצי מייצג בקרב גילאי 18
( .)1הנתונים הרלוונטיים ביותר שפורסמו עד כה לצורך
השוואה ,נבדקו על חיילי צה״ל ,אך לא כללו מדגם
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מייצג של האוכלוסייה הכללית וודאי לא את כלל חיילי
צה״ל .כך לדוגמה ,בסוף שנות השמונים נמצא בקרב
הטירונים ביחידה התנדבותית בצה״ל ממוצע של 12.1
שיניים פגועות ( )DMFלחייל ,ורק  1.8%מהחיילים היו
נטולי עששת ( .)12במחקר אחר ,שנערך בשנת 1995על
חיילי חובה שהשתחררו מצה״ל בגילאי  20-21,נמצאו
בממוצע  8.49שיניים עם עששת פר חייל ( .)13טרם
ביצוע עבודה זו ,המידע היחיד שפורסם על על בני 25-44
בישראל ,הוא מסקר שבוצע בסוף שנות התשעים בקרב
אוכלוסייה של אנשי צבא קבע ,שמצא DMFT=11.66
( .)14במחקר שנערך בחיל האוויר בשנת ,2003-2004
בקרב חיילים בגילאי  , 18-21נמצא ממוצע DMFT=4.93
בבדיקה ללא צילומים ו  DMFT=6.35-בבדיקה עם
צילומים ( .)15בתקופה דומה בשנת  ,2004פורסם מחקר
על צעירים לפני גיוס ובגיל דומה  )18-19( ,שבו דווח
על  .)16( DMFT=6.77השוואת הנתונים הללו לנתונים
שהתקבלו בעבודה זו עשויה להצביע על מגמת שיפור
ברמת העששת עם השנים.
מעניין לציין ,שנתונים שפורסמו בשנים האחרונות ,דווקא
לגבי ילדים ,מראים נתונים דומים לנתונים שהתקבלו
בעבודה זו .כך לדוגמא ,במחקר שערכו נטפוב ,ששון
וזוסמן במדגם מייצג של  1210ילדים בגיל  ,6נמצא כי
ל 61.7%-היו מוקדי עששת ואילו  38.3%היו נטולי עששת
( .)18לעומת זאת ,מספר מוקדי העששת הממוצע היה
 ,)18(1.41שהוא נמוך לעומת ממצאנו.
לגבי נתונים מהעולם ,מחקר הGlobal Burden of Disease-
 ,)18( 2010 studyשפורסם בשנת  ,2015ביצע סקירה
ספרותית סיסטמתית ומטא-רגרסיה ,שכללה את כל
הנתונים האפידמיולוגיים לגבי עששת לא מטופלת מ1990-
עד  2010אשר כללו בסה״כ  1,502,260ילדים בגילאי 1-14
מ 74-מדינות ,ועוד  186מחקרים על  3,265,546נבדקים
בגילאי  5או יותר ,מ 67-מדינות נכללו במטא-רגרסיה
נפרדת לשיניים עם עששת לא מטופלת במישנן חלבי וקבוע.
תוצאות מחקר זה מצביעות על כך שבשנת  ,2010עששת לא
מטופלת במישנן הקבוע הייתה המצב הנפוץ בעולם ,הפוגע
ב( 35%-רווח בר סמך  33.7% :95%עד  ,)37.3%או  2.4ביליון
אנשים בעולם ,כאשר מגמה זו נותרה סטטית בין 1990
ל .2010-ניצפו  3פיקים בגילאי  6,25ו ,70-עם וראיביליות
בשכיחות במדינות שונות בעולם.

הנתונים העולים מעבודתנו ,כי רמת העששת תלויה
בסטטוס הסוציואקונומי ובארץ המוצא ,נמצאים
בהתאמה לנתונים דומים שנמצאו בישראל ( ,)19,17כמו
בשאר העולם המערבי (. )20
אם לגבי תחלואת עששת השיניים קיימים בישראל
ברמה לאומית נתונים כלשהם( ,אף אם הם חלקיים),
הרי שבתחום התחלואה הפריודונטלית כמעט שאין
כל מידע ברמה לאומית– לא על המצב הנוכחי ולא על
המגמות לאורך שנים ( .)1בעבודתנו התגלה ששיעור
המחלה הפריודונטלית בקרב חיילי החובה והקבע הינו
 ,9.9%שיעור דומה לשיעור הימצאות המתוקנן לגיל
של מחלת חניכיים קשה של  11.2%שנמצא במחקר
ה Global Burden of Disease 2010 study -בשנת
 1990ו 012-10.5.%בשנת  .)2010בניגוד לנתונים
אלו ,נתונים לאומיים מאירופה מראים הבדלים
ניכרים בהיקפי מחלת חניכיים מתקדמת בגילאי 35-
 44מ( 16%-אוסטריה) עד ( 73.2%גרמניה) ,אולם
החוקרים מדגישים כי קיים מידע חסר באירופה ואין

הסבר מניח את הדעת להבדלים הניכרים בין המדינות
השונות (.)22

סיכום
קידום הבריאות ומניעת תחלואה דנטלית אורלית בקרב
חיילי צה״ל הם בין ייעודיו המרכזיים של מערך רפואת
השיניים בצבא .במאמר זה הוצג פרויקט מדד תחלואה
אורלי-דנטלי ( ,Dental Oral Scale: (DOSשמטרתו למדוד
את היקפי התחלואה הדנטלית ,הפריודונטלית והאורלית
ואת גורמי הסיכון לעששת בקרב כלל הפונים למרפאות
שיניים צבאיות .למיטב ידיעתנו זהו מחקר כריית Big
 dataהראשון בתחום הדנטלי-אורלי שנערך בישראל .חלק
מן הממצאים הרבים שהתגלו בפרויקט הוצג בעבודה זו,
והשאר מסוכמים בימים אלו ויפורסמו בהמשך .הפרוייקט
מאפשר הפעלת אסטרטגיות והתערבויות נתמכות-מידע
וכן מצביע על יעדי מחקר יישומיים שהינם חיוניים עבור
מקבלי החלטות הקובעים מדיניות בתחום זה בצה״ל ואף
עבור התחום הדנטלי ברמה הלאומית.

טבלה  :1צרכים דנטליים פר אדם.

אחוז בקרב החיילים
9.9%
69.1%
39.9%
42.6%

המדד
תחלואה פריודונטלית
צחצוח שיניים פעם ביום ומעלה
תזונה קריוגנית
שתייה חומצית (מעל  2כוסות ביום)
טבלה  :2תחלואה פריודונטלית וגורמי סיכון לעששת.

התחלואה
רמת עששת
שן במצב SOS
שיניים חסרות
זקוק לכתר
זקוק לשתל
זקוק לעקירה

מספר ממוצע לחייל/ת
2.10±2.81
1.5±0.93
1.96±1.96
1.19±0.5
1.4±0.7
1.26±0.64
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תרשים  :1רמת עששת בנשים ובגברים.

2.2
2.15

2.16

2.1
2.05
2
1.95

1.92

1.9
1.85
1.8

גברים

נשים

תרשים  :2רמת עששת לפי סוג השירות.

2.2
2.15
2.1
2.05
2
1.95
1.9
1.85
1.8
1.75
1.7
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2.16

2.17

1.86

שירות קבע
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שירות חובה

תרשים  :3רמת עששת פר אדם לפי ארץ לידה.

3.5
3

3.03
2.56

2.5

2.51
2.05

2

1.95

1.93

1.8
1.39

1.5
1
0.5
0
ברה״מ

מערב
אירופה

אתיופיה

אסיה

ישראל

צפון
דרום
אפריקה
אמריקה אמריקה

תרשים  :4רמת עששת לפי אשכול סוציודמוגרפי לתחלואה דנטלית.

3.5
3.5
3

2.28

2.5

1.72

2
1.5
1
0.5
0
נמוך

בינוני

גבוה
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תרשים  :5רמת עששת לפי הפרופיל הרפואי הצבאי.

2.14
2.12
2.1
2.08
2.06
2.04
2.02
2
1.98
1.6
1.94

2.13
2.1

2.01

73-79

21-64

65-72

טבלה  :3קשרים בין מאפיינים דמוגרפים והתנהגותיים לתחלואה דנטלית.

משתנה בלתי תלוי
גיל

Pearson Correlation
P value

קב״א

Pearson Correlation
P value

דפ״ר

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
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רמת עששת
-0.048
<0.001
-0.215
<0.001
-0.189
<0.001

שיניים במצב SOS

-0.079
<0.001
-0.097
<0.001
-0.099
<0.001

שיניים חסרות
0.056
<0.001
0.088
<0.001
0.051
<0.001

References
01.	
יעדים לשנת,בריאות הפה והשיניים בישראל
2016 יוני, הבריאות/1משרד,2020.
02.	knesset.gov.il/private law/data/18/2210.rtf.
03.	
)2015 ג (התשע״ה65 דוח שנתי,מבקר המדינה

.686  עמוד,״שירותי בריאות השן״,
04.	Klein H, Palmer CE, Knutson JW (1938) Studies
on dental caries. I. Dental status and dental
needs of elementary school children. Publ Hlth
Rep 53: 751–65.
05.	World Health Organization. Oral health surveys:
basic methods. 5th ed. Geneva: WHO; 2013.
06.	
Z adik Yehuda, Bechor Ron 2008. Hidden
Occlusal Caries -Challenge for the Dentist. New
York State Dental Journal 74 (4): 46-50.
07.	
Center for Disease Control and Prevention,
Department of Health and Human Services.
Chronic Disease Prevention. Preventing
Dental Caries.http://www.cdc.gov/nccdphp/
publications/factsheets/prevention/oh.htm.
08.	
H amilton N. Bhatti T. Population Health
Promotion: An Integrated Model of Population
Health and Health Promotion. Ottawa: Health
Promotion Development Division, Health
Canada. 1996.
09.	
 אי שוויון בבריאות,2007 , חורב,אפשטיין

 הצגת הבעיה וקווים למדיניות:ובמערכת הבריאות
 מרכז טאוב לחקר המדיניות.להתמודדות עמה
. ירושלים.החברתית בישראל
10.	Teich ST, Aizenbud D, Gutmacher Z .Guiding
the practitioner through the caries management
by risk assessment (CAMBRA) protocol. Alpha
Omegan. 2011 Fall-Winter;104(3-4):68-72.
11.	
Young DA, Kutsch VK, Whitehouse J. A
clinician’s guide to CAMBRA: a simple
approach.Compend Contin Educ Dent. 2009
Mar;30(2):92-4, 96, 98, passim.
12.	Gordon M, Katz J. Dental caries experience
in 18-year-old Israeli population. Isr J Dent

39

Sci. 1991 Apr;2(4):246-8.
13.	Sgan-Cohen HD, Katz J, Horev T, Dinte
A, Eldad A. Trends in caries and associated
variables among young Israeli adults over 5
decades. Community 2000;28(3):234-40.
14.	Sgan-Cohen HD, Horev T, Zusman SP, Katz J,
Eldad A. The prevalence and treatment of dental
caries among Israeli permanent force military
personnel. Mil Med.1999.164: 8;562-5.
15.	Becker T, Levin L, Shochat T, Einy S. How
much does the DMFT index underestimate the
need for restorative care? Journal of dental
educa. 2007 [Internet] [Cited 2016, Jun. 5]
Available from: http:// www.jdentaled.org/
content/71/5/677.full.pdf.
16.	
L evin, L, Shenkman A. The relationship
between dental caries status and oral health
attitudes and behavior in young Israeli adults. J
Dent Educ. 2004 [Internet] 68:11:1185-1191.
17.	Napatov L, Sasson A, Zusman SP. Does the
dental health of 6-year-olds reflect the reform
of the Israeli dental care system? Israel Journal
of Health Policy Research. 2016: XX. doi:
10.1186/s13584-016-0086-3.
18.	N.J. Kassebaum, E. Bernabé, M. Dahiya, B.
Bhandari, C.J.L. Murray, and W. Marcenes.
Global Burden of Untreated Caries: A
Systematic Review and Metaregression
Journal of Dental Research 2015, Vol. 94(5)
650–658.
פערים בקבוצות אוכלוסייה.זוסמן ש,ברג א,חורב ט
19.	

 רפואת הפה.במערך רפואת השיניים בישראל
והשיניים, 2004 ;21 :35-42.
20.	
O ECD, Health at a Glance 2013: OECD
indicators, OECD publishing, 2013 [Internet]
[Cited: 2016, Jun. 5] .Available from: http://
www.oecd.org/els/health-systems/Health-ata-Glance-2013.pd.
21.	N.J. Kassebaum, E. Bernabé, M. Dahiya, B.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 2, April 2017.

22.	K.nig J, Holtfreter B, Kocher T. Periodontal
health in Europe: future trends based
on treatment needs and the provision of
periodontal services–position paper 1. Eur J
Dent Educ. 2010;14; S4-24.

Bhandari,C.J.L. Murray, and W. Marcenes.
Global Burden of Severe Periodontitis in
1990-2010: A Systematic Review and
Metaregression. J Dent Res 93(11):10451053, 2014.

בגובה האופניים

מאת דר׳ נפתלי ברזניאק

מדברי המחבר:
מספר רוכבי האופניים בישראל נמצא מאז תחילת המאה
במגמת עליה .כל מי שרוצה לחוות תופעה אנושית על
טבעית ,אבל כל כך ישראלית ,מוזמן להגיע בשעות
המוקדמות של ימי שבת וחג לאזור בן שמן .רק לאחר
שיתאמץ ,ימצא מקום חניה למכוניתו ,ויצא לסיור רגלי,
הוא יוכל להבין שמבלי שהוא שם לב ,חל בישראל
מהפך מרהיב הבא לידי ביטוי בניצחון הרכב הדו-גלגלי
על הארבע על ארבע .באזור נצפים עשרות אלפי רוכבי
אופניים ,כביש ושטח המדוושים מעלה ומטה בכל שביל
אפשרי.
לחוויה ממכרת ,משכרת זו נכנסתי לפני כ 25-שנה .תחילה
באופני הבר-מצווה שלי ,ומאוחר יותר באופניים מקצועיות
עם בולמי זעזועים מהמתקדמים בעולם .היתר כתוב
על העטיפה ,בהקדמה ,וכמובן בקובץ הסיפורים שאוגד
לספרון זה הנקרא בגובה האופניים .גם פציעה קשה ביותר
לא הצליחה להמיר את הדת החדשה שלי ,דת האופניים,
שכן בלי לעבור כ 75-ק״מ כל שבוע ,חיי אינם חיים.
את יתר הדברים על ספרי ניתן למצוא באתר:
 naphtalibrezniakbooks.comוכמובן בספר .דרך אותו
אתר ניתן להגיע גם לסרטון של מור ישראלי ואמיר פורת
שאיוריו מעטרים את חזית וגב הספר ״בגובה האופניים״.
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®
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רפואת שיניים תעופתית צבאית

מבוא

ד״ר ב .קמרן*,
ע .נקדימון**,
ד״ר י .צדיק*
* מחלקת רפואת השיניים ,חיל
הרפואה ,צה”ל
** גף פיזיולוגיה תעופתית,
יחידת הרפואה האווירית ,חיל
האוויר ,תל השומר.

בתחילת המאה ה ,20-מעט אחרי התפתחות התעופה
המודרנית ,התחילו להופיע דיווחים על תופעות
פיזיולוגיות ופתולוגיות במהלך טיסה באזורים שונים
בגוף ,וביניהם באזור חלל הפה והסינוסים .תופעות אלה
גרמו לכאבים חזקים בעת טיסה ואף לוורטיגו ולעיתים
הובילו להפסקת הטיסה .בעקבות דיווחים אלה ,התחילו
לפרסם הנחיות לטיפול שיניים לצוותי אוויר (.)1-6
ההנחיות הישנות נקטו בגישה התערבותית ולא שמרנית
בטיפולי שיניים בצוותי אוויר .לדוגמא ,במלחמת עולם
השנייה ,המליצו על עקירת כל השיניים בעלות רקמת
מוך שאינה תקינה בצוותי אוויר ( .)7בנוסף ,הומלץ
בעבר להחליף את שחזורי האמלגם בשחזורים מחומרים
מרוכבים להפחתת לחץ על לשכת המוך ומניעת כאב
שיניים .גם היום ,ישנן מעט הנחיות מבוססות מחקרים
( )evidenced basedבתחום זה (.)1,8-10
עם העלייה במספר האנשים הטסים מדי שנה ,נתקלים
רופאי השיניים ביותר ויותר מקרים של מצבים אוראליים
הקשורים בטיסה בקרב נוסעים או צוותי האוויר .צוותי
האוויר ,על אף היותם בריאים סיסטמית סובלים יותר
מאשפוזים או תחלואה אורלית (.)11
מטרת המאמר הנוכחי היא להציג את תחום רפואת
השיניים התעופתית.

בארוטראומה של ראש -צוואר
לפי חוק בויל ,נפח של גז בטמפרטורה קבועה נמצא ביחס
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הפוך ללחץ המופעל עליו .בחללים קשיחים של הגוף,
שינוי בנפח הגזים עקב שינויי הלחץ יכול לגרום לתופעות
שונות המוגדרות כבארוטראומה ( )Barotraumaויכולות
להתרחש בעת צלילה ,טיסה או טיפול באמצעות חמצן
היפר -בארי (.)12
בארוטראומה אפשרית באזור ראש -צווארExternal :
 :otitic barotraumaבארוטראומה שנוצרת בתעלת
השמע החיצונית ,למשל בגלל הנחת אטמי אזנים (.)3
 :)middle ear barotrauma( Barotitis mediaהפרשי
לחצים חיוביים באוזן תיכונה מאוזנים לרוב ע״י שחרור
אוויר דרך ה Austachian tube -הנפתח בעת בליעה או
פיהוק .בירידת גובה פתאומית ,הלחץ שנוצר באוזן לא
יכול להשתחרר באופן ספונטני וכתוצאה נוצר ואקום
חלקי שעלול לגרום להתרחבות של כלי דם באזור ושטפי
דם .התסמינים עלולים להיות אי נוחות באוזן ,כאב חריף,
טנטון ,ורטיגו ,בחילות ואף חרשות ( .)12דלקות בדרכי
נשימה העליונות עלולות לפגוע בתפקוד הAustachian -
 tubeובכך להעלות את הסיכון לבארוטראומה (.)3
( :Barosinusitis )sinus barotraumaמתרחשת באחד
או יותר מהסינוסים הפארה-נזאלים בשל עקב הפרשי
לחצים שליליים בין חלל הסינוס והסביבה העלולים
להיווצר במצבים של דלקת בדרכי נשימה עליונות ופגיעה
במעברי האוויר .בעקבות הלחץ השלילי בסינוס נוצר
ואקום הפוגע ברירית הסינוס ועלול לגרום לבצקות,
הפרשות ושטפי דם בתת-רירית .התסמינים יהיו כאב
(חריף ופתאומי) או דימום מהאף .בשל הפרשי הלחצים

בסינוסים ייתכן כאב ראש (במנגנון נוירו-וסקולרי) בעת
המראה או נחיתה ,למשך  15-20דקות (.)13
בארוטיטיס מדיה או בארוסינוסיטיס יכולים לגרום לכאב
המדמה כאב שיניים ולכן נכללים באבחנה מבדלת במקרה
של כאב שיניים בצוותי אוויר ( .)14בעבר הועלו השערות
לגבי קשר בין בעיות סגר וחוסר תפקוד של Austachian
 tubeהמוביל לבארוטראומה ( )15ולשם כך הומלץ לבצע
טיפול אורתודונטי או להכין סד סגרי כאמצעי מניעה או
טיפול ( .)16היום אין אינדיקציה לטיפולים אלו במקרים
של בארוטראומה באזור ראש-צוואר.

בארוטראומה דנטלית
בארוטראומה דנטלית יכולה להתבטא בתופעות הבאות:
שברי שיניים/שחזורים :התופעה הייתה נפוצה במיוחד
במלחמת העולם השנייה בטיסות בגובה רב ללא דיחוס
( )8,17כיום ,בין השאר בגלל שיפור בבריאות הפה
ובחומרים הדנטליים ובשל דיחוס המטוסים התופעה
אינה נפוצה אך עדיין נצפית .הגורם לשברים הוא נוכחות
של דלף משני או עששת משנית לפני החשיפה לשינויי
הלחץ (. )17-19
הפחתת התאחיזה (רטנציה) של שחזורים מודבקים:
עקב הירידה בלחץ הבארומטרי יתכן שינוי בנפח של
בועיות אוויר בשכבת הצמנט ,אשר מקטין את התאחיזה
של השחזור ועלול לגרום להוצאתו ( .)20-23במחקר על
שיניים עקורות ,כתרים שהודבקו עם צינק פוספאט או
דבק על בסיס יונומר הזכוכית הראו הפחתה של 50-90%
ברטנציה תחת שינויי לחץ ,בעוד כתרים שהודבקו עם רזין
צמנט לא הראו ירידה דומה ברטנציה .כמו כן נראה יותר
דלף שולי בכתרים שהודבקו עם צינק פוספאט או יונומר
הזכוכית לעומת רזין צמנט (.)23
הפחתת התאחיזה של תותבות נשלפות :השינוי בלחץ
הבארומטרי יכול לגרום לירידה בתאחיזה של תותבות
שלמות (שאינן נתמכות שתלים) ,בעיקר בלסת עליונה
(.)24
בארודונטלגיה -כאב שיניים המופיע בשן אסימפטומטית
בעת שינויי לחץ ויכול לגרום לעיתים לוורטיגו ,בחילות
או הפסקת הטיסה .שכיחות התופעה לפי מחקרים
שונים שנערכו בתא לחץ היא  .)3( 0.2-2%במחקר
רטרוספקטיבי שנערך לאחר מלחמת העולם השנייה,

נמצא ,כי  9.5%מצוותי האוויר האמריקאים חוו לפחות
אפיזודה אחת של בארודונטלגיה במהלך טיסה (.)8
במחקרים עדכניים יותר במדינות שונות מדווחים על
 2.4-50%של לפחות אפיזודה אחת של כאב שיניים
במהלך טיסה ( .)25במחקר שבוצע בחיל האוויר
הישראלי  8.2%מצוותי האוויר דיווחו על אפיזודה אחת
לפחות של כאב שיניים בטיסה 9% ,ממערך הקרב8% ,
ממערך המסוקים ,ו 7%-ממערך התובלה; היארעות
הבארודונטלגיה נמדדה כמקרה אחד ל 100-שנות טיסה
( .)26בארודונטלגיה היא למעשה סימפטום ולא מצב
פתולוגי .זו התעוררות של מצב סב-קליני קיים הנגרמת
עקב שינויי לחץ .מצבים היכולים לגרום לבארודונטלגיה
כוללים עששת ,שחזור לקוי ,דלקת בלתי הפיכה של
המוך ,נמק מוך השן ,נגע סב חודי ,כיסים פריודונטלים,
שן כלואה ,וציסטות ( .)1,3,25,27כאמור ,בארודונטלגיה
יכולה להיות למעשה כאב מקרין עקב בארוסינוסיטיס
או בארוטיטיס מדיה ( .)3טבלה  1מתארת את הסיבות
השכיחות ביותר לבארודונטלגיה כפי שדווחו במחקרים
שונים ( .)3היום אין קונצנזוס לגבי המכניזם הגורם
לבארודונטלגיה (.)3
מבחינים בין בארודונטלגיה ישירה ,הקשורה למוך השן
לבין בארודונטלגיה עקיפה ,הנגרמת עקב הקרנת כאב
מאזור הסינוס או האוזן (טבלה  .)3( )2יש הטוענים כי
עיקר המקרים של בארודונטלגיה נובעים מהקרנה מאזור
הסינוסים ,בעוד אחרים הסבורים כי בארודונטלגיה
עקיפה מהווה רק עד חמישית מסך כל המקרים (.)3
יש קושי רב במציאת המקור לכאב ,היות ולמעשה כל שן
עם שחזור או טיפול שורש יכולה לעורר כאב מסוג זה.
כמו-כן ,לא ניתן לדמות את הכאב באמצעים הקיימים
במרפאה ,וגם תנאי תא תת-לחץ לא תמיד יכולים לעורר
את הכאב (.)3

מניעה
בעשורים האחרונים ,עם שיפור תא הטיסה (דיחוס
ועוד) ,רמת בריאות הפה ,ואיכות הטיפול והחומרים
הדנטליים ,ישנם פחות סיבוכים בחלל הפה עקב שינויי
לחץ בטיסה ( .)1מניעת מחלות הפה ותחזוקה נאותה של
המשנן והחניכיים הינם המפתח במניעת בארודונטלגיה
וכן מניעת מצב בו צוות אוויר זקוק לטיפול דנטלי דחוף

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 2, April 2017.

43

ונמצא באזור מרוחק ,ללא מענה דנטלי הולם (.)1
עקב אופי העבודה ומשמרות לא מסודרות ,אנשי צבא
ובייחוד צוותי אוויר נוטים לאכול בצורה לא מסודרת
וצורכים יותר משקאות ממותקים וחטיפי אנרגיה עתירי
סוכר .כמו כן ,לעתים פחות מקפידים על הרגלי ההיגיינה
האורלית .על רופא השיניים לחנך את המטופל בנושא
חשיבות התזונה וההיגיינה (.)1

בדיקות תקופתיות
אין הנחיות ברורות ומבוססות ספרות (evidence
 )based guidelinesלגבי תדירות ואופן ביצוע הבדיקות
התקופתיות בצוותי אוויר ( .)28בעת בדיקה יש לשים לב
במיוחד לשחזורים פגומים ,שחזורים עם רטנציה נמוכה,
ועששות משניות .יש לבצע בדיקות חיות וצילום סב חודי
בשיניים עם שחזורים נרחבים כדי לשלול נמק (.)1,28
ניתן לבצע צילום פנורמי למציאת פתולוגיות נוספות או
צילום סב חודי של חותכות עליונות ותחתונות .כמו כן יש
לחפש סימנים לשחיקה עקב דיווחים על שכיחות גבוהה
של ברוקסיזם באוכלוסייה זו (.)29

הטיפול הדנטלי
גם כאן אין קונצנזוס לגבי הגישה הטיפולית ומשך
זמן הקרקוע לאחר ביצוע טיפול דנטלי .רוב ההנחיות
הקיימות נוקטות בגישה לא שמרנית בעת טיפול בצוותי
אוויר לשלילת מצבים חריפים בעת טיסה או התלקחות
של מקרים באזורים מרוחקים.
טיפולים משמרים :בצוותי אוויר מומלץ לא לבצע כיפויי
מוך ישירים או עקיפים .כמו כן ,אין להשאיר עששת
נעצרת במהלך הכנת חלל .יש להניח מצע עם בסיס יונומר
הזכוכית לפני השחזור (.)30
טיפולי שורש :בכל מקרה של חשש לחדירה למוך לבצע
טיפול שורש .במקרה של טיפול המשכי ,יש לאטום היטב
את החלל עם חומר השחזור הזמני .שינויי לחץ עלולים
לגרום לאמפיזמה בפנים אם תעלות השורש לא אטומות
היטב .כמו כן ייתכן דלף של חומרים מזוהמים מהתעלה
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לאזור סב חוד השורש (.)32 ,31
טיפול שיקומי :יש לשאוף לרטנציה מקסימלית לשחזור,
להעדיף שיקום נתמך שתלים על נשלף .במקרה של
שחזור אזור קדמי ,לוודא יכולת ביטוי נכונה של האותיות
 V,F,S,SHעם השיקום החדש (לצורך הבנה במכשיר
קשר) .מומלץ להשתמש בדבק מסוג רזין צמנט (.)21
כירורגיה :יש לשלול קיום של oro-antral communication
בעת עקירת שיניים עליונות .קיום מעבר בין חלל הפה
לסינוס עלול לגרום לסינוסיטיס ותופעות לוואי נוספות
במיוחד בתנאי לחץ משתנים .במידה והתופעה קיימת
להפנות לכירורג פה ולסת לסגירת הפתח (.)33,34

נהלי קרקוע
קרקוע נדרש במקרים בהם יש חשש להפרעה ביכולת
הטיסה של צוותי אוויר .נטילת משככי כאבים עלולה
לגרום לסחרחורות או ירידה בריכוז .שימוש בתרופות
אנטיביוטיות עלול לגרום לשלשולים ( .)34כמו כן
תרופות אנטיביוטיות ניתנות עקב מצב סיסטמי
מסוים שגם הוא לכשעצמו מחייב קרקוע ( .)1מספר
שעות לאחר עקירת שן או ניתוח פריודונטלי שינויים
בלחץ האטמוספרי יכולים לגרום להוצאת הקריש
ודימום .כמו כן עלולים להגביר את הסיכון לאמפיזמה
בפנים ( .)35נפיחות בפנים לאחר פרוצדורה כירורגית
יכולה להפריע בחבישת הקסדה ( .)34במקרים של
 oro-antral communicationהקרקוע צריך להיות
עד הריפוי ,כי שינויי הלחץ מפריעים בתהליכי הריפוי
( .)33משך הקרקוע הוא לרוב  24-72שעות או עד חלוף
הסימפטומים וסיום הטיפול התרופתי או כשבטוחים
שלטיפול התרופתי אין תופעות לוואי .היות וכאב
דנטלי עלול לגרום להפרעות שינה ,רופא השיניים צריך
להמליץ לצוות אוויר לקרקע את עצמו עד שיכוך הכאב.
טבלה  3מסכמת את המצבים המחייבים קרקוע של
צוות אוויר .רצוי לקבוע תור לטיפול דנטלי בצורה שלא
תפגע בתכנית הטיסה וליידע את המטופל מראש לגבי
המגבלות הפוסט אופרטיביות (.)1

טבלה  :1הסיבות לבארודונטלגיה לפי דיווחים במדינות שונות .מתוך המאמר ;Zadik Y. Barodontalgia. J Endod. 2009
 ,35:481בהסכמת המחבר.

מדינה
Reference
שנת פרסום
אופן ביצוע המחקר
האבחנה

שחזור חדש
שחזור לקי
עששת עמוקה ללא חשיפת מוך
חשיפת מוך ויטלית
דלקת מוך בלתי הפיכה
נגע סב חודי
בארוסינוסיטיס

ארה״ב
()28
1946
תא רום
+

גרמניה
()25
1993
תא רום

ספרד
()27
2004
בטיסה

ישראל
()29
2007
בטיסה
30%

28%
16%

23%
+
+

36%
29%
14%
14%

39%

תורכיה
()26
2007
בטיסה

7%
19%
19%

22%
22%
6.00%

טבלה  :2ההבדלים בין בארודונטלגיה ישירה לעקיפה .מתוך המאמר ,Zadik Y. Barodontalgia. J Endod. 2009; 35:481
בהסכמת המחבר.

מאפיינים
סיבה
זמן ההופעה

בארודונטלגיה ישירה
מחלת מוך השן ו/או סב החוד
לרוב במהלך ההמראה,
במקרים של דלקת בסב החוד -כאב בגובה רב ,בעת עליה
לגובה או נחיתה
דלקת מוך בלתי הפיכה -כאב פתאומי ,חד וחודר
דלקת מוך הפיכה -כאב עמום ופועם
נגע סב חודי -כאב ממושך וחזק ,נפיחות
טיפול שיניים חדש ,רגישות לקור ,כאב בלעיסה

ממצאים קליניים

עששת עמוקה ,שחזור לקוי ,רגישות חזקה בבדיקת קור

ממצאים רנטגניים

עששת ,שחזור קרוב למוך ,הצללה בסב חוד ,איטום לא
תקין של תעלות בטיפול שורש

תסמינים

היסטוריה

בארודונטלגיה עקיפה
בארוסינוסיטיס /בארוטיטיס מדיה
במהלך הנחיתה ,הכאב ממשיך גם לאחר
הנחיתה
כאב שיניים באזור מלתעות וטוחנות
עליונות
רקע של סינוסיטיס או דלקת בדרכי
נשימה עליונות
כאב במישוש הסינוס או שינויי מנח חדים
של הראש
אופאקיות בחלל הסינוס (נוזלים)

טבלה  :3מצבים וטיפולים דנטליים המצריכים קרקוע .מתוך המאמר Zadik Y. Aviation dentistry: current concepts and
 ,practice. Br Dent J. 2009; 206:11בהסכמת המחבר.

מחלה
טיפולים

זיהום חריף עם סימנים סיסטמיים (כגון חום ,בחילות)
כאב שיניים המפריע לשינה
אלחוש מקומי
עקירת שן
ניתוח פריודונטלי/אוראלי
מתן (NSAIDs )Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
מתן תרופות אופיאטיות
מתן תרופות אנטיביוטיות
חולשה או סחרחורות עקב מצב דנטלי
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השפעות פעילות צבאית בסביבה הימית
על חלל הפה והלוע
ד״ר י .פינדלר-מאיר*,
ד״ר מ .יואכים*,
ד״ר מ .פינדלר**,
ד״ר מ .פינדלר***
*מחלקת רפואת השיניים ,חיל
הרפואה ,צה”ל.
**יחידת שבץ המחלקה
לניאורולוגיה ,המרכז הרפואי
סוראסקי ,תל-אביב.
*** המחלקה לרפואת הפה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.
תודות:
המחברים מודים לד״ר יהודה
צדיק ,מנהל המחלקה לרפואת
הפה במרכז לרפואת שיניים
בתל השומר ,על עזרתו.
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מבוא
טיפולי השיניים המבוצעים בחיל הים כוללים ,פרט
לטיפולי השיניים השגרתיים ,גם טיפולים לצרכי מניעה
וטיפול בבעיות בחלל הפה הנובעות מהתנאים המיוחדים
הקיימים בסביבה הימית .מטרת מאמר זה הינה לחשוף
את ציבור רופאי השיניים לאתגרים הקיימים בטיפול
בסביבה הימית ,תוך הצגת ההשפעות הרפואיות
והדנטליות של פעילות בסביבה ימית ,דרכי המניעה,
אבחנה נכונה וטיפול.

תיאורי מקרה
מקרה  :1לוחם בן  ,20העוסק בצלילה פעילה ,ללא
היסטוריה רפואית רלוונטית ,פנה לחדר מיון בבית
החולים הדסה עין כרם בירושלים בשל סיפור על כאב
מתגבר בשיניים עליונות מימין מזה מספר ימים .הלוחם
נבדק ע״י רופא השיניים ביחידה ולא נמצא ממצא
דנטלי רלוונטי שיכול להיות מקור הכאב .מחדר המיון
נשלח לבדיקה במחלקת רפואת הפה .החייל ציין אירוע
של הופעת דם טרי במסכת הצלילה ארבעה ימים טרם
בדיקתו .לאירוע קדם כאב בזמן העמקה לכ 10-מטרים
עם ציוד צלילה .החייל לא פנה לבדיקה או טיפול בעקבות
האירוע .בתשובה לשאלה מכוונת לא זכר אם ביצע פמפום
להשוואת לחצים בזמן הירידה לעומק מאחר והיה עסוק
בפעילות שדרשה תשומת לב מרובה.
בבדיקה קלינית :מצביע בצורה מדויקת על שיניים 14
ו 15-ללא תחושה של הפרעה בסגר .שתי השיניים ,כמו
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שאר השיניים בפה ללא פתולוגיה דנטלית והחניכיים
בבריאות מלאה .מעט רגישות לניקוש וגירוי קור ללא
תגובתיות יתר .ברקמה הרכה אין כל סימנים לחבלה
שעלולה הייתה להיגרם מפיית מכשיר הצלילה .בבדיקה
רנטגנית :צילומי נשך וצילומים סב חודיים בגדר הנורמה.
בטומוגרפיה ממוחשבת ( )CTשבוצעה בהגיעו למיון
נמצאה עדות לדמם בדופן הצדי של גת הלסת העליונה
( )Maxillary sinusמימין עם דחיקה של ממברנת הסינוס
( )Schneiderian membraneלמרכז ,תוך חסימה של
מחצית נפח הגת.
אבחנה :תיאור אירוע הדמם לתוך המסכה נובע קרוב
לוודאי ממעיכת הגת (בארוסינוסיטיס) .הניתוק של
הרקמה וההמטומה לחצו על הענף האמצעי של עצב
המכתשית העליון ()Middle superior alveolar nerve
המעצבב את המלתעות העליונות מימין .מדובר בכאב
ניורופטי הנובע מבארוטראומה ,מתח ולחץ על העצב.
טיפול :ההמטומה נספגה והכאב חלף בהדרגה ללא טיפול
תרופתי .מאחר והאירוע הינו אירוע צפוי ()Deserved
בהתנהלות הצולל כפי שתוארה ,מתאפשר המשך פעילות
צלילה לאחר תקופה של קרקוע והחלמה.
מקרה  :2לוחם בן  ,23התלונן על כאבים עזים בלסת
עליונה במהלך פעילות תת ימית .ברקע ,ביצוע עקירת שן
בינה עליונה  4ימים טרם האירוע .בעת ביצוע העקירה ,לא
נמצאה עדות לחיבור אורו-אנטרלי .בדיקה קלינית לאחר
האירוע ,בדיקת ואלסאלבה ,המעידה על נצור בין חלל

הסינוס לחלל הפה ,נמצאה חיובית.
אבחנה :נמצא כי קיים חיבור אורו-אנטרלי בקוטר של
כ 3-מ״מ .הועלתה השערה כי בעת העקירה נוצר נקב
מיקרוסקופי שלא ניתן היה להבחין בו בבדיקה שלאחר
העקירה ,אשר הורחב בעת הצלילה ,בשל העלייה בלחץ
האטמוספרי.
טיפול :ניתן טיפול אנטיביוטי בגישה שמרנית תוך
קרקוע עד החלמה מלאה .לאחר כשבועיים ,בביקורת,
נמצא כי החיבור נסגר .גם במקרה זה ,מאחר והאירוע
הינו אירוע צפוי בשל התנהלות הצולל כפי שתוארה,
אושר המשך פעילות צלילה לאחר תקופת קרקוע
והחלמה.

בארוטראומה ונזקים רפואיים ודנטליים
בשל שינויי לחץ
בארוטראומה הינה תגובה פתולוגית של הגוף לשינוי
בלחץ הבארומטרי המתרחש בזמן צלילה ,בזמן טיסה
וכן בעת מתן טיפול היפרברי .על פי חוק בויל-מריוט,
מכפלת הנפח בלחץ של כמות קבועה של גז בטמפרטורה
נתונה היא קבועה .מכאן ,שבהינתן נפח מסוים של גז,
ככל שנגדיל את הלחץ המופעל עליו כן יקטן נפחו ולהיפך.
מצבים של שינוי נפח בהשפעת לחץ בחללי אוויר בגופינו,
המתרחשים בעת שינוי בלחץ הסביבה עלולים לגרום
לנזקים הידועים בשם בארוטראומה.
בארוטראומה של אזור הפנים עלולה להיווצר בכל איבר
המכיל אויר .ניתן לזהות מספר פתולוגיות על פי האזור בו
מופיעה הפגיעה :בארוטיטיס מדיה – פגיעת לחץ באזור
האוזן התיכונה ,בארוסינוסיטיס – פגיעות לחץ בחללי
הגתות ,המתבטאים בכאבי ראש הנגרמים בעיקר בשל
לחץ על הסינוס הפרונטלי ,בארודונטולוגיה – השפעת
שינויי לחץ על המשנן ,בעיקר לאחר שחזורים ובמהלך
טיפול שורש (.)1
בעת טיפול שיניים ,כאשר ברקע קיימת היסטוריה של
בארוטראומה ,על רופא השיניים המטפל לבחון כל אחת
מהפגיעות המוזכרות לעיל באבחנה מבדלת ,שהרי ידוע
כי כאבים בחלל הפה עלולים להיות מוקרנים מאזורים
שונים בפנים .מאמר זה מכיל סקירה קצרה של כל
התופעות תוך התמקדות בהשפעות שינויי הלחץ על
האזורים הדנטליים.

בארוטיטיס מדיה (ידועה גם כמעיכת אוזן)  -פגיעה
כרונית או אקוטית בחלל האוזן התיכונה הנוצרת
כתוצאה משינויי הלחצים בין האוויר המצוי בחלל
הטימפני ובין הלחץ האטמוספרי בסביבה (.)2
הסימפטומים עליהם יתלונן המטופל יכללו תחושת
חוסר נוחות באוזן עד כדי כאבים עזים ,אובדן שמיעה,
ורטיגו המלווה בבחילות וטנטון ( .)3בסיפור המקרה
יש להתייחס לכך שהכאבים הופיעו בהעמקה עם חוסר
יכולת לאזן לחצים או בעת עליה ,בעת ניסיון להשוואת
לחצים המוכרת כ-״אוזן הפוכה״.
בארוסינוסיטיס (ידוע גם כמעיכת הגתות)  -פגיעה
כרונית או חריפה המופיעה באחד או יותר מהסינוסים בשל
חוסר איזון בין הלחץ המצוי בסינוסים הפארא-נזאליים
לבין הלחץ האטמוספרי בסביבה ( .)2הסימפטומים
עליהם יתלונן המטופל הינם כאבים ,יתכן שיוגדרו כעזים
ומתפרצים ,דימום מהאף ולעיתים אף תחושת נימול
בפנים (איסכמיה של סעיפים מהעצב הטריגמינלי) (.)1
בצילום ניתן יהיה לראות מלאות של הגת (דימום או נוזל
בשל בצקת) .בסיפור המקרה יש להתייחס לכך שהכאבים
הופיעו בעת העמקה (.)4
כאבי ראש המשויכים לבארוטראומה  -מאופיינים
ככאבים המופיעים למשך  15-20דקות בעת שינויי
לחצים .הסימפטומים עליהם יתלונן המטופל יהיו כאבי
ראש במרכז המצח ,הן בזמן העמקה והן בזמן עליה לגובה
פני המים .במקרים אלה יש לשלול רקע של מיגרנות
ונוירלגיה טריגמינלית אצל המטופל ,שהרי שינויי מזג
אוויר ושינויי לחצים עלולים לעורר מיגרנות ונוירלגיה
טריגמינלית ( .)5כמו כן ,יש לשלול כאבי ראש שאין
מקורם בשינויי הלחץ ,עליהם יורחב בהמשך.
בארודונטולגיה (ידועה גם כמעיכת שן)  -זהו תסמין אשר
עלול להעיד על הימצאות מצב דנטלי הדורש טיפול  -זוהי
אינה פתולוגיה בפני עצמה ( .)6נמצא כי לרוב האנשים
שדיווחו על הופעת כאבי שיניים לאחר צלילה היו אחת או
יותר מהפתולוגיות הבאות :דלקת פריאפיקאלית כרונית
או אקוטית ,עששת ,שחזורים עמוקים ,ציסטות שאריות,
סינוסיטיס או היסטוריה של ניתוח מעט לפני הופעת
הכאבים ( .)7יש המחלקים תופעה זו לשתי תת-תופעות:
האחת מאופיינת בעיקרה בנזקים לשיניים או לשחזורים
והשנייה מאופיינת בעיקרה בסימני הכאב המופיעים בחלל
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הפה בשל שינויי הלחץ ( .)1נתייחס להגדרה הכוללת של
בארודונטולגיה על כלל סעיפיה.
נזקים לשחזורים קיימים :במחקר שוויצרי שכלל 520
צוללנים ועובדי תשתיות תת מימיות ,שנתבקשו לענות
על שאלון וראיון אישי ,ננמצא כי ל )n=222( 42.7%-היו
שחזורים או כתרים בחלל הפה )n=33( 6.3% .מכלל
הנשאלים חוו פגיעה בשיניים :ב 30-מתוכם ,הפגיעה
הייתה בשיניים עם שחזורים או כתרים 26 ,דיווחו על שבר
בשחזור אמלגם ו 4-דיווחו על שבר של כתר (.)8
במחקר מעבדתי על  86שיניים עקורות ,שבוצע על
ידי קלדר ורמזי ( ,)9נמצא כי מעבר מהיר מתנאי לחץ
אטמוספרי המצויים בצלילה רגילה ( )kPa 1035ללחץ
אטמוספרי בגובה פני הים (דימוי של עליית חירום
בצלילה) גורם לנזק בשיניים עם שחזורים לקויים5 .
מבין השיניים שנחקרו ניזוקו בניסוי ,כאשר חלקן הכילו
שחזורי אמלגם לקויים וחלקן עששת משנית מתחת
לשחזורי האמלגם .מתוך  81השיניים שלא ניזוקו ,היו
שיניים שהכילו נגעים עששתיים .מסקנת החוקרים
הייתה ,כי הגורם לשברי שיניים בצלילה הינו דלף שולי
בשחזורים קיימים ולא המצאות עששת.
מנתונים אלו ועוד רבים נוספים עולה ,כי מרבית הנזקים
כתוצאה מהפרשי הלחצים נגרמים במיקומים של
פגמים בשחזורים או בשיניים עם עששת משנית מתחת
לשחזורים קיימים ולכן ,שינויי הלחצים כשלעצמם אינם
הסיבה לבעיה ( .)10מכאן ,כי גם אם בשגרת היום יום
של רופאי השיניים ,קיימת עדיפות להימנעות מטיפול
בעששת נעצרת או חשיבות נמוכה להשארת שאריות
עששת מתחת לשחזורים ,הרי שנגעים אלו עלולים להיות
בעלי השפעה מרובה במטופלים אשר מקצועם כולל
שינויי לחץ תכופים.
נזקים בתותבות חלקיות קבועות :במחקר עוקבה
על פני  10שנים שנערך בחיל הים הגרמני ( ,)11נמצא
כי בקרב צוללנים (המבצעים בממוצע  200-300שעות
שנתיות של צלילה תת מימית) ,דווח על עליה של פי
 3באובדן שיניים ועל עליה של פי  9במספר השברים
בכתרים ,לעומת אנשי צוללת (אשר לרוב משרתים
בתנאי לחץ נורמאליים) שדיווחו על עליה של כמעט
כפליים באובדן שיניים ועליה של כפי  4במספר
השברים בכתרים.
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השינויים בלחץ הינם בעלי השפעה גם על כתרים ,בעיקר
כאלו שהודבקו באמצעות דבק צינק-פוספאט ,השפעה
זו נצפית בהיחלשות הדבק עד כדי דיווח על מקרים של
אספירציית הכתר בעת צלילה (.)12
במחקר מעבדתי שנחקרה השפעת שינויי הלחץ על
הרטנציה של כתרים פרוסתטיים בשיניים עקורות,
נמצא שבכתרים שהודבקו באמצעות  CPZהייתה ירידה
באחיזה של כ  ,90%בכתרים שהודבקו באמצעות גלאס-
יונומר נמצאה ירידה באחיזה של כ 50%-בעוד שבכתרים
שהודבקו באמצעות דבק רזיני ,לא נצפתה ירידה באחיזה
כלל .זאת ,ככל הנראה בשל הנקבוביות הנוצרות בעת
ערבוב הצינק פוספאט והגלאס-יונומר .בעת שינויי לחץ,
גודלן של הנקבוביות משתנה ,דבר המוביל להיחלשות
הדבק (.)14 ,13
על מנת להימנע מכישלון הדבקה קבועה של תותבות
חלקיות קבועות ,יש להשתמש בדבק רזיני אצל מטופלים
הנחשפים לשינויי לחץ מרובים ( ,)14וכן ,על רופא
השיניים להמליץ למטופלים לא לצלול כל זמן שקיימים
שחזורים זמניים או דבק זמני.
נזקים במוך השן :במקרה של טיפול אנדודונטאלי רב
מפגשי ,על הרופא להדריך את המטופל ,כי בטרם הצלילה,
עליו לוודא את שלמות השחזור הזמני ,על מנת למנוע
התנתקות של השחזור .בשלבי הביניים של טיפול השורש,
בעת שהתעלות אינן מלאות ,עלולה להיווצר אמפיזמה
תת-עורית בעת צלילה ,כמו גם דליפה של תוכן מזוהם
לרקמות פרירדיקולאריות (.)15
על מנת להימנע מנזקים הקשורים בטיפולי שיניים חלקיים או
פגומים ,על רופא השיניים לבצע מעקב תקופתי אחרי שיניים
שטופלו אנדודונטאלית באמצעות צילומי רנטגן וכן אחרי
שלמות שחזורים קיימים והמצאות עששת משנית .בעת ביצוע
שחזור ,על רופא השיניים לוודא כי לא בוצעה פריצה למוך השן
ובמידת הצורך להניח חומר מצע כמניעה (.)16
נזקים פוסט-אופרטיביים :לאחר ביצוע פעולות כירורגיות
בלסת עליונה ,על רופא השיניים לוודא כי לא קיים נצור
אורו-אנטרלי ,באמצעות מבחן ואלסאלבה .בכל מקרה,
יש להמליץ על קרקוע צוללנים למשך  24שעות לאחר
ביצוע טיפול משמר המצריך הרדמה .במקרים של פעולה
כירורגית ,יש לקרקע ל  7ימים ולהזמין את המטופל
לבדיקת תהליך הריפוי בטרם אישור החזרתו לכשירות (.)11

במקרה בו קיים חשד לחיבור בין חלל הפה לחללי אויר
של האף והגתות ,יש לאסור על צלילה לשבועיים לפחות,
תוך ביצוע מעקבים בטרם החזרה לכשירות (.)1

השפעות אוראליות ודנטאליות שאינן
מושרות על ידי שינויי לחץ האופייניות
לפעילות צבאית ימית
פרט להשפעת שינויי הלחצים על גופו של הצולל ,קיימות
תופעות שכיחות נוספות המאפיינות את אוכלוסיית
הצוללים ,הן בשל הציוד בו משתמשים והן בשל התנאים
איתם מתמודדים הצוללים .תופעות אלו הינן בעלות
השפעה על חלל הפה ומכאן כי על רופא השיניים להכירן
ולדעת כיצד ניתן לאבחן ולטפל בהן.
כאבי פנים ולסתות ,מקבץ תופעות אשר זכו למינוח
S MOUTH SYNDROME׳ ,DIVERבשל הופעתם לאחר
צלילות .תופעות אלו כוללות פתולוגיות המופיעות בשל
החזקה ממושכת של מכשיר הנשימה (ווסת) במהלך
הצלילה ,דבר שעלול לגרום הופעת כאבים בשרירי הפנים
כתוצאה מהידוק לסתות לאורך זמן ( ,)17אובדן תמיכה
של השיניים הטוחנות בסגר המוביל לעומס רב על מפרק
הלסת ,בשל מיקומו הקידמי של מכשיר הנשימה וכן,
תנועה קדמית של המנדיבולה על מנת לייצב את מכשיר
הנשימה (.)18
צלילה ספורטיבית ממוצעת אורכת כ 30-45-דקות,
בזמן שצלילה מקצועית יכולה לארוך אף מספר שעות.
פרקי זמן ארוכים אלו ,בהם על הצולל לאחוז במכשיר
הנשימה באמצעות השיניים (לרוב באמצעות הניבים
והמלתעות) ,עלולים לגרום להופעת כאבי שרירים .מאק
( )19והובסון ( )20מצאו כי ההפעלה המאומצת של
השרירים המקיפים את הפה (masseter orbicularis oris
 ,)and temporalis musclesעלולה לגרום אף לעומס יתר
ופגיעה במפרק הלסת .הירוס ושות׳ ( )12ערכו שאלון
שכלל  100צוללנים יפנים וחשפו כי הנזקים העיקריים
נגרמו אצל צוללנים לא מיומנים ,אשר השתמשו בעיקר
בשרירי הלעיסה ,לעומת צוללים מנוסים ,אשר ידעו
לחלק את העומס על פני שרירים נוספים ,תוך שימוש
בשפתיים ובשריר ה.orbicularis oris-
תופעה זו מוחמרת ,על פי אינגרוואל ווורפינג ()22
בסביבת מים קרים בשל הצורך בהידוק חזק יותר של

שרירי הלעיסה הסוגרים ,מפני ששריר השפתיים מתפקד
בחסר.
בשל אחיזת מכשיר הנשימה בעיקר באמצעות הניבים
והמלתעות ,נוצר מצב של אובדן תמיכת טוחנות סגרית
הגורם לעומס יתר על מפרק ה .TMJ-בתיאור מקרה של
באומן ( ,)23הוצג צוללן שהגיע עם תלונה של כאבים
עזים במפרק ה TMJ-לאחר צלילות ,אשר חווה שיפור
משמעותי כאשר החל להשתמש במכשיר נשימה עם
תמיכה בשיניים אחוריות בעת הצלילה.
הובסון וניוטון ( ,)24ביצעו צילומים צפלומטרים
לטראליים על מנת להמחיש את תזוזתה הקדמית של
המנדיבולה בעת הידוק שיניים מסביב לווסת תוך
השוואה בין שלושה סוגי ווסתים  -ווסת מסחרי ,חצי
מותאם אישית ( )19ומותאם אישית ( .)25נמצא כי
בשימוש בווסת מסחרי ,הלסת המנדיבולארית נעה
קדימה ואינה נמצאת במנוחה ,זאת לעומת שימוש
בווסתים החצי מותאמים והמותאמים אישית ,אשר בהם
המנדיבולה נמצאה במנוחה (.)24, 26
הופעת כאבים והפרעות במפרק ה TMJ-הינה הפתולוגיה
השכיחה ביותר אצל צוללים ,עם אחוזי הישנות של 24%-
 )43-45( 68%ומכאן החשיבות הרבה של אבחנה נכונה
וטיפול מותאם .הסימנים של הפרעות במפרק הTMJ-
מגוונים ומשתנים ממטופל למטופל ,אולם כוללים כאבים
במפרק ובאוזניים (.)27
•	קלילים וקרפיטות ( )crepitusמהמפרק בעת פתיחה
וסגירה
• טריזמוס ופגיעה בניידות הלסת המנדיבולארית
• כאבי ראש ופנים
• כאבים בשרירי הלעיסה
• תחושת מלאות באוזניים
• סחרחורות
על מנת למצוא את מקור הכאב ,בין אם ממפרק הלעיסה
או מהשרירים ,ניתן לבצע מבחן העמסה .במידה ונמצאו
סממנים המעידים על עומס יתר במפרק ה TMJ-או
בשרירים ,יש להמליץ על שימוש במכשיר נשימה מותאם
אישית.
כאבי ראש שונים ( :)28כאב ראש המופיע במהלך או
לאחר צלילה הינו תופעה נפוצה מאוד שלה גורמים רבים,
חלקם כתוצאה מהפרשי הלחצים ,עליהם הורחב בתחילת
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המאמר (דוגמת בארוסינוסיטיס והחמרה של מיגרנה)
וחלקם בשל השפעות אחרות:
כאב ראש מסוג  Tension Type Headacheהנגרם
כתוצאה מנוקשות השרירים הן בשל הלחץ בעת הצלילה
והן בשל הידוק הלסתות לאורך הצלילה (.)29
כאב ראש כתוצאה מעליה בריכוז דו תחמוצת הפחמן
(  )CO2באוויר הננשם הנגרם כתוצאה מהיפו-ונטילציה
(נשימה איטית מדי הגורמת לחוסר אוורור) או בשל
שימוש בציוד צלילה לא תקין בעיקר במערכות סגורות
כאשר סופח דו תחמוצת הפחמן לקוי .העלייה בדו
תחמוצת הפחמן גורמת למחזור האוויר ובכך לעליה
ברמת הפחמן הדו חמצני באוויר הננשם .כאב ראש זה
הוא לרוב בעל אופי פועם.
מחלת הדה-קומפרסיה – מחלת הדקומפרסיה (גם:
מחלת האמודאים) נגרמת משינויי המסיסות של גזים
אינרטיים (בעיקר חנקן והליום) ברקמות הגוף עם
השינויים בלחץ הסביבה .עם ההעמקה ,הלחץ שרקמות
הגוף מצויות בו עולה ,מה שמעלה את כמות הגז שיכול
להיות מומס בהן (כתוצאה מחוק בויל שהוזכר לפני כן).
ככל שהשהות נעשית בעומק רב יותר ולאורך זמן רב
יותר כך כמות החנקן המצטברת ברקמות גדולה יותר.
עם העלייה לפני המים פוחת הלחץ ושוב יורדת כמות
החנקן שהרקמות מסוגלות להכיל ,אך אם העלייה
מהירה מדי הרקמות מגיעות למצב רוויית יתר של
חנקן .אם כמות החנקן שהצטברה ברקמה גדולה מדי,
חלק מהחנקן עלול להשתחרר בצורת בועיות .בועיות
אלו יכולות להצטבר בכלי הדם או במפרקים ובכך
לפגוע בהספקת החמצן לרקמות .ככל שעומק וזמן
הצלילה גדלים ,כך גדלה כמות החנקן המומסת בגוף
וגדל הסיכוי לפגיעה.
סימפטומים שעלולים להחשיד למחלת הדקומפרסיה
הינם כאבי מפרקים (ובכללם מפרק ה ,)TMJ -כאבי
ראש ,פריחה ,בחילה ,הקאות ,סחרחורות ,טנטון
(צלצולים באוזניים) ועייפות קיצונית ( .)31,30במקרים
שכאלו יש צורך בטיפול מיידי הכולל מתן  100%חמצן
והפניה לאבחון וטיפול תא לחץ ( Hyperbaric Oxygen
.)therapy
הדבקה בהרפס  -פוטסמן ופיק ( )32הראו ,כי
שימוש במכשיר הנשימה הינו דרך אפשרית להעברת
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נגיף הרפס סימפלקס ,בעיקר בעת תרגולי מצבי
חירום ומצוקה .מכאן ,חשיבות רבה להמלצה על
שימוש אישי במכשיר הנשימה ,הקפדה על אחזקה
שוטפת וניקיון הציוד בסוף כל שימוש וכן הימנעות
מצלילה בשלב המדבק מתוך דאגה לבן /בת הזוג.

רפואת שיניים מניעתית וחשיבותה
במתווה הפעילות הימי
אוכלוסיה נוספת ,המטופלת אצל רופאי השיניים
הצבאיים של חיל הים ,בנוסף לצוללים ,הינה
אוכלוסיית הצוותים המפליגים .אוכלוסיה זו ,שוהה
תקופות ממושכות ,של ימים ואף חודשים ,בסביבה
מבודדת וכיחידה עצמאית .ובשל כ ך ,בשונה
מהאוכלוסיה הכללית ,אינה יכולה לקבל שירותי
עזרה ראשונה בזמינות גבוהה ,בעתות של הפלגות
ונתק (.)33
 C h i s i c kו )3 4 ( K i n g -ב מ א מ ר ם ב נ ו ש א
האפידימיולגיה הדנטלית של היחידות הצבאיות
המיוחדות ,הסוקר  7מחקרים בתחום טיפולי
העזרה ראשונה הדנטליים ,הראו כי הגורם העיקרי
בגינו מגיעים מטופלים לטיפולי עזרה ראשונה
הינו עששת (בשיעור הנע בין  )40.9%-60%ומספר
טיפולי העזרה הראשונה מתוך  1,000טיפולים נע
בין  65.8ל .259-כמו כן ,הראו כי הטיפול התדיר
ביותר היה טיפול תרופתי ולאחריו ביצוע עקירות.
על מנת להקטין את אירועי העזרה ראשונה בקרב
הצוותים הפליגים ,על רופא השיניים להקפיד על
רפואת שיניים מניעתית.
הטיפול המניעתי הניתן במרפאות השיניים בחיל הים,
כולל דירוג דנטלי של מצב המתרפא תוך אפשרות
לקרקוע איש צוות מפליג בדירוג דנטלי גבוה .כמו כן,
מחויבים הלוחמים לעבור בדיקה שגרתית בתדירות
שאינה עולה על  12חודשים.
רופאי חיל הים ,אשר יוצאים להפלגות ,עוברים
השתלמות שמטרתה טיפול במצבי עזרה ראשונה
דנטליים .השתלמות זו כוללת ,בין היתר ,הכנת שחזור
זמני מסוג  ,IRMביצוע אלחוש דנטלי על סוגיו השונים
ואבחנה בין מצבים הדורשים טיפול תרופתי וכאלו
הדורשים טיפול דנטלי.

 תשומת לב יתרה צריכה להינתן לטיפולים.לטפל בהתאם
שבוצעו בסמוך להופעת סימני הבארוטראומה וכן
,) עששת משנית- להופעת סממנים לפני המקרה (לדוגמא
.כמו גם למועד בו הופיעו הכאבים וסוג הכאב
על רופא השיניים להכיר בבעיות נוספות שעלולות
 מחלת, ביניהן,להופיע אצל אוכלוסיית הצוללים
 הופעת כאבים בשרירי הלעיסה,קומפרסיה-הדה
 הופעת כאבי ראש,או במפרק הטמפורומנדיבולארי
 עליו לתת את, כמו כן.וכן היתכנות הדבקה בהרפס
 תוך,הדעת וההתייחסות הדרושה לצוותים המפליגים
 טיפולים מניעתיים ואף,הקפדה על ביקורות תקופתיות
. במידת הצורך,קרקועים
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תפקידה של רפואת השיניים הפורנזית
במערכה הצבאית
מבוא
אחד המאפיינים הבולטים של עימותים צבאיים כיום,
הוא שהם מתנהלים לא בין מדינות ריבוניות ,אלא בין
מדינות ובין ארגונים אלימים שאינם מדינה.
באסטרטגיה א-סימטרית ,מפעיל כל יריב את כל הכלים
העומדים לרשותו ,על מנת לנצל את נקודות התורפה של
הצד שכנגד.
הפעולה הא א-סימטרית אינה צבאית בלבד ,אלא גם
תודעתית .הפגיעה בנפש ,מהווה לדידם של אויבנו ,נקודת
משען אסטרטגית המאפשרת להם לסדוק את החוסן
הלאומי בעת עימות מזוין .סדק זה יוביל ,לשיטתם,
להשגת הישגים ממשיים (טריטוריאליים וצבאיים
הרתעתיים) בשלב מאוחר .לפיכך ,הפגיעה בנפש הפכה
ממטרה טקטית ,למטרה האסטרטגית של אויבינו
בסבבי הלחימה האחרונים .מגמה זו אף צפויה להתעצם
בעימותים הבאים.
שיבוש כוונות האויב כרוך בפעולה משולבת רב זרועית
של בניין הכוח (שיפור אמצעי הלוחמה וההגנה ללוחמים,
טיוב הטיפול הרפואי וכיו״ב) ועדכון עיתי לתורת
ההפעלה .בלחימה ,הטיפול בנפגעים ובחללים הינו מורכב
ורגיש ומצריך שיתוף פעולה של  3חילות שונים (רפואה,
רבנות צבאית ושלישות).

הזיהוי הביומטרי בצה״ל
היחידה לזיהוי ביומטרי וחקר מנגנוני המוות (ביומטריה
ביוונית :ביו=חיים ,מטריה=מדידה) אמונה על ביצוע

זיהוי מקצועי ,מדויק ומהיר של חללי צה״ל כמו גם על
חקר הנסיבות שהובילו למותם של החללים.
מערך הזיהוי הרפואי בצה״ל פועל בתצורות שונות
בשגרה ובחירום .בשגרה ,מדור זיהוי רפואי (המהווה
חלק מענף זיהוי וקבורה של הרבנות הצבאית) ,אשר
בראשו עומד רופא שיניים מומחה ,הוא האחראי
על איסוף הנתונים הביומטריים ,על פיתוח יכולות
טכנולוגיות לזיהוי ועל בניין הכוח של יחידת הזיהוי.
מדור זה מתאם בשגרה ובחרום את הגופים השונים
העוסקים במלאכת הזיהוי .בשגרה ,מפעיל מדור זיהוי
רפואי את מערך טביעות האצבע ,המעבדה הגנומית
הצבאית ובמידת הצורך מתוגבר ברופאי שיניים
מומחים ומתמחים אשר עברו הכשרה ברפואת שיניים
משפטית ,מתוך מערך רפואת השיניים של צה״ל.
בעת חירום (מלחמות ,מבצעים או אירועי אסון המוני),
מפעיל צה״ל את היחידה לזיהוי חללים וחקר נסיבות
המוות .יחידה זו ,השייכת לחיל הרפואה ,פועלת בשילוב
זרועות עם מערך הזיהוי והקבורה של הרבנות הצבאית.
ליחידה יכולת ניידות ואוטונומיה תפעולית ,המשמרות
את הייחודיות שלה ומביאות לידי ביטוי את יתרונותיה
מבחינת כ״א מיומן ,זמינות ,דיוק ומהירות הביצוע.
תהליך הזיהוי מבוצע ,בין השאר ,באמצעות פלוגת
הזיהוי הביומטרי אשר מורכבת מרופאי שיניים מומחים
של חיל הרפואה .בצד תהליך הזיהוי ,מבצעת היחידה
גם חקר של מנגנוני המוות ,באמצעות הפלוגה לרפואה
משפטית.
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תהליך הזיהוי המדעי
הזיהוי הביומטרי מתייחס למכלול השיטות המשמשות
לזיהוי בני אדם אשר מבוססות על זיהוי תכונה או תכונות
פיזיות או התנהגותיות .בצה״ל שלוש שיטות משמשות
לביצוע הזיהוי הביומטרי :זיהוי ע״פ משנן ,זיהוי ע״פ
טביעות אצבע וזיהוי עפ״י  .DNAהתהליך הינו תהליך
סטוכסטי היכול להסתיים באחת משלוש אפשרויות:
זיהוי ודאי ,שלילת זיהוי או חוסר יכולת לקבוע זיהוי ע״פ
הממצאים הקיימים .הזיהוי הרפואי בצה״ל מבוסס על
״משולש הזיהוי״:
 .1איסוף נתונים  -מבוצע ביום הגיוס באמצעות הרכשה
של טביעות אצבע ,דגימת  , D.N.Aצילום רנטגן פנורמי
וצילום קליני של חלל הפה .באסון יבוצע איסוף נתונים
לאחר המוות של אמצעי הזיהוי הקיימים.
 .2ביצוע הליך השוואתי  -מבוצע ע״י מומחה (זיהוי ע״פ
משנן מבוצע ע״י רופא השיניים המומחה) ,בסיומו יופק
דו״ח זיהוי שהינו מסמך משפטי מחייב.
 .3חליטה  -היא ההחלטה הסופית לגבי זהות החלל ,אשר
מתבצעת ע״י הרב הצבאי הראשי ,ומתבססת ,בין היתר,
על חוות דעתם של גורמי המקצוע הרפואיים.
זיהוי על-פי משנן (זיהוי דנטלי)
הזיהוי הדנטלי הראשון מתועד כבר בשנת  49לספירה.
אגריפינה ,שזה עתה נישאה לקיסר הרומי קלאודיוס,
פעלה לשם חיזוק מעמדו של בעלה כקיסר .במסגרת
פעולותיה היא הורתה על חיסולה של לוליה פאולינה,
אשר הייתה נשואה בעבר לקיסר קליגולה .כשחזרו
השליחים עם ראשה של פאולינה בידם ,הצליחה
אגריפינה לזהותו רק בזכות מאפיין ייחודי בו הבחינה
בשיניה הקדמיות של פאולינה.
בשנת  ,1755בקרב על  Bunker Hillנהרג בקרב מול
האנגלים אחד ממנהיגי המהפכה האמריקאית ,האלוף
( )major-generalד״ר ג׳וזף וורן .החיילים האנגלים אשר
זיהו אותו ,הפשיטו את גופתו ,השחיתו אותה וזרקו אותה
לבור בצד הדרך .רק עשרה חודשים אחר כך ,זיהה אותו
עוזרו פול ריוורה ,על סמך שן תותבת שהתקין בפיו של
וורן .האירוע הראשון לו ניתן לייחס זיהוי דנטלי כפי שהוא
נתפס היום ,הוא השריפה בפריז ב 4-במאי  1897בה מצאו
את מותם  126בני-אדם .מרבית הזיהויים באירוע זה
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רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

בוצעו על סמך היכרות אישית או על סמך חפצים אישיים.
כ 30-קורבנות לא היו ניתנים לזיהוי בשיטות אלה ולכן
עלה הרעיון להיעזר בשיניים .ד״ר אייזק ב .דבנפורט,
רופא שיניים ובוטניקאי נעזר בפרטים שרשם ,ובכללם
ציורים מדויקים של השיניים ,בכדי לזהות את אחת מן
הנספים – הדוכסית מאלנקון .רופאי שיניים נוספים
זיהו את מטופליהם עד שרק  5גופות נותרו לא מזוהות
(.)1-3
בתהליך הזיהוי הדנטלי מתבצעת השוואה בין
נתוניו הדנטליים של החלל ( ,)Postmortemלבין
הנתונים הדנטליים של החלל המשוער שהופקו בחייו
( .)Antemortemההשוואה כוללת אנומליות בצורת
עצם הלסת ( ,)torusצורת הקשת הדנטלית ,מורפולוגית
השיניים (בדגש על מורפולוגיה ייחודית כגון,peg :
טאורו או מיקרו דונטיה ,רוטציה של שיניים ,קיומם של
שחזורים זמניים או קבועים והחומר ממנו הם עשויים,
חוסר שיניים ,מורפולוגית שורשים ,מורפולוגית העצם
האלוואולרית ואפילו קווי המתאר של החך (palatine
 )rugaeאשר בהיותם יציבים יחסית במהלך החיים,
וייחודיים בכל פרט ,יכולים גם הם להוות כלי תומך
החלטה (.)4-7
הנתונים המתקבלים מהחלל המשוער ומהחלל יכולים
לכלול מראה קליני (תיק אורתודונטי ,תיעוד ממצלמות
אינטרה אורליות ,תמונות חיוך) ,צילומי רנטגן של
השיניים (נשכים ,צילומים פריאפיקליים ,צילום פנורמי,
צילומי גולגולת) ואפילו תיעוד מילולי המופיע בתיקי
המטופל.
ניתן היה להניח כי ככל שנאסוף מפיו של החלל מאפיינים
רבים יותר ,כך נתקרב להשלמת תהליך הזיהוי ברם,
למעשה לכמות המידע שנאסף השפעה משנית ביחס
לאיכות המידע שנאסף .ממצא ייחודי בודד כדוגמת צורה
של שחזור ,מורפולוגיה ייחודית של שן ,מיקום אקטופי
יוצא דופן ,הינו בעל ערך משמעותי לקידום תהליך הזיהוי,
בעוד שפרטים רבים ,במידה ויהיו משותפים לנבדקים
רבים ,לא יקדמו את התהליך .עובדה זאת ,מהווה אתגר
משמעותי בניסיון לזהות חללים בעלי משנן מושלם .כיוון
לא קיימת דרישה מינימאלית של פרמטרים מתאימים
בכדי להגיע למסקנה כלשהי ,לעיתים ניתן לבצע זיהוי

חיובי על סמך שן בודדת כל עוד היא נושאת מאפיין
ייחודי מספיק ,קביעה או שלילה של זיהוי תלויה רבות
בניסיונו ובמיומנותו של רופא השיניים המשווה.
חשוב לציין כי בניגוד לשיטות זיהוי אפשרי אחרות ,בכל
הנוגע לזיהוי הדנטלי ,זיהוי אפשרי או אפילו זיהוי וודאי
אינם מחייבים התאמה מלאה בין נתוני החלל לבין נתוני
החלל המשוער אך חובה כי אי ההתאמה הקיימת תהיה
הגיונית .כך למשל ,שן אשר בפיו של החלל הייתה בעלת
שיחזור קטן יחסית יכולה עם חלוף השנים להפוך לשן עם
שיחזור גדול או אפילו להיעקר .לעומת זאת ,שן בעלת
שיחזור לא יכולה ״להבריא״ ולהפוך לשן ללא שיחזור כלל.
בהתאם לעיקרון זה קיומה של שן טבעית בגופה הנבדקת
במקום בו חסרה שן בחלל המשוער מוליכה מיד למסקנה
של שלילת זיהוי אך חוסר של שן בחלל וקיומה בפה
החלל המשוער לא שוללת את הזיהוי.
לזיהוי הדנטלי בצבא חשיבות רבה .מלאכת הזיהוי
הדנטלי בצה״ל מוטלת על רופאי שיניים מומחים
המוכשרים ומאומנים באופן עיתי למשימתם זו.
זיהוי עפ״י טביעת אצבע
טביעת האצבע היא מאפיין ייחודי השונה מאדם לאדם
(אף בין תאומים זהים) .מבין מיליארדי טביעות האצבע
השמורות במאגרים ברחבי העולם ,מעולם לא נמצאו שתי
טביעות זהות .בעוד שהמאפיינים הוויזואליים של האדם
משתנים במהלך חייו ,טביעת האצבע נקבעת במהלך
החודש השני לחיי העובר ואינה משתנה במהלך כל חייו
של אדם ,מלבד מקרים של פציעה או מחלה הפוגעים
בשכבת הדרמיס ,ובכך גורמים לשינוי ברור בטביעה.
מסיבות אלה משמשת טביעת האצבע אמצעי מצוין
לזיהוי מהיר ואמין.
בשנת  1892פרסם סר פרנסיס גלטון את מחקרו ,שהינו
אבן יסוד בתחום בנושא טביעות האצבע .בראשית
המאה ה 19-כתב פורקיניה את תורת הסיווג של טביעות
האצבע .בשנת  1901פיתח סר אדוארד ריצ׳רד הנרי
( )Henryאת ״סיווג הנרי״ ,שהינה שיטה לסיווג ולמיון
טביעות אצבע ,הנמצאת בשימוש עד ימינו אנו .לטביעת
האצבע מאפיינים מורפולוגיים מובהקים הניתנים לקידוד
והשוואה (תמונה .)1
במשך העשורים הבאים ,מערכות חוק ושיטור אימצו את

שיטת טביעות האצבע .ב ,1918-פרסם לוקרד כי על מנת
להפוך זיהוי טביעות אצבע לוודאי ,יש למצוא  12נקודות
של חפיפה ,בין שתי הטביעות המושוות .תפיסה זו הייתה
מקובלת במשך מספר עשורים ,עד שב ,1995-בכנס
שנערך בישראל ,פורסמה הצהרה משותפת ל 11-המדינות
שהשתתפו בכנס ,כי לא קיים סף מינימאלי הנדרש לצורך
זיהוי ע״פ טביעת אצבע.
כיום ,זיהוי ע״פ טביעת אצבע מבוצע תוך שימוש
במערכת לזיהוי אוטומטי של טביעות אצבע (Automated
 .)Fingerprint Identification System, AFISמערכת זו
מאפשרת לבצע זיהוי של טביעה של אלמוני (זהותו בשלב
הראשוני אינה ידועה לנו) .השימוש במערכת הAFIS-
מקנה לזיהוי ע״פ טביעת אצבע שני יתרונות עיקריים:
 .1יכולתה של המערכת לבצע השוואה אוטומטית
אל מול מאגר עצום של מועמדים (- )one-to-many
בשיטה זו יכול להתבצע זיהוי ( )identificationשל אלמוני
אשר זהותו כלל אינה ידועה .זאת בניגוד לזיהוי בשיטות
האחרות ,בהן קיים הצורך להרכיב קבוצת ייחוס סגורה
ומוגבלת של מועמדים ( ,)one-to-fewלצורך הזיהוי.
 .2מהירות הזיהוי – למערכת הממוכנת יכולת לבצע את
הזיהוי בתוך דקות ספורות (.)8-13
יעילותה של השיטה הפכה אותה לכלי העיקרי לזיהוי
חללים ובעיקר באירועים המוניים .יחד עם זאת ,לשיטה זו
גם חסרונות  -לא קיימת אפשרות להשתמש בה באירועי
טראומה שבהם שכבת הדרמיס נפגעת (שריפה ,טביעה
ממושכת ,ריקבון) או במקרים בהם נדרש זיהוי של איבר
או רקמה מנותקים.
בצה״ל איסוף טביעות האצבע מהחלל מבוצע בעזרת
סורק טביעות אצבע דיגיטאלי נייד ,טביעת האצבע
נשלחת למאגר לצורך השוואה אוטומטית .אופן פעולה זה
מאפשר חיסכון רב בזמן הנדרש לטובת העברת הנתונים,
בנוסף לגמישות תפעולית לצוות הזיהוי ,אשר יכול לאסוף
נתוני חלל מכל נקודה בעולם ולהעבירם להשוואה במאגר.
חשוב להדגיש כי על פי חוק ,מאגר טביעות האצבע
של צה״ל משמש אך ורק לצורך זיהוי חללים .מסיבה זו,
הוגבלה הגישה למאגר לסגל צה״ל בלבד.
זיהוי ע״פ DNA
השונות הגנטית הגדולה ביותר בין בני האדם היא זו
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שקיימת בין זכרים לנקבות ,שעומדת על 1-2%לעומת
כ 0.1%-בלבד בממוצע בין שני זכרים או שתי נקבות.
היכולת לבצע זיהוי בהתאם לגנום ()DNA fingerprints
הינו אחת מהתגליות הגדולות של המאה ה .20-תגלית
זו ,על פיה ניתן לזהות אדם לפי מספר החזרות של רצפים
ידועים ,באתרים ידועים על רצף ה ,DNA-שינתה את
העולם הפורנזי.
ב 1985-פרסם אלק ג׳פריס ,במגזין  ,Natureאת תגליתו.
הוא זיהה כי מספר החזרות של רצפים ספציפיים באתרים
ספציפיים על רצף ה DNA-המרכיב את הכרומוזום,
מתבטא בטווח של אפשרויות קבוע בכל עותק של הסליל
הגנטי .מתוך אותו טווח של אפשרויות ,אנשים שונים
מבטאים מספר חזרות שונה ,באופן היוצר ואריביליות
באוכלוסייה תוך שמירה על חוקי התורשה
הקלאסיים .אזורים אלה ידועים כיום בשם Short
) .Tandem Repeats (STRנכון להיום ,ישנם כ30 -
אתרי  STRבגנום האנושי המשמשים בפועל לזיהוי
לצרכים פורנזיים .ההסתברות המשוקללת להתאמה
אקראית של פרטים שאינם קרובים היא קטנה מאד
אפילו באוכלוסיות ייחודיות שהשונות בהן קטנה באופן
יחסי .הסיכוי המינימלי למצוא באוכלוסייה שני בני אדם
בעלי אותם מאפיינים ,בפרופיל גנטי המונה  15אתרים
שונים הוא ( .1:8x1012אוכלוסיית כדור הארץ מונה כיום
כ  7x109בני אדם) .בתהליך הזיהוי מופק פרופיל גנטי
מדגימה שהתקבלה לאחר המוות במקביל מופק פרופיל
גנטי מדגימת ייחוס .בשלב שני ,המומחה הגנטי מבצע
השוואה בין שני הפרופילים ,וקובע את מידת התאמה
ביניהם (.)14,15
בשנת  ,1987נעשה לראשונה שימוש בתגלית ביישומה
הפורנזי .קולין פיצ׳פורק הורשע בשני מקרי אונס ורצח
אשר אירעו בשני כפרים באנגליה ,בזכות התאמה של
דגימת הזרע שנמצאה בזירות לדגימות שנתקבלו ממנו.
בשנים שחלפו ,חל תהליך מואץ של מחקר ופיתוח של
השיטה .השיטה עברה בנוסף ,תהליך של סטנדרטיזציה
ואוטומציה במעבדות .במקביל אותגרה בבתי המשפט
ברחבי העולם.
כפי שצוין לעיל ,במהלך הבדיקה נדגמים מספר
אתרים מתוך שרשרת ה ,DNA -המאפשרים לבדוק
את מספר החזרות של רצף מסוים .מקור ה DNA -יכול
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להיות מכל רקמה אנושית (דם ,שתן ,עצם ,רוק ,שיער
או שן) .רשימת האתרים המשמשים לצרכים פורנזיים
וגם לצרכי זיהוי נעדרים וקביעת אבהות מופתה
במהלך שנות ה 90-של המאה העשרים ופורסמה
לראשונה בשנת  . 1997לשיטת זיהוי זו מספר יתרונות
מהותיים:
 .1זיהוי באמצעות הפרופיל הגנטי אפשרי כמעט בכל מצב,
לעיתים גם עשרות ואפילו מאות שנים לאחר המוות.
 .2בכוחה של השיטה להפיק דגימה מכל רקמה וכל איבר
ובלבד שלא עברו תהליך בו ניזוקו שרשראות ה.DNA-
 .3קיימת יכולת לבצע זיהוי של חלל על סמך פרופילים
גנטיים של קרובי משפחה מדרגה ראשונה ,זאת כאשר
אין ברשותנו דגימת ייחוס ( )antemortemשל הנעדר
עצמו .זוהי השיטה היחידה המאפשרת זיהוי גם כאשר אין
ברשותנו דגימת ייחוס.
חסרונה של השיטה נובע ממשך הזמן הנדרש לפענוח
ה( DNA-שעות אחדות ועד ימים במקרים מורכבים),
עלותה הגבוהה יחסית והצורך במעבדה ייחודית
ובצוותים מיומנים .בשנת  2015הוקמה בצה״ל מעבדת
גנומית ,המאפשרת לצה״ל יכולת תפעול עצמאית בחירום.
חקר מנגנוני המוות
חקר מנגנוני המוות המבוצע בצה״ל ,באמצעות נתיחה
וירטואלית (ע״י טומוגרפיה ממוחשבת כלל גופית)
מאפשר לצה״ל לזהות ברמה גבוהה ביותר של ודאות את
נסיבות המוות של חייליו.
לחקר נסיבות המוות חשיבות רבה:
 .1חובה ערכית ומוסרית של הצבא לחייליו ולבני
משפחותיהם.
 .2השלם המבצעי  -מאפשר לדלות פרטים חיוניים
בלחימה ,ולהעביר מידע מציל חיים לכוחות הלוחמים.
 .3בחינת המיגון והטיפול הרפואי שניתן בלחימה (ע״י
מחלקת הרפואה המבצעית של חיל הרפואה).
על משימה זו אמונה הפלוגה לרפואה משפטית ,אשר
בראשה עומד רופא מומחה ברפואה משפטית .פלוגה
זו מספקת כאמור ,לצה״ל ממצאים מצילי חיים .היחידה
פועלת בצמידות למספר גורמים נוספים בצה״ל כדוגמת:
זרוע היבשה ,ענף רפואה מבצעית של חיל הרפואה ועוד.

באחריותה לספק לצה״ל מספר נתוני מפתח:
 .1נתונים על פיזור הפציעות וטיב הטיפול הרפואי הניתן
בשדה הלחימה ,תוך התמקדות בהליכים מצילי חיים.
 .2זיהוי סוג הנשק אשר גרם למוות ,במטרה לאתר אמצעי
לחימה חדשים או ״שוברי שוויון״ ,אשר הוכנסו לזירה
המחייבים שינוי התנהלות של חיילי צה״ל .מידע זה
מועבר באופן מיידי כוחות הלוחמים.
בחינת המיגון האישי (אפוד מגן ,קסדה) וההיקפי (רכב,
מבנה) ,לצורך איתור נקודות כשל אפשריות .לאחר
המערכה מידע זה משמש לטובת פיתוח ועדכון ציוד
המיגון האישי וההיקפי.

סיכום
היחידה לזיהוי ביומטרי וחקר מנגנוני המוות ,נוטלת
חלק מרכזי ומשמעותי במאמץ הצבאי בחירום .היחידה
מורכבת מפלוגת זיהוי ביומטרי הכוללת רופאי שיניים
צבאיים מומחים האחראים על איסוף ,השוואה וקביעת
זהות החלל בכלים מדעיים רפואיים ,המבצעים משימתם
במקצועיות רבה .פלוגת הרפואה המשפטית הכוללת
רופאים משפטים חוקרת את מנגנון המוות .היחידה
מפיקה תוצרים אסטרטגיים ,המשמשים ללימוד והפקת
לקחים מבצעיים ורפואיים .רופאי היחידה ממלאים
תפקיד ערכי ומשמעותי ביותר בעבור צה״ל וחייליו.

תמונה  :1זיהוי ע״פ טביעת אצבע .התמונה באדיבות יהושע אשכנזי.
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References
01.	Luntz LL. History of forensic dentistry. Dent Clin
North Am 1977; 2:7-17.
02. 	
A brief history of forensic odontology since
1775. Bruce-Chwatt RM. J Forensic Leg Med.
2010 Apr;17(3):127-30.
03.	A brief history of forensic odontology and disaster
victim identification practices in Australia.
Taylor J. J Forensic Odontostomatol. 2009 Dec
1;27(2):64-74. British Dental Journal 190, 359
- 366 (2001) Published online: 14 April 2001.

A look at forensic dentistry – Part 1: The role of
teeth in the determination of human identity. A
Pretty & D Sweet.
04.	
Rothwell B. R. Haglund W, Morton T H.
Dental identification in serial homicides:
the green river murders. J Am Dent Assoc
1989;119;373-379.
05.	A n d e r s e n L , J u h l M , S o l h e i m T .
Odontological identification of fire victims’
potentialities and limitations. Int J Legal Med
1995: 107: 229-234.

.2  גיליון, כרך ל״ד, ניסן תשע״ז,רפואת הפה והשיניים

60

06.	D orion R B. Disasters big and small. J Can Dent
Assoc 1990: 56:593-598.
07.	B rannon R B, Kessler H P. Problems in mass
disaster dental identification: a retrospective
review. J Forensic Sci 1999: 44: 123-127.
08.	J Am Acad Dermatol. 1990 Jul;23(1):109-14.
How fingerprints came into use for personal
identification. Caplan RM.
09.	
Interpol, “General Position on Fingerprint
Evidence, ״by the Interpol European Expert
Group on Fingerprint Identification, at www.
interpol.int / public / F orensic / fingerprint s /
WorkingParties/IEEGFI/ieegfi.asp#val.
10.	
Coulier, P.-J. Les vapeurs d’iode employees
comme moyen de reconnaitre l’alteration des
ecritures. In L’Annee scientiJique et industrielle;
Figuier, L. Ed.; Hachette, 1863; 8, pp 157-160 at
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7326j.
11.	Margot, Pierre and Quinche, Nicolas, “Coulier,
Paul-Jean (1824-1890): A Precursor in the

61

History of Fingermark Detection and Their
Potential Use for Identifying Their Source
(1863)״, Journal of forensic identification,
60 (2), March-April 2010, pp. 129-134,
(published by the International Association for
Identification).
12.	M ed Sci Law. 1979 Oct;19(4):217-24 The use
of fingerprints in identification. Lambourne GT.
13.	
O rig Ar tic Ser. 1979 ;15 ( 6 ) : 23-42. The
automated identification of fingerprints.
Wegstein JH, Rafferty JF.
14.	
R oewer L. DNA fingerprinting in forensics:
past, present, future. Investigative Genetics.
2013;4:22. doi:10.1186/2041-2223-4-22.
15.	Alvarez-Cubero MJ, Saiz M, Martinez-Gonzalez
LJ, Alvarez JC, Eisenberg AJ, Budowle B,
Lorente JA. Genetic identification of missing
persons: DNA analysis of human remains
and compromised samples. Pathobiology.
2012;79(5):228-38.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 2, April 2017.

ה
תקנ
ה
+
בכל
טור
הא
ב
ר
י
ץ
נ
|
המ
3ש
תנה
נים

ב
מבצע!

0
,80
9
1
א
חרי  15%הנח ₪

אח

ריות

ה
ל
תשלום
מראש
ל
א
כולל
מע“מ

ET-202

מבצע!

כולל מנורת FARO MAIA LED

אחרי  15%הנח₪ 3

1
0,67

ה
ל
תשלום
מראש
ל
א
כ
ו
לל
מע“מ

הת
קנה
ב
כ
 +טו
לה
ארץ
רבינ
|
ה
מ
3ש
תנה
נים

STYLE CHN

יוניט תואם ציוד אמריקאי
תוצרת סין
מותאם לשימוש בישראל
עם חלקים ומכלולים ETI

ב

Made in Israel

ארונות מרפאה דנטלים במבצע 9,500 :ש“ח

* המחיר לא כולל מע“מ

הסקיילר החזק מכולם!

ספר
של הטיפים
EC
SATEL
אצלנו
ב
אתר
l.co.il
-denta
i
t
.e
w
w

סקיילר סטאלק המומלץ ע“י פריודונטים ואנדודונטים
עתה במחיר מבצע שאסור לפרסם.
פרטים בטל‘ 03-579960 -
* כמות מוגבלת
מגו

יוניט ומרקקה  ETIישראל
מנורה  ALYA FAROאיטליה

LED
35,000 Lux
שמן
מתנה

 3טורבינות תואמות ®Kavo
w

לכ ון
סקי ל ענ עצ
ו
אנ יל פי ם
י
פרו דוד נג ,רפ של
ו
ו
ט
סט נטי פריו את יפ
י
טיק ה ,דו ה ם
ש נ ש
ה וא תל טיה ,יני
י
ם
סת ים
טי
קה

אח

ריות

או  3טורבינות דינמו-לד
כולל אחריות טוטאלית לשנה+

 3טורבינות רק ב₪ 2,000-
 3טורבינות תואמות ® Kavoכולל חיבור מהיר

X3
 3טורבינות דינמוLED-

*המחיר אינו כולל מע“מ

*המחיר אינו כולל מע“מ

X3

כולל אחריות טוטאלית לשנה+

אתי תעשיות  -רח' הקישון  16בני-ברק )ליד קניון ר"ג( טל 03-5799760
פקסDENTAL@013.NET / www.dentalshop.co.il / www.eti-dental.co.il / 03-5799758 :

טיפול שיקומי מולטידיסציפלינרי
בלוחם פצוע
מבוא
פגיעות באזור המקסילופציאלי במסגרת השירות הצבאי
בכלל ,ובפעילות מבצעית בפרט ,מערבות רקמות רכות
וקשות ,לרבות שברים של עצמות ושיניים .הטיפול
בפציעות מסוג זה דורש התערבות מולטידיסציפלינרית
של המחלקות המטפלות :כירורגיה פה ולסתות,
פריודונטיה ,אנדודונטיה ,אורתודונטיה ושיקום הפה.
המורכבות בטיפול מחייבת שיתוף פעולה מלא וארוך
בין כלל המטפלים והמטופל .תפקידו של הרופא
המשקם ,כמנצח על המקרה ,הוא לקבוע מהי תכנית
הטיפול המתאימה ,ובהתאם לכך ,לכוון ולתזמן את שאר
המטפלים ,להשגת התוצאה הסופית הרצויה.
במאמר זה נציג מקרה של טיפול מולטידיסציפלינרי
בלוחם פצוע שבוצע ע״י מומחי המרכז לרפואת שיניים של
צה״ל בתל השומר.

הצגת מקרה
הלוחם א’ נפצע במהלך פעילות מבצעית במבצע ״צוק
איתן״ בעזה .במהלך הפעילות נפצע הלוחם מפגיעת חפץ
קשה בפניו .בבדיקתו במחלקה לרפואה דחופה נשללה
פגיעה נוירולוגית ואובחנה פגיעה באזור הפה בלבד.
הבדיקה העלתה חתכים מדממים בשפה התחתונה
ושברים בחותכות העליונות .בוצע המוסטזיס והפצוע
הופנה להמשך טיפול במרכז לרפואת שיניים של צה״ל
בתל השומר.
בבדיקתו במרכז לרפואת שיניים נמצאו השיניים

 22 ,21 ,12 ,11ללא כותרות קליניות ושבורות ברמות
שונות (תמונה  .)1בצילומי רנטגן פריאפיקליים נראה כי
שן  11היא הפגועה ביותר והינה שבורה כ 3-מ״מ מתחת
לגובה העצם ולכן הוגדרה כשן שאינה ניתנת לשיקום
(תמונה  .)2שיניים  22 ,21 ,12היו שבורות ברמות שונות
בגובה העצם ולכן הוחלט לשמור שיניים אלו בשלב
הראשון של הטיפול .באמצעות צילום סיגרי תחתון
נשללה פגיעה בשיניים התחתונות (תמונה  .)3שן 11
נעקרה ובשיניים  22 ,21 ,12בוצע פולפוטומי ,חבישת
קלציום הידרוקסיד ושחזור זמני (תמונה  .)4לאחר מכן
בוצעה העמדת החותכות העליונות ע״ג הקשת ,הוכנה
תותבת חלקית להוצאה (תח״ל) זמנית משרף ונמסרה
לפצוע (תמונה .)5
לאחר ריפוי של האזור בוצעה בדיקה קלינית של השיניים
הנותרות ונמצא כי שן  12נמצאת  1מ״מ מעל פסגת העצם
עם אורך שורש של  12מ״מ ,שן  21נמצאת  0.5מ״מ מעל
פסגת העצם עם אורך שורש של  10מ״מ ,ושן  22נמצאת
בגובה פסגת העצם עם אורך שורש של  12מ״מ .בהערכה
של התח״ל הזמני נמצא שהתותבת יציבה ורטנטיבית.
המטופל היה מרוצה מהתותבת הזמנית מבחינה
פונקציונלית ,פונטית ואסתטית אך היה מעוניין בשיקום
קבוע.

ד״ר ת .דביר-לוין,
ד״ר ו .חאמד,
ד״ר נ .רודיוק,
ד״ר ה .שווידן
* שיקום הפה ,מחלקת
רפואת השיניים ,חיל הרפואה,
צה”ל.

שיקולים בקביעת תכנית הטיפול
במקרה הזה שקלנו מספר אפשרויות טיפול .1 :תותבת
חלקית קבועה (תח״ק) נתמכת שיניים .12-X-21-22
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 .2תח״ק נתמך שיניים  , 22 ,21 ,12ותח״ק נתמך שתל .11
 .3עקירת שיניים  ,22 ,21 ,12ותח״ק נתמך שתלים.
השיקולים המנחים בעת תכנון שיקום שיניים לאחר
פגיעה שגרמה לשברי כותרת כוללים .1 :ברמת השן :יחס
כותרת שורש הינו מפתח חשוב מאוד בסיכויי ההצלחה
והשרידות של השחזור .ע״פ הספרות ,יחס כותרת שורש
אופטימלי לצורך שיקום הינו  3:2לטובת השורש .יחס
מינימלי אפשרי הינו  .2 .)1( 1:2ברמת הקשת :צורת
הקשת (עוצמת וקטור הכוחות המופעלת על השיקום),
המרחק המזיודיסטלי (האפשרות להתקין שתלים לפי
הצורך) ,איכות העצם (האפשרות להתקין שתלים הרצויים
והעומדים בפיזור הכוחות) ומיקום קו החניכיים של
השיניים הסמוכות בשילוב עם קו השפה בחיוך יקבע
את צורת השיקום .3 .ברמה הבין-קשתית :מרחק בין
לסתי מוקטן וסגר עמוק גורם להפעלת כוחות רבים
שלא בציר אורך השן ובכך פוגע בפרוגנוזה של שן עם
שבר כותרת שורש .4 .ברמת המטופל :המוכנות לטיפול
מולטידיסציפלינרי ממושך ומורכב הדורש שיתוף פעולה
מלא של המטופל לשם הצלחתו.
לצורך שיקום שיניים לאחר שבר כותרת שורש ישנו צורך
בחומר שן בריא מינימלי של  4מ״מ מעל העצם שכן על
מנת לאפשר קיום מרחב ביולוגי בריא ישנו צורך ב2.5-
מ״מ .לפי  Gargiuloרוחב האפיתל בממוצע הינו 0.97
מ״מ ,רוחב רקמת החיבור בממוצע הוא  1.07מ״מ ועומק
סולקוס בריא הינו  0.69מ״מ .הקטנה במרחב זה יכולה
לגרום לתופעות כגון רצסיה או יצירת כיס פריודנטלי
( .)2בנוסף ,לצורך שיפור העמידות לכוחות והשרידות
של השיקום ( )3ישנו צורך בחומר שן בריא של 1.5-
 2מ״מ לצורך חביקה ( .)4השגה של  4מ״מ של חומר
שן ניתנת להיעשות במספר דרכים .1 :הארכת כותרת:
הפרוצדורה כוללת הורדת  4מ״מ של עצם .היתרונות של
אפשרות זאת הם הפשטות והמהירות באופן יחסי .מנגד,
החסרונות העיקריים הינם הרעת יחס-כותרת שורש
ופגיעה בתמיכה הגרמית של השיניים הסמוכות .בנוסף,
עלולה להיווצר פגיעה אסתטית עקב מיקום אפיקלי
של קו החניכיים החופשיות יחסית לשיניים הסמוכות
( .2 .)5הבקעה מאולצת :משיכה אורתודנטית של
השורש יחד עם מערכת התאחיזה  4מ״מ .לצורך השגת
 4מ״מ של חומר שן יש צורך בהבקעה מהירה ( 1מ״מ
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בכל שבוע) המלווה בחיתוך סיבים מדי שבוע על מנת
לשמור על מיקום קו חניכיים באותו מקום .היתרונות
של הפרוצדורה הינו פגיעה מועטה ביחס כותרת שורש
יחסית להארכת כותרת ,שמירה על קו החניכיים באותו
מיקום (במקרים בודדים ייתכן צורך בתיקון קל בסוף
הפרוצדורה) ושמירה על התמיכה הגרמית של השיניים
הסמוכות .החסרונות העיקריים הינם פרוצדורה ארוכה
וצורך ברטנציה של עד  6חודשים לאחר סיום הפרוצדורה
טרם השיקום .אפשרות טיפולית זאת דורשת שיתוף
פעולה מלא וארוך של המטופל .3 .שילוב של שתי
השיטות הנ״ל.
כאשר בחנו את מורכבות המקרה הבאנו בחשבון את
הנתונים הבאים .1 :יחסי כותרת שורש שיתקבלו בכל
אחת מן השיטות (על סמך מדידת אורך השורשים ואורך
הכותרות הנדרשים במטופל זה ,בשיטת הארכת הכותרת
מתקבל יחס של  2.5:1ובשיטת ההבקעה המאולצת
יחס של  .2 .)2:1הפגיעה האסתטית במתאר החניכיים
המתלווה לטיפול .3 .במטופל זה קיים סגר קדמי עמוק
שמשמעותו היא הדרכה קדמית תלולה המפעילה כוחות
אופקיים גדולים על השיניים.
הסקנו כי הפרוגנוזה של השיניים הפגועות לאורך זמן
הינה ירודה .על כן ,הוחלט לעקור את השיניים הנותרות
 ,22 ,21 ,12ולשקם את האזור החסר בעזרת תח״ק נתמך
שתלים.

תכנון מיקום השתלים
לצורך קבלה של התוצאות הטובות ביותר בשיקום
האזור הפגוע ישנו צורך בתכנון וביצוע מדויקים של
השתלים .יש למקם את השתלים במקום הנכון ביותר
בשלושת הממדים :בוקו-לינגואלי ,מזיודיסטלי,
אפיקו-קורונאלי .על מנת להימנע מסיבוכים
ביולוגיים ,מכניים ואסתטיים ,יש למקם את השתלים
באזור ה .)6( Comfort zone -אזור זה הינו כ 2-מ״מ
פלטינלית לפלטה הבוקאלית (כדי להימנע מפלטה
בוקאלית דקה ורצסיה עם חשיפה של תבריגי השתל),
 1.5-2מ״מ אפיקלית לCementoenamel junction -
של השיניים הסמוכות כדי לאפשר פרופיל בקיעה
נכון של הכתר 1.5 ,מ״מ מהשן הסמוכה כדי להימנע
מספיגת העצם הקריסטלית בקרבה גדולה יותר ()7

וכ 3-מ״מ בין שני שתלים כדי להימנע מספיגה של
העצם בין שני השתלים (.)8
חוסר של  4חותכות בלסת העליונה מהווה אתגר
שיקומי לא פשוט .ניתן לשקם חסר זה במספר
אפשרויות .1 :באמצעות  4שתלים :היתרון של השיטה
הינו ביו-מכני מכיוון ששיטה זאת מאפשרת פיזור
עומסים על מספר גדול יותר של שתלים .החיסרון הינו
הקושי בקבלת תוצאה אסתטית מיטבית .ישנו צורך
במרחק מזיו-דיסטלי של  26-28מ״מ לצורך הכנסת
 4שתלים .מרחק קטן יותר עלול לגרום לספיגת עצם
קריסטלית בין השתלים ופגיעה במתאר החניכיים
העוקב אחרי העצם הקריסטלית .בנוסף גובה הפפילה
בין שני שתלים מפסגת העצם הינו  3.5מ״מ ( )8ולכן
עלולים להיווצר ״משולשים שחורים״ בין שני הכתרים.
 .2באמצעות  2שתלים בעמדת  22 ,12והכנת תח״ק
 :12-X-X-22היתרון של השיטה הזו הינו היכולת
לקבל תוצאה אסתטית מיטבית עקב היכולת לעצב
את התח״ק לפי מתאר החניכיים .החיסרון הינו עומס
המתפזר על מספר קטן של שתלים עם הדרכה קדמית
תלולה.

תכנית הטיפול הקלינית
על בסיס השיקולים שנסקרו לעיל ,ולאחר בדיקה
והתייעצות עם המחלקה לכירורגיה פה ולסתות
במרכז הרפואי שיבא ,הוחלט להתקין שני שתלים
בעמדת  22 ,12ולבצע שיקום עם תח״ק נתמך שתלים
 .12-X-X-22התקנת השתלים בוצעה בצורה המודרכת
באמצעות מדריך כירורגי לצורך שליטה מרבית
במיקום של השתלים בכל הממדים (מזיודיסטלי,
בוקופלטינלי ,ואפיקוקורונלי) .לאור שביעות הרצון
מממדי השיניים (יחס רוחב אורך) ,מיקום השיניים
בכל הממדים והאסתטיקה של התח״ל הזמני ,ניתן
להפיק מדריך כירורגי באמצעות התח״ל .הוכנה

יציקת מודל גבס של הלסת העליונה יחד עם התח״ל
הזמני והופק מדריך כירורגי אומניוואק (תמונה .)6
הותקנו שתלים באתרים  22 ,12בעזרת המדריך
הכירורגי ולאחר שישה חודשים נחשפו השתלים.
שבועיים מהחשיפה ,נלקחו מידות בשיטת הכף
הפתוחה .הוכנו מבנים על גבי השתלים ,הוכן שלד
מתכת אשר נמדד בפה קלינית ורנטגנית ,ולאחר מכן
בוצע ציפוי חרסינה (תמונה .)7

דיון
פציעות באזור האורופציאלי במהלך פעילות מבצעית,
עלולות לגרום לפגיעה ברקמות הרכות והקשות.
הטיפול במקרים אלו דורש שיתוף פעולה מלא של
המטופל וניהול נכון ומדויק של הרופא המשקם.
הפרוגנוזה של המשנן הנפגע נקבעת על סמך שיקולים
רבים ,ביולוגיים ,ביומכניים ואסתטיים .עומק השבר,
אורך השורש ,יחס כותרת שורש ומיקום קו החניכיים
יקבעו האם לשמור או לעקור את השיניים .היכולת
לשמור שיניים שבורות דרך פרוצדורות כירורגיות או
אורתודנטיות מושפעות משיקולים רבים עם היתרונות
והחסרונות של כל שיטה אשר נסקרו במאמר .שיקום
האזור האסתטי בעזרת תח״ק נתמך שתלים הינו אתגר
טיפולי .כמות ,מיקום ופיזור השתלים הינו קריטי לצורך
השגת תוצאה נכונה ויציבה .השימוש בהשתלה מודרכת
לצורך מיקום מדויק של השתלים ושליטה בשלבי
הטיפול מצמצמת מאוד את הסיבוכים העתידיים
האפשריים.

סיכום
במקרים של פציעות פנים ומשנן ,טיפול שיקומי עם תמיכה
מולטידיסציפלינרית של מחלקות ההתמחות ברפואת
שיניים מאפשר קבלת תוצאות מיטביות עם שליטה נכונה
ובקרה נכונה של הטיפול לאורך כל השלבים.
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תמונה  :1הפציעה (א) במבט סגרי (ב) ומבט חזיתי.

תמונה  :2צילום רנטגן סב-חודי של השיניים המעורבות בפציעה.

תמונה  :3צילום רנטגן סגרי של המשנן התחתון.

תמונה  :4מראה קליני לאחר עקירת שן  ,11ופולפוטומי בשיניים ( 22 ,21 ,12כולל חבישת קלציום הידרוקסיד ושחזור זמני).

תמונה  :5תותבת חלקית להוצאה משרף במבט חזיתי (א) ובמבט סגרי (ב).
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חבלה דנטלית יכולה לגרום לפגיעה חמורה במבנה השן או
מערכת התאחיזה .הגורמים העיקריים לטראומה דנטלית
הם נפילות ,ספורט ,תאונות דרכים ופגיעה ממכשיר קהה
( .)1ממאגר נתונים של מאושפזים עקב חבלה דנטלית,
נמצא כי הגורמים השכיחים הם תאונות דרכים ()57%
ונפילות ( ,)27%המתרחשים יותר בגברים (פי  2-3שכיח
יותר מאשר בנשים) ובגילאי  10-18שנים (.)2
חבלה דנטלית ידועה כנושא בריאות ציבורית בעולם כולו.
השכיחות של חבלה דנטלית משתנה בהתאם לגיל ,מין
ומצב סוציו-אקונומי וכן שונות התנהגותית או תרבותית.
בארה״ב ,אחד מ 6-מתבגרים ואחד מ 4-מבוגרים חוו
חבלה דנטלית בעברם ( .)4,3באוקראינה 1 ,מתוך 5
חוו חבלה דנטלית לפני גיל  .)1( 18עדיין ,רבים ממקרי
החבלה אינם מדווחים ,דבר שגורם לטעות משמעותית
במדידת שכיחות חבלה דנטלית .ההערכה היא שכ71- -
 92%ממקרי החבלה הדנטלית הקיימים לכל אורך החיים
אירעו לפני גיל  .)1( 19הגורמים המנבאים חבלה דנטלית
כוללים מנשך אופקי מוגדל עם פרוטרוזיה של החותכות
העליונות (שכיח פי  )2וככל הנראה גם שפתיים שאינן
קומפטנטיות ( .)6,5מבחינת שונות הקשורה לעונות
השנה ,חלק מהמחקרים מצאו שכיחות חבלה דנטלית
גבוהה יותר בחודשי החורף בעוד דיווחים אחרים הראו
עליה בשכיחות בחודשי הקיץ; השונות בחודשי השנה
יכולה להיות קשורה למנהגים מקומיים (.)1
התוצאה של רוב מקרי החבלה הדנטלית במשנן הקבוע

רפואת הפה והשיניים ,ניסן תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .2

היא שבר כותרת הנגרם ב  26-76%מהמקרים .שברי
הכותרת מסווגים למורכבים או לא-מורכבים .מביניהם,
שברים ללא חשיפת מוך (כלומר ה״לא-מורכבים״) הינם
שכיחים יותר .השכיחות הגבוהה ביותר של שבר כותרת
היא בחותכות המרכזיות העליונות בפינה המזיאלית או
הדיסטלית .שכיחות שבר כותרת שורש היא  5%מכלל
מקרי החבלה במשנן הקבוע ( .)1מתגייסים לשירות קרבי
הינם בעלי סיכון מוגבר למקרי טראומה דנטלית כתוצאה
מהאימונים המאומצים ונשיאת נשק כבד .בקר ואשכנזי
( )7בדקו  118מקרים של חיילים מישראל שחוו חבלה
דנטלית בבסיסי אימונים .הם מצאו היארעות של 1.6%
מקרי חבלה לשנה .השן הפגיעה ביותר הייתה החותכת
המרכזית העליונה בצד ימין ( ,)46%סוג הפציעה השכיח
ביותר היה שבר כותרת לא-מורכב ( ,)45%והאטיולוגיה
השכיחה הייתה פגיעה מהנשק האישי ( )53%ללא הבדל
סטטיסטי בין צד ימין לשמאל .הוסק שפגיעה מנשק הינה
גורם סיכון משמעותי לחיילים במהלך הכשרתם.
בסקר אפידמיולוגי של פגיעות דנטו-פציאליות ב16-
בסיסי צבא ארצות הברית ,נמצאה שכיחות נמוכה של
 37.7מקרי חבלה ל 10,000-חיילים לשנה ( 0.4%לשנה)
( .)8סיכון גבוה יותר נמצא בקרב גברים ,בעלי דרגה
נמוכה ,חיילים שהתגייסו לאחרונה ובבסיסי אימון
לוחמים .הגורמים הספציפיים לחבלה היו קרב מגע (,)30%
פעילויות ספורט ( )22%ותאונת כלי רכב (.)8( )14%
צדיק ולוין ( )9חקרו  311צנחנים ישראלים ומצאו עדות
לחבלה בפנים ובחלל הפה ב 28%-מהמשתתפים .חתך

בשפתיים היה סוג הפציעה השכיחה ביותר .רוב מקרי
החבלה ,58.6% ,התרחשו במהלך אימון צבאי29.9% .
התרחשו בעקבות פעילות ספורטיבית Immonen .וחב׳
( )10בדקו  1,432פציעות של מתגייסים בצבא פינלנד
במשך שנה אחת (גיל ממוצע  .)20.1נמצאו  185מקרי
חבלה דנטלית עם היארעות של  65מקרים ל10,000 -
לשנה .חבלה דנטלית הייתה שכיחה יותר במהלך
החודשיים הראשונים לשירות .המנגנון השכיח ביותר
לחבלה הדנטלית היה כתוצאה מהדף ולאחריו חבלה
הנגרמת ע״י חפץ.
ישנם מעט מחקרים מעודכנים על חבלה דנטלית בקרב
חיילים .מטרת המאמר הינה לבדוק את ההיארעות ,סוג
והגורמים לחבלה דנטלית בקרב חיילים בשירות.

המחקר נכללו רק דו״חות פציעה שמולאו כראוי ובאופן
מלא .המספר הרשמי של חיילים בצה״ל בזמן המחקר
שימש בסיס לחישוב השכיחות של הפציעות השונות.
הניתוח הסטטיסטי כלל את הממוצעים וסטיית התקן של
המדדים השונים וכן .Upton’s adjusted chi-square test

תוצאות
הניתוח הסטטיסטי בוצע על  1671דוחות פציעה שמולאו
בין השנים  2000-2010ב 50-מרפאות שיניים צבאיות.
ממוצע החבלות לכל  10,000חיילים היה  19.65מקרי
חבלה לשנה .בבסיסי אימון היסוד ,ממוצע החבלות היה
גדול פי  5.28בהשוואה לשאר הבסיסים ( 75.49מקרי
טראומה דנטלית 10000/חיילים לשנה לעומת ,14.28
בהתאמה) .נמצא שיש פיזור שונה של מקרי חבלות
דנטליות על פני חודשי השנה (תרשים  .)1עפ״י Upton’s
 adjusted chi-square testרוב החבלות התרחשו בחודש
ינואר ואוגוסט ( 21.99חבלות 100,000/חיילים CI 17.54-
 27.22, p<0.005ו 21.24-חבלות 100,000/חיילים CI
 ,16.87-26.40, p<0.014בהתאמה) .החודש עם המספר
הנמוך ביותר של חבלות היה חודש יולי ( 10.07חבלות/
 100,000חיילים .)CI 7.13-13.82, p<0.002
רוב דו״חות הפציעה שמולאו היו עבור חיילים ()90.1%
לעומת חיילות ( .)9.9%כאשר נבדקה כמות זו של החבלות

שיטות
המחקר בדק נתונים שהתקבלו על חבלות בקרב חיילים
אשר נפצעו באזור הפנים והלסתות ואשר הובאו לדיווח
בכלל מרפאות השיניים הצבאיות הפרוסות בכל רחבי
הארץ .הנתונים הללו נאספו מכלל דוחות הפציעה
שמולאו בצה״ל בשנים  .2000-2010הנתונים בדוח
כוללים :סוג הפציעה וכיצד נגרמה וכן נתונים על המטופל
כמו :גיל ,מין ואיזו שיניים נפגעו .המחקר אושר לביצוע
ע״י ועדת הלסינקי של חיל הרפואה ( .)834-2009לצורך
תרשים  :1פיזור של מקרי חבלות דנטליות על פני חודשי השנה.

TDI’s per 100000 soldiers according to months

30
25
21.99

21.24

20

18.45

17.27 16.79

16.66
13.88

13.59

15.73 15.77

15

15.08

10.07

10
5
0

Dec.

Nov.

Oct.

Sept.

Aug.

July

June

May

Apr.

March

Feb.

Jan.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 2, April 2017.

69

ביחס למספר הכולל של המשרתים בצה״ל מכל מין נמצא
שלחיילים פי  4.24סיכוי להיפצע דנטלית מחיילות
(.)CI 3.32-5.43, p<0.0001
הפעילות הצבאית שנמצאה קשורה בשכיחות הגבוהה
ביותר לחבלה דנטלית הינה אימון צבאי (,)29.1%
ולאחר מכן במהלך עבודה ( ,)14.8%נפילות/החלקות
( )11.7%ופעילות ספורטיבית ( .)8.1%שכיחות
הפציעות הדנטליות התאפיינה בהבדל גם בין הזרועות
השונים ,ובלטה במיוחד בחיל הרגלים ( )37.2%ובחיל

האוויר ( .)22.2%עיקר החבלות התרחשו כתוצאה
מחפץ כהה ( ,)54.3%חבלות מנשק אישי ()33.7%
וחבלות מאדם אחר ( .)6.3%סוג החבלה הדנטלית
התאפיין בעיקר בשבר כותרתי ( .)72.8%השיניים
שנפגעו בשכיחות הרבה ביותר היו חותכות מרכזיות
עליונות ( ,)32.5%-33.8%כאשר ב 14.5%-מהמקרים
שתי החותכות המרכזיות נפגעו .ככלל צד ימין וצד
שמאל נפגעו באופן דומה ( 50.9%לעומת ,49.1%
בהתאמה) (תמונה .)2

תמונה  :2שכיחות הפגיעות בשיניים.

דיון
מחקר רטרוספקטיבי זה מסכם נתונים מכמות גדולה
יחסית של מקרי טראומה דנטלית ,מעל  1600מקרים,
בהשוואה למחקרים אחרים ( .)9,7,5היארעות של 19.7
מקרי טראומה דנטלית ל 10,000-מקרים לשנה נמצאה
במחקר הנוכחי ,בהשוואה ל 37.7-מקרי טראומה דנטלית
ל 10,000-מקרים לשנה שנמצא במחקר פרוספקטיבי
שבוצע בצבא ארצות הברית ( .)1ההיארעות הנמוכה
במחקר הנוכחי יכולה להיות מוסברת בכך שהמחקר
הנוכחי היה מבוסס על חיילים לוחמים ועורפיים
בהשוואה לחיילים במהלך תעסוקה מבצעית במחקרים
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אחרים ( .)8,10המחקר הנוכחי הינו מחקר רטרוספקטיבי,
המבוסס רק על דיווחי טראומה דנטלית ולא על ראיונות
שבוצעו לחיילים .יתכן והחיילים התעלמו ממקרי
טראומה דנטלית קלים כפי שנמצא במחקר שבוצע
בחיילי חטיבת הצנחנים ובו נמצא שרק  83%מהחיילים
שנפגעו טופלו מקצועית לאחר מקרי החבלה הדנטלית
( .)9מוקד לרישום מרכזי של כלל מקרי הטראומה
הדנטלית ,כפי שהוצע על ידי חיל הרפואה ( ,)11יכול
להיות כלי יעיל לאיסוף מידע לגבי מקרי טראומה
דנטלית לטווח הארוך.
היארעות של  75.5מקרי טראומה דנטלית ל10,000-

מקרים לשנה נמצאה בבסיסי אימון היסוד בהשוואה
להיארעות של  65מקרי טראומה דנטלית ל10,000 -
מקרים לשנה בקרב כלל מתגייסים בצבא פינלנד ()10
ובהשוואה ל 160-מקרי טראומה דנטלית ל10,000 -
מקרים לשנה בבסיסי אימון קרביים בצבא פינלנד (.)7
ההיארעות הגבוהה המובהקת במקרי טראומה דנטלית
במהלך הכשרה צבאית יכולה להיות מוסברת במספר
רב של גורמי סיכון לטראומה דנטלית אליהם נחשפים
החיילים בתקופה זו ובמיומנויות הנמוכות שלהם
בפעילויות הדורשות מאמץ יחד עם נשיאת משאות
כבדים כמו נשק ,במהלך רוב הפעילויות הפיזיות שלהם.
מחקר זה מדגים בצורה מובהקת יותר מקרי טראומה
דנטלית בחודשים ינואר ואוגוסט .יתכן והדבר נובע
מסיכונים עונתיים כמו גשם ובוץ בחורף וחום אינטנסיבי
והתייבשות בקיץ העלולים לגרום ליותר פציעות של
נפילות או החלקות .ההיארעות הגבוהה בחודשים אלו
יכולה להיות מוסברת גם על ידי גורמים צבאיים כמו
גיוס חיילים חדשים בחודשים ינואר ואוגוסט לבסיסי
הכשרה ושחרור חיילים רבים בחודש יוליImmonen .
מצא יותר מקרי חבלה דנטלית בחודשי החורף כתוצאה
ממזג אוויר קשה וקליטת כמויות גדולות של חיילים
לשירות צבאי ( .)10עליה בכמות פציעות גופניות
נמצאה בחודשי הקיץ.
במחקר זה נמצא ,כי גברים מועדים לחבלה דנטלית פי 4
מנשים .ממצא זו תואם לידוע בספרות שגברים מועדים
לחבלה דנטלית פי  2-3מנשים ( .)1ניתן להסביר זאת
לאור התנהגות אגרסיבית יותר של גברים ,שירות ארוך
יותר כלוחמים ושכיחות גבוהה יותר של פעילויות קרביות
של גברים .מבחינת מנגנון הפציעה ,מצאנו כי חבלה מחפץ
קהה הנה הגורמת העיקרית לחבלה דנטלית (,)54%
ואחריה בשכיחותה חבלה מהנשק האישי ( .)33.7%ממצא
זה שונה מפרסומים אחרים עקב הבדלים בפעילויות
השונות אותם מבצעים החיילים במהלך שירותם .בקר
ואשכנזי ( )7מצאו ,כי הנשק האישי הוא הגורם העיקרי
לחבלה דנטלית ( ,)53%ואילו כץ וחב׳ ( )8מצאו שקרב

מגע הוא הגורם העיקרי לחבלה דנטלית (.)30%
לגבי נסיבות החבלות ,רוב מקרי החבלה מתרחשים
במהלך אימון צבאי ( )30%כפי שנמצא במחקרים אחרים
( .)10,9,7חיילים במהלך אימוני יסוד הם המועדים ביותר
להיפגע במהלך אימון צבאי שהוא עיקר פעילותם במהלך
הכשרתם .נמצא כי רוב הפגיעות מערבות שן אחת בלבד,
בד״כ חותכת מרכזית עליונה ללא הבדל מובהק בין צד
ימין לשמאל .לא נמצא הבדל מובהק בין צד ימין שמאל
גם במחקרם של כץ וחב׳( .)8ממצא זה מוסבר על ידי
העובדה שהנשק המוחזק בצד ימין יכול עדיין לגרום
לפגיעה בצד שמאל של הקשת הדנטלית .שבר כותרת הוא
סוג הפציעה השכיח ביותר ( ,)72.8%בהתאם ל26-76% -
שמצאו  Andreasenו.)1( Andreasen-
מחקר זה הינו רטרוספקטיבי ,ולכן יתכן שחסרים
דיווחים על מקרי חבלה דנטלית ,וכן אין מידע על
גורמים מנבאים לחבלה דנטלית ,כמו overjet :מוגדל
או שפתיים לא-קומפטנטיות ,אשר עלולים להשפיע
על התוצאות ( .)8כמו כן ,לא ניתן על פי דו״חות
הפציעה להבדיל בין שבר כותרת מורכב ללא מורכב
עקב חוסר במידע בדו״חות הסטנדרטיים .מחקרים
עתידיים צריכים להתמקד בבדיקה פרוספקטיבית של
התערבויות קליניות כמו סד המגן על השיניים ()12
וחינוך דנטלי ( )13להפחתת כמות מקרי חבלה דנטלית
באוכלוסיית סיכון כמו חיילים בבסיסי אימון והכשרה.

סיכום
תוצאות המחקר הרטרוספקטיבי מלמדים שהגורמים
הבאים הינם גורמי סיכון לחבלה דנטלית בצבא ההגנה
לישראל )1( :חיילים גברים (פי  4.24לעומת חיילות),
( )2הכשרה בבסיס אימונים (פי  5.28לעומת בסיסים
אחרים) )3( ,חודשים ינואר ואוגוסט (בצורה מובהקת
נמצאו מקרי חבלה רבים יותר בקיץ ובחורף) .רוב מקרי
הטראומה הדנטלית נגרמו ממכשיר קהה כולל נשק אישי.
שבר כותרת הינו סוג הפציעה השכיח ביותר שנמצא
במחקר זה.
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מחלות חניכיים נמקיות
באוכלוסיה צבאית*
תקציר
מחלות נמקיות כיביות היו נפוצות מאוד בעבר
באוכלוסייה צבאית ואוכלוסיות השרויות במתח רב.
כיום שכיחותן פחתה במדינות מפותחות ,אך עדיין קיים
תיעוד נרחב בספרות להופעתן במדינות מתפתחות
ובקרב חולים מדוכאי חיסון .נראה כי המחלה ממשיכה
לאפיין אוכלוסיה צבאית .יש חשיבות לאבחן את המחלה,
לטפל בה כיאות ולהמשיך בבדיקות ,תחזוקה ומעקבים
מקיפים בשל חומרתה.

מבוא
מראשית התיעוד ההיסטורי שלה ,המחלה הנמקית-
כיבית ( )Necrotizing ulcerative disease, NUDהייתה
מקושרת לאוכלוסייה צבאית לוחמת ( .)1-4המחלה
תוארה לראשונה בשנת  401לפני הספירה בצבאו של
קסנופון וכמו כן קיים תיעוד להופעתה במהלך קרבותיו
של נפוליאון ( .)6,5במהלך מלחמות העולם הראשונה
והשנייה התרבו הדיווחים לגבי שכיחות המחלה ,אז
גם כונתה  .)7-10( Trench mouth diseaseבתקופה זו,
 14%מהחיילים בצבא הדני חלו ב .)10( NUD-עם תום
מלחמת העולם השנייה ,חלה ירידה בשכיחות המחלה.
ניתן להתרשם מהתופעה על ידי התרשמות מנתוני
שכיחות המחלה בצבא האמריקאי בתקופות השונות;
למשל ,בשנת  ,1945השכיחות הייתה  ,)8( 9.4%בעוד
בשנת  ,1956השכיחות המדווחת הייתה .)11( 2.2%
בשנת  0.03% ,1999מאוכלוסיית הצבא השוויצרי חלתה

ב .)12( NUD-ירידה זו עולה בקנה אחד עם שכיחותה
הנמוכה של המחלה במדינות מפותחות ,בהן היא נדירה
ונפוצה בעיקר באוכלוסייה צבאית .אכן ,רוב התיאורים
של המחלה כיום הן של אוכלוסייה צבאית וקשה להסיק
מהם לגבי השכיחות באוכלוסייה הכללית ( .)13השכיחות
המתוארת היום בספרות היא .)14-16( 0.01-6.7%
המחלה יכולה להופיע בכל קבוצות הגילאים אך בשוני לפי
פיזור גיאוגרפי; כאשר מדינות מתפתחות מאופיינות בגילאים
צעירים יותר .המחלה הנמקית-כיבית בצורתה החמורה
מאפיינת אוכלוסיות בדיכוי חיסוני ,ביניהם נשאי ( HIVנגיף
הכשל החיסוני האנושי) ,אך בנשאים המטופלים בקוקטייל
הHAART (Highly active antiretroviral therapy(-
שכיחות המחלה זהה לאוכלוסייה בריאה .)17( NUD
עישון ולחץ נפשי נמצאו כגורמי סיכון למחלה באוכלוסייה
הכללית ,וככל הנראה קשורות גם לשכיחות הגבוהה
באוכלוסייה צבאית ( .)18שינה לא מספקת דווחה על ידי
חולים רבים במחלה ( .)19קיימת שכיחות גבוהה יותר של
המחלה כאשר ישנו דחק פסיכולוגי ולכן טירונים ,לוחמים,
סטודנטים בתקופת בחינות ,מטופלים עם דכאון או בעיות
התנהגותיות אחרות הנם בסיכון גבוה יותר לפתח NUD
( .)16 ,10גורמים סיסטמיים נוספים שדווחו כמשפיעים
על הופעת  NUDהם :דיכוי חיסוני ,חסרים תזונתיים ,גהות
פה לקויה ,ג׳ינג׳יביטיס קיימת או היסטוריה קודמת של
המחלה ,שימוש באלכוהול וגיל צעיר .ניתן להסביר את
ריבוי המקרים היחסי שנראה באוכלוסיות צבאיות במספר
רב מגורמי הסיכון המאפיינים אוכלוסייה זאת ,בייחוד
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חיילים לוחמים ,כדוגמת גיל צעיר ,לחץ ודחק נפשי ,עישון,
שימוש באלכוהול ,חסך שינה ,גהות פה לקויה ,חסרים
תזונתיים וג׳ינג׳יביטיס.
כיום מקובל ש NUDs -כולל  3מחלות שהן ()1
ג׳ינג׳יביטיס נמקית-כיבית (Necrotizing ulcerative
 )gingivitisכשהיא מוגבלת לרקמת החניכיים בלבד)2( ,
פריודונטיטיס נמקית-כיבית (Necrotizing ulcerative
 )periodontitisכשמערבת את רקמות התאחיזה והעצם,
( )3וסטומטיטיס נמקית-כיבית (Necrotizing ulcerative
 )stomatitisכשהיא מפושטת לרקמות אוראליות
ואקסטרא-אוראליות נוספות .שתי המחלות האחרונות
מאפיינות מדוכאי חיסון ולכן פחות נפוצות במדינות
מפותחות בכלל ובישראל בפרט (.)20
המאפיינים הקליניים של המחלה כוללים פפילות
מכוייבות ונמקיות ,כאשר המופע יכול לערב את שולי
החניכיים ,פסאודו-ממברנה אשר מורכבת מפיברין
ושאריות רקמה נמקית ,תאי דם לבנים ,תאי דם אדומים
ומסה בקטריאלית .המחלה מתאפיינת בכאב חד,
בהתקדמות מהירה ובדימום ספונטני משולי החניכיים
( .)21מאפיינים קליניים נוספים הם Linear Erythema
ופפילות קטומות .המחלה תתבטא לראשונה במיקום
אינטרפרוקסימלי ותערב לרוב משטחים בוקליים ,בייחוד
באזור קדמי תחתון וסביב שיני בינה חצי כלואות.
לשם אבחנה נדרשים שלושה קריטריונים קליניים:
דימום ,פפילות ״שליליות״ וכאב ( .)21 ,20המטופל מציג
לרוב תלונות של ריח רע מהפה ,טעם מתכתי בעקבות
הדימום הרב ,הפרשת רוק ביתר (אשר מלווה את הכאב),
הגדלת קשריות לימפה ,ייתכנו חום חולשה קושי באכילה
וגהות פה לקויה.
האבחנה המבדלת העיקרית היא הרפס ראשוני (טבלה
 .)1להבדיל ממחלה נמקית-כיבית ,המחלה ההרפטית
מופיעה באוכלוסייה צעירה יותר ,מתבטאת בכיבי ראש
סיכה ושלפוחיות בשולי החניכיים ובאתרים מקורנים
נוספים בפה ,חום ומשך החלמה ממושך יותר ,כמו כן,
המחלה מדבקת ומתפתחת נגדה חיסוניות חלקית.
החיידקים המעורבים בזיהום במחלות הנמקיות
אולצרטיביות הם בעיקר ספירוכטות ( ,)22אך חיידקים
נוספים תועדו בספרות ,ביניהם זני ,Salmonella
(.Fusobacterium, Prevotella, Treponema (23
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כולם מאופיינים בחדירה לעומק הרקמות ובהפרשת
אנדוטוקסינים אלימים ( .)24ע״פ הספרות המחלה אינה
מחלה מדבקת.
הטיפול במחלה הנמקית-כיבית בשלב החריף כולל
הטרייה עדינה של הרקמה הנמקית ,שאריות הרובד
והאבנית ,שטיפות פה מסוג כלורהקסידין (0.2%
או  )0.12%או מי חמצן ( ,)3%וטיפול אנטיביוטי של
מטרונידזול  250מ״ג שלוש פעמים ביום למשך שבוע .יש
צורך בביקורות צמודות לאחר שבוע ,שבועיים וחודש,
במהלכם מתבצעת הסרת אבנית שארית והדרכות
לחיזוק ההיגיינה אוראלית ( .)20יש להפנות את המטופל
לבדיקות דם הכוללות :ספירות ,שקיעת דם ,פרופיל
אנמיה ומחלות מדכאות חיסון (כדוגמת נשאות HIV,
 .)Sexual Transmitted Diseaseבשלב הבא ,השלב
התחזוקתי ,יוחלט על ביצוע תיקון כירורגי במידת הצורך.

הצגת מקרים
מקרה  :1מחלה חניכיים אגרסיבית וNUG-
חייל בן  ,18טירון בבסיס הכשרה של חטיבת גולני,
התלונן על כאב עז בחניכיים ודימום ספונטני שנמשכו
מספר ימים ,המלווים בקושי באכילה ,ריח רע מהפה
וחולשה .החייל ,בריא בדרך כלל ,אינו מעשן ,מתאר אורח
חיים מתוח ,חוסר בשעות שינה ,תזונה לא סדירה וקושי
בשמירה על גהות פה נאותה בשל אופי תפקידו .בבדיקה
קלינית של חלל הפה נמצא נגע נמקי-כיבי מפושט מלווה
בדימום מהחניכיים במשנן הקדמי העליון והתחתון
(תמונה  .)1הנגע היה מאופיין באודם ,נפיחות ,פסאודו-
ממברנה Linear Erythema ,וריבוי רובד ואבנית.

תמונה  :1מקרה  ;1מראה החניכיים בעת קבלת המתרפא.

החייל הופנה למרפאתנו עם שני צילומים פרי-
אפיקליים קדמיים המדגימים אובדן גרמי של עד
( 50%תמונה 2א) .האבחנה המבדלת במקרה זה
הייתה  Necrotizing ulcerative gingivitisבשילוב
מחלת חניכיים אגרסיבית או Necrotizing Ulcerative
 .Periodontitisבצילומי נשך (תמונה 2ב) ניתן להתרשם
מספיגה גרמית בעלת רכיבים ורטיקליים באזורים
נוספים במשנן.

ופרופיל מחלות מדכאות חיסון .בביקורת שבוצעה שבוע
לאחר מכן נראה שיפור ניכר במראה החניכיים .החייל
דיווח על היעלמות הכאב ושיפור בתחושותיו .שבועיים
לאחר מכן ,מראה הרקמה השתפר (תמונה  ,)3אם כי ניתן
להתרשם מנזק שארי לרקמה הרכה .ראוי לציין כי תוצאות
בדיקות הדם לא שיקפו חריגה מהערכים המקובלים.

תמונה  :3מקרה  ;1מראה החניכיים שבועיים לאחר טיפול
במחלקתנו.

תמונה  :2מקרה ( ;1א) צילומי רנטגן פרי-אפיקליים קדמיים;
(ב) צילומי נשך ורטיקליים.

לאחר בדיקת חניכיים ולאור הממצאים הרדיוגרפיים,
אובחן כסובל ממחלת חניכיים אגרסיבית בשילוב מחלה
נמקית כיבית .בוצעה הטרייה של הרקמה הנמקית ושל
המשקעים המזוהמים במשטחי השיניים באמצעות
סקיילר אולטרא-סוני .כן בוצעה שטיפה בתמיסת
כלורהקסידין  .0.2%החייל שוחרר והונחה :לשמור על
גהות הפה ,לשטוף את הפה בשטיפות כלורהקסידין 0.2%
פעמיים ביום ,וליטול מטרונידזול  250מ״ג שלוש פעמים
ביום למשך שבוע .בנוסף החייל הופנה לביצוע בדיקות
דם מקיפות הכוללות ספירות דם ,שקיעה ,פרופיל אנמיה

מקרה  NUG :2עם רקע סיסטמי גנטי
חייל בן  ,21הגיע למרפאתנו בתלונה של כאב ,דימום
מהחניכיים ,ריח רע מהפה וטעם מתכתי .בנוסף מציין קושי
בשמירה על גהות הפה וקושי באכילה .ברקע עישון כבד
וסינדרום קליינפלטר המאופיין בכרומוזום מין נוסף ()XXY
ומטופל בהזרקת טסטוסטרון .החייל משרת בתפקיד
תובעני ומלחיץ ,הגורר מיעוט שעות שינה .בבדיקה קלינית
נראה מראה חניכיים סוער (תמונה  ;)4אודם ,נפיחות,
פסאודוממברנה Linear Erythema ,ורובד רב באזור קדמי
עליון ותחתון .דימום ספונטני נצפה בכל האזורים.

תמונה  :4מקרה  ;2מראה החניכיים בעת קבלת המתרפא.
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הטיפול שבוצע כלל הטרייה עדינה של אזורי הנמק והכיב,
שטיפות כלורהקסידין  0.2%ומתן טיפול אנטיביוטי
פומי של מטרונידזול ( 250מ״ג) למשך שבוע .בנוסף,
ניתנה הפנייה לבדיקות דם מקיפות והתבצעה שיחה
בנוגע להפסקת עישון והדרכה לגהות פה נאותה .לאחר
שבועיים מראה החניכיים השתפר משמעותית (תמונה
 .)5עדיין ישנם אודם ונפיחות ,אך התמונה היא של
דלקת חניכיים והמופע החריף חלף .נדגיש את החשיבות
באנמנזה מדוקדקת הכוללת היסטוריה רפואית מפורטת;
מחקרים שבוצעו במטופלים עם סינדרום קליינפלטר
בהשוואה לאחיהם הראו כי הם בעלי נטייה גבוהה יותר
למחלות חניכיים ובאופן כללי סובלים יותר ממתח
ובעיות פסיכולוגיות שונות (.)26,25

הלוחמים ,הכוללים מתח רב ,מיעוט שעות שינה ,קושי
בשמירה על גהות פה ,ארוחות לא סדירות ,עישון וגיל
צעיר .במרבית המקרים מדובר בNecrotizing ulcerative-
 gingivitisשכן דיכוי חיסוני אינו אופייני לאוכלוסייה
המשרתת בצבא הישראלי ,אך יש לבצע בדיקות דם
מקיפות לשלילת מצבים מסכני חיים ומחלות רקע לא
מאובחנות אשר ה NUD-מהווה סמן להימצאותם.
שינוי באורח חייו של המטופל הוא משמעותי להצלחת
הטיפול לאורך זמן וחוסר הישנות של המחלה ( .)19,18יש
להסביר על תרומת העישון למחלה ,לייעץ ולסייע בהפסקת
עישון בעזרת הפנייה לסדנאות גמילה מתאימות .כמו כן,
יש לבצע הדרכות חוזרות לשמירה על גהות הפה ולהסביר
כי מרגע הופעת המחלה הנמקית כיבית ,המטופל בסיכון
גבוה יותר לפתח מחלה כזו בעתיד (.)21
טיפול יעיל במחלה משפר במהרה את התסמינים
הקליניים החריפים ,יש לתת את הדעת גם לרקע הנפשי
אשר הוביל את החייל למצב זה ,לבצע אנמנזה מדוקדקת,
לאפשר מנוחה ,ולהפנות לגורמי בריאות הנפש במידת
הצורך.

סיכום
תמונה  :5מקרה  ;2מראה החניכיים שבועיים לאחר טיפול
במחלקתנו.

דיון
על אף השכיחות הנמוכה המתוארת בספרות עבור
מדינות מפותחות ( ,)14-16חיילים רבים סובלים
ממחלות נמקיות כיביות .ניתן לייחס תופעה זו לריבוי
גורמי הסיכון בזמן השירות הצבאי ,בייחוד באוכלוסיית
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אבחון מחלות נמקית-כיבית מתבצע על פי הסימנים
הבאים :כאב ,דימום ופפילות נמקיות .הטיפול כולל
הטרייה עדינה ,שטיפות כלורהקסידין וטיפול אנטיביוטי
במטרונידזול .חשיבות מכרעת להפניה לבדיקות דם
בשאלת דיכוי חיסוני וחסרים תזונתיים ולהמשך מעקב
הדוק ,על מנת למנוע הישנות המחלה ולטפל לא רק במצב
החריף אלא גם בגורמים לו ובפגמים השאריים ,אם ישנם.
יש צורך בהעמקת המחקר במחלות אלו באוכלוסייה
ישראלית ,ובמיוחד בנושא מחלות נמקיות כיביות
באוכלוסייה צבאית.

)Primary herpetic gingivostomatitis( כיבית להרפס ראשוני- אבחנה מבדלת בין מחלה נמקית:1 טבלה

הרפס ראשוני
נגיפית
 ילדים,לרוב
חניכיים וריריות אוראליות נוספות
 כיבים מכוסים פיברין,שלפוחיות ראש סיכה
 שבועות1-2
חום
מדבק מאוד
חיסוניות חלקית
ללא הרס שארי

כיבית-מחלה נמקית
חיידקית
 צעירים,לרוב
פפילות החניכיים
צהבהב- רובד לבן,רקמה נמקית מכויבת
) ימים1-2 תלוי טיפול (בעקבות טיפול בד”כ
ייתכן חום
אינו מדבק
לא מתפתחת
הרס רקמתי קבוע בחלק מהתצורות
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טיפולי שיניים בכלבים לוחמים

מבוא
יחידת עוקץ הינה יחידה מטכ״לית המפעילה כלבים
למשימות בתחום לוחמה בטרו ר ,חיפוש והצלה.
לוחמי היחידה מפעילים כלבים בעלי ייעוד ספציפי
אשר נותנים יתרון יחסי בעת פעילות מבצעית.
היחידה מתחלקת לפלגות לפי יכולות הכלבים
 יחידת כלבי תקיפה ,כלבים לזיהוי חומרי נפץואמל״ח ,כלבי חילוץ והצלה ,כלבי גישוש מעקב
ומרדף .הכלבים ביחידת עוקץ הם בעיקר ממין רועה
גרמני רועה בלגי ורועה הולנדי-כלבים בעלי יכולת
פיזית חזקה ומשמעת גבוהה.
כשירותם הרפואית של הכלבים בכלל וכשירותם
הדנטלית בפרט ,קריטית לביצוע משימותיהם
כהלכה .כלב אשר סובל מפתולוגיה אוראלית לא
יצליח למלא את ייעודו (ככלב תקיפה למשל) ובכך
תופחת כשירותו המבצעית.
אחת הסיבות לפגיעה במבצעיות הכלב היא דלקת
מוך לא הפיכה אשר עלולה להיגרם מזיהום של
מוך חשוף כתוצאה משבר כותרתי ( .)1השיניים
המועדות ביותר לשברים בכלבים הן הניבים
והמלתעות הרביעיות העליונות ( .)2הצטברות
אבנית רבה יותר על גבי שיניים שבורות ושינויים
בהרגלי הלעיסה עקב רגישות או כאב בשן שעברה
טראומה ,מעידים על צורך התערבותי מהיר .שינויים
בצבע השן לאחר טראומה נמצאו בקורלציה גבוהה

( )92.2%לנמק של המוך גם כאשר צילום הרנטגן
אינו מעיד על שינויים (.)3
כיום ,עדיין אין מידע חד משמעי על הבדלים
בשכיחות פתולוגיות פה ולסת בין כלבי עבודה
לכלבי בית .בטראומה דנטאלית מדובר בעיקר על
שברים בשיניים (עם או בלי חשיפת מוך) ,שחיקת
האמייל ,סדקים באמייל או/ו בדנטין וטראומות
מסוג לוקסציות .בעבודתם של (Kyllar et al )4
 ,2005אשר מיפתה את הבעיות הדנטליות הנפוצות
בכלבי בית נמצא הבדל בתחלואה הדנטלית לפי גזע
הכלבים ולפי גילם -נמצא שכלבים מבוגרים וכלבים
מגזעים קטנים חלו יותר .רוב הכלבים סבלו ממחלות
פריודונטליות ( )60%ואבנית ( .)61.3%מחקר
שפורסם בשנת  2015ובוצע על ידי Soukup et al
( )5מציג נתונים חדשים לגבי פגיעת שיניים בכלבים
וחתולים כאשר הגיל הנפוץ ביותר לפגיעה הינו 3-6
ו 7-10-שנים בתדירות של  1מתוך  4מקרים כאשר
שבר שן המערב את האמייל-דנטין-מוך נמצא כנפוץ
ביותר .49.6%
מניעת מחלות פה ולסת בכלבי יחידת עוקץ
מתבססת בעיקר על ניטור רבעוני וטרינרי של מצב
החניכיים ,כמות אבן השן וסקירה כללית של חלל
הפה עבור כל כלב ביחידה (תמונה מספר  .)1הניטור
נעשה ללא טשטוש הכלב ,וכן לעיתים נעשה עם זמם
בשל האופי התוקפני של חלק מהכלבים .מסיבות
אלו הניטור אינו מדויק.
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הכנה לטיפול שיניים

תמונה  :1משנן של כלב לוחם .בריאות השיניים של כלב
לוחם הינה קריטית לכשירותו המבצעית.

מטרת מאמר זה לסקור מגוון היבטים קליניים
בטיפולי שיניים בכלבים וכיצד לשמור על כשירותם
התפקודית.

אנטומיה ומורפולוגיה של המשנן
בכלבים ,בדומה לבני אדם ,המשנן הנשיר מוחלף
ע״י משנן קבוע .המשנן הנשיר כולל  3חותכות ( ,)I
ניב אחד (  )Cו 3 -מלתעות (  )PMבכל קוודרנט ,הן
במנדיבולה והן במקסילה -סך הכל  28שיניים.
נוסחת המשנן הקבוע היא  3I, 1C, 4PMו 2-טוחנות
(  )Mבכל קוודרנט מקסילרי ,ו 3I, 1C, 4PM -ו3M -
בכל קוודרנט מנדיבולרי .סך הכל  42שיניים.
המלתעה הרביעית העליונה והטוחנת הראשונה
התחתונה נקראות  Carnassial teethולהן תפקיד
משמעותי בקריעת מזון .במקסילה ,שלוש השיניים
האחוריות הן על פי רוב בעלות  3שורשים ,לשאר
המלתעות  2שורשים ולניב ולחותכות שורש אחד.
במנדיבולה לחותכות ולניב שורש אחד ולשאר
השיניים שני שורשים (.)6
שכבת אמייל בכלבים הינה דקה יותר ביחס
לבני אדם .בעוד שעובי האמייל באזור המשטח
האוקלוזלי בבני אדם נע בין  1-2מ״מ ,בכלבים עובי
האמייל באזור זה נע בין  0.6-1מ״מ .בכלבים האפקס
במשנן הבוגר נסגר על פי רוב עד גיל  18חודשים.
לאחר סגירת האפקס נותרת הדלתא האפיקלית-
 Apical Deltaהמורכבת מאוסף של תעלות עצב (.)3
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כהכנה לפרוצדורה בהרדמה מלאה הכלבים עוברים
בדיקה פיסיקלית ,בדיקות דם ובדיקות מקיפות
אישיות נוספות בהתאם לגיל ולהיסטוריה הרפואית.
פרה מדיקציה כוללת לרוב שימוש במדטומידין
( 0.005-0.02מ״ג/ק״ג )IM ,ומורפין ( 0.2-0.6מ״ג/ק״ג,
 .)IM/SQהשראת הרדמה כללית נעשתה בעזרת שימוש
בקטמין ( 2-5מ״ג/ק״ג )IV ,ודיאזפם ( 0.2-0.5מ״ג/ק״ג,
 ,)IVאולם כיום מקובל להשתמש בפרופול ( 1-2מ״ג/
ק״ג )IV ,ודיאזפם  0.2-0.5מ״ג/ק״ג) (.)7,8
הרדמה מקומית (בשיטת  )Nerve Blockנעשית
בהתאם לאזור בו נערכת הפרוצדורה ולכאב הצפוי
בעקבות הפרוצדורה .הרדמה זו כוללת חסימה
עצבית אשר תכלול אחד או יותר מהעצבים הבאים -
 Infraorbital, Maxillary, Mandibularועצב ה.Mental -
במהלך הפרוצדורה הכלבים מקבלים נוזלים לווריד
( Lactate Ringer solution, 5-10מ״ל/ק״ג/ש) ,ולעיתים
אנטיביוטיקה לפי הצורך (אוגמנטין  15-20מ״ג/ק״ג
 ,SIVקלינדמיצין  12.5מ״ג/ק״ג) ( .)8הכלבים מנוטרים
במהלך ההרדמה הכללית ע״י שימוש במוניטור
אוסילומטר (  ,)Oscillometryהכולל אק״ג ,לחץ דם,
חום רקטלי ,קפנוגרף ,ו .Pulse oximeter -כמו כן
מבוצע ניטור ידני של דופק ,נשימות צבע ריריות והחזר
ורידי ( .)7לאחר ההרדמה הכלבים טופלו בשיכוך כאב
מסוג קרפרופן ( 2מ״ג/ק״ג).)PO, BID)) (7,8 ,
במקרים של כלבים עם מחלות סיסטמיות שונות,
משתנים חומרי ההרדמה/השיכוך כאב ,המינונים
ואמצעי הניטור בהתאם למחלת הכלב.

טיפולים פריודונטלים
רפואת שיניים וטרינרית הינה רפואה מניעתית
המבוססת על שילוב של הטיפול הביתי והטיפול
המקצועי במרפאה .מטרת הטיפול הביתי היא הסרת
פלאק ע״י הבעלים ברמה היומית על מנת למנוע
התפתחות דלקת חניכיים (ג׳ינג׳יביטיס) ומניעת
התפתחותה למחלת חניכיים (פריודונטיטיס) ).)11-9
כחלק מהטיפול הביתי ניתן להשתמש בביסקוויטים
שונים וחטיפים דנטליים אשר מעצם צורתם ומרקמם
מהווים כח אברזיבי לפירוק האבנית והרובד מעל

גבי כותרות השיניים ,זאת כתוצאה מפעולה מכאנית
ולעיתים כימית ע״י חומרים מפרקי אבנית ורובד.
הטיפול המקצועי יכלול בין היתר ניקוי שיניים ע״י
הוטרינר ,במהלכו תתבצע בדיקה קלינית של חלל הפה
וצילומי רנטגן במידת הצורך .בדיקה וטיפול מסוג זה
תתבצע באופן תקופתי על פי הצורך ( .)12ניתן לשלב
גם מריחת חומר הידרופובי אוטם (  )Sealantעל גבול
החניכיים של שיני הכלבים בפגישות חוזרות למניעת
הצטברות פלאק ושימוש בשטיפות כלורהקסידין
וניתוחי חניכיים שונים לטיפול בנזקי המחלה לאחר
שכבר התרחשה (.)13

טיפול אנדודונטלי
הטיפול האנדודונטלי הנבחר תלוי במידת התפתחות
השורש ומצב המוך .הגישה השמרנית תבוצע כאשר
הכלב צעיר (בן פחות מ 18-חודשים) וכאשר הגיע
לטיפול עד שבועיים מהתרחשות השבר .אז יבוצע
טיפול מסוג פולפוטומי ( .)Vital pulp therapy
במקרים בהם הכלב מבוגר יותר ,ניתן לטפל באופן
מיידי לאחר השבר עד  48שעות מהתרחשותו .בכל
אבחון מאוחר יותר מפרקי זמן אלו ניתן לבצע טיפול
שורש או עקירת השן ( .)14זאת על פי מחקרים
משנת  2001של  Niemiec Bו )15( Clarke D -וכן על
פי המאמר של Luotonen N, Kuntsi-Vaattovaara H
משנת .2014
טיפול שורש יבוצע במידה וניתן לאחר בידוד של
השן עם סכר גומי (תמונה מספר  .)2שימוש בסודיום
היפוכלוריט ) )NaOClבריכוז  5.52%לחיטוי התעלות.
ניתן להשתמש גם ב  EDTAבתעלות כשטיפה אחרונה
()16,17
קביעת אורך עבודה בניבים מתבססת על צילום
הרנטגן .קצה הניב ממוקם לרוב בסמוך לקצה השורש
המזיאלי של המלתעה השנייה .לשם איטום התעלות
יש להתאים חוד מסטר כאשר האתגר הינו במיוחד
בתעלות רחבות .מילוי התעלה מתבצע בעזרת חומרי
איטום מסוגים שונים בשילוב חוד מסטר ושיטות
דחיסה שונות .בנוסף ,ניתן להפחית דלף שולי ע״י
הנחת שכבת חומר על בסיס יונומר הזכוכית על פתחי
התעלות ומעליה שחזור קומפוזיט ()18

תמונה  :2טיפול שורש לכלב לוחם.

כירורגיה אנדודונטלית
על פי מאמר משנת  2012של ),Fulton et al (19
אינדיקציה לכירורגיה פריאפיקלית בכלבים הינה
טיפולי שורש אשר כשלו ,הצרות התעלות ,פוצר
שנשבר ,חסימות תעלות (מסיבות כמו אבני מוך),
שבר בחוד השורש ודליפה של חומר המילוי אל
מעבר לחוד השורש .טיפולים מסוג זה מהווים מענה
לשיניים הנמצאות במצב פריודונטלי יציב שבהן
הטיפול האנדודונטלי לא הצליח וביצועו מחדש אינו
מבטיח הצלחה .Baek SH, Plenk H Jr, Kim S .השוו
במחקרם משנת  )20( 2005שלושה חומרים למילוי
קצה השורש :אמלגם MTA ,ו superEBA -בהיבטים של
תגובת הרקמה הפריאפיקלית ורגנרציית הצמנטום
בטוחנות ומלתעות של כלבים MTA .נתן את התוצאות
הטובות ביותר בתגובת הרקמה הפריאפיקלית עם
יצירת  Neocementumהמכסה את הMTA . superEBA -
התעלה על אמלגם בתור חומר מילוי לקצה השורש.
קבוצתו של ) Lindeboom JA (21גם חקרה את נושא
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איטום קצה השורש בכירורגיה אנדודונטלית אך
ההשוואה בוצעה בין החומרים  MTAו .IRM -לא נמצא
הבדל סטטיסטי משמעותי בין קבוצות ה IRM -והMTA -
כחומרי איטום לקצה השורש.

עקירות שיניים
ככלל ,ישנה עדיפות לשימור השיניים בפה ולא לעקרן .עם
זאת ,במקרים מסוימים אין ברירה אלא לעקור ,במיוחד
כאשר העקירה תהווה מענה לפה בריא ללא כאב.
האינדיקציה השכיחה ביותר לעקירת שיניים היא
מחלה פריודונטלית .השן תעקר במקרים בהם קיים
אבדן עצם של מעל  ,50%חשיפת פורקציה ,חשיפת
שורשים וניידות.
אינדיקציות נוספות לעקירה הן שבר המערב חשיפת
מוך ללא אפשרות לטיפול שורש ,שבר שורש ,שבר
כותרת מתחת לקו החניכיים ,שן עם אבצס עם נגע
משולב אנדו-פריו Supernumerary ,ועוד.
בכלבים ,כמו בבני אדם ,ניתן לבצע עקירות פשוטות
או מורכבות (כירורגיות) וזאת בהתבסס על נתוני
אנטומיה של השן כגון מספר השורשים .לעתים רבות
המצב הפריודונטלי יקבע האם אפשר לעקור בשיטות
שאינן כירורגיות (.)22

32(1):6-14.
05.	Gioso MA, Carvalho VGG. Oral anatomy of the
dog and cat in veterinary dentistry practice.
2005,Vet Clin Small Anim; 35: 763-780.
	06.
American
Veterinary
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Endodontic diseases and root canal treatment.
http://www.avdc.org/rootcanaltreatment.html
Accessed in 19/11/16.
07.	Lumb and Jones’ veterinary anesthesia and
;analgesia 4th ed. Blackwell Publishing: 2007
pp. 561-567, 705-715, 992-995.
	08.
Plumb, D.C. Plumb’s, Veterinary drug
handbook, 6th ed. Blackwell Publishing:
2008; pp. 276, 515, 564, 634.
	09.
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סיכום
טראומה או תחלואה דנטלית למוך השן בכלבים
המשתתפים בפעילות מבצעית עלולה להיות קריטית
בחשיבותה לכשירותם .מאמר זה סקר דרכי טיפול
בכלבים תוך התייחסות לכלבי עבודה .ישנה חשיבות
רבה בהקפדה על כללי רפואת שיניים מתקדמת ואיסוף
נתונים ממגדל הכלב ,בעיקר בהיבטים של הרגלי
אכילה ,שתיה ולעיסה .לפני תחילת הטיפול נבצע
בדיקה דנטלית מקיפה שתכלול גם בדיקה חוץ ותוך
פומית לזיהוי ומישוש מוקדי נפיחות ,דיסקולורציה,
שברים ועדות לפתחי ניקוז ( .)sinus tract
בהינתן שיטות הטיפול המגוונות ואחוזי ההצלחה
המשתנים ,קיימת חשיבות מכרעת בבחירת הטיפול
האידיאלי על מנת להקל על כאבו של הכלב ולהחזירו
לכשירות מבצעית מהר ככל הניתן.
רפואת שיניים וטרינרית מהווה חלק בלתי נפרד
מרפואה וטרינרית ומזה כשלושים שנה מתפתחת
ומתקדמת כמו תחומי וטרינריה נוספים .רפואת שיניים
בחיות מחמד מבוצעת ע״י רופאים וטרינריים ועל פי
הצורך במצבים בהם נדרש ידע ומיכשור מקצועי יותר
מתבצעת ע״י וטרינרים אשר התמקצעו והתמחו בתחום
השיניים כנהוג בכל העולם.
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זכויותיך כחבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל
הגדרה:
הר״ש הינו האיגוד המקצועי בו חברים רוב רופאי השיניים במדינת ישראל ומגן על רפואת השיניים כמקצוע חופשי.
מטרות:
• לקדם את העניינים המקצועיים ,המדעיים והכלכליים של חברי הר״ש.
• לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע ,תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של המטופלים בקרב חברי הר״ש.
• לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לפרקטיקה המקצועית ולאתיקה שלה.
• לקדם את רווחתם הכלכלית והשתלמותם המקצועית של חברי הר״ש במישרין או בשיתוף עם ארגון או מוסד אחר.
• להפיץ בין החברים ידיעונים ,עלונים וכל פרסום אחר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות לקידום רפואת השיניים.
• לייצג את המקצוע בפני ארגונים בינלאומיים ולשתף עימם פעולה.

חברותך בהר״ש מקנה לך את הזכויות הבאות:
ביטוחים:
ביטוח תאונות אישיות ומחלות :עד גיל  75פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה ,במקרה של מחלה  -פיצוי חודשי בסך ₪ 3,053
ל12-חודשים .במקרה של תאונה  -פיצוי חודשי של  ₪ 4,361ל 24-חודשים .פיצוי בסך  ₪ 87,219במקרה מוות או נכות צמיתה
מתאונה ,בהתאם לתנאי הפוליסה .הכיסוי ניתן להרחבה .ביטוח זה ניתן לחברים במסגרת חברות בהר״ש.
• ביטוח סיעודי :פיצוי חודשי של  ₪ 3,000למשך  36חודשים ,בהתאם לתנאי הפוליסה .ניתן להרחבה .ניתן לחברים במסגרת
חברות בהר״ש ,בכפוף להחלטות הממשלה בתחום ביטוח סיעודי קולקטיבי במדינת ישראל.
• ביטוח אחריות מקצועית :פרמיה מוזלת באופן משמעותי לחברי הר״ש.
• ביטוח מרפאות שיניים :לחברי הר״ש ,בפרמיה מופחתת מהמקובל בתחום.
• ביטוח בריאות :בתנאים ובמחירים מועדפים לחברי הר״ש.
דמי חבר:
• דמי החבר הם ₪ 160 :לחודש.
• חברים ותיקים מעל גיל  75אשר אינם עובדים וחותמים על הצהרה יהיו זכאים להנחה  50%מהתשלום המלא ויהיו זכאים לכיסוי
בביטוח הסיעודי בלבד.
• לחברים שהגיעו לגיל הפנסיה (נשים מגיל  62וגברים מגיל  )67הנחה בדמי חבר בגובה  ,20%בכפוף לחתימה על תצהיר שאינם
עובדים .ההטבה תינתן החל מתאריך החתימה על התצהיר .לקבלת התצהיר לחתימה  -פנ/י למחוזך .את התצהיר יש לפקסס או
לשלוח במייל בהתאם להשתייכות למחוז.
• חברי הר״ש ,בעלי דיפלומה עד  5שנים ,הנחה על דמי החבר אשרעומדים על  ₪ 100לחודש מה 01/01/16 -לתקופה זו של 5
שנים מאז קבלת הדיפלומה.
פעילויות אקדמיות:
• כנס מדעי לאומי שנתי של הר״ש :מדי שנה מארגנת הר״ש לחבריה כנס מדעי לאומי .השתתפות החברים ללא תשלום.
• הר״ש מוציאה לאור עיתונים מדעיים-מקצועיים ,״רפואת הפה והשיניים״ וה״דנטל טריביון״ ,הנשלחים לחבריה ללא
תשלום ומכילים בין שאר מידע עדכני על פעילות מוסדות הר״ש.
• לחברי הר״ש דמי רישום מופחתים ל FDI-ול .ERO-הר״ש מנפיקה אישור לחבריה לצורך השתלמות בחו״ל.
• לימודי המשך בפריסה ארצית הכוללת הרצאות ,ימי עיון ,קורס החייאה וסדנאות.
• ההשתייכות לאיגודים המקצועיים בתחומי ההתמחות השונים מוקנית מכוח החברות בהר״ש בלבד.
• המועצה המדעית שבמסגרת הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש .כמו כן ,הינה הגוף הבלעדי
שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תארי מומחה ,ועל פי המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארי מומחה .חבר הר״ש משלם
דמי התמחות מופחתים בשל השתתפות הר״ש בתשלום.
• חברי הר״ש נהנים מהנחה משמעותית בפתיחת פנקס ההתמחות.
• הנחות במסגרת לימודי המשך במוסדות אקדמאים.
• כנסים בארץ ובחו״ל.
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תוכנית רופא שיניים מעודכן:
הר״ש מארגנת ימי עיון בנושאים מגוונים במחוזותיה השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר לכל חברי הר״ש להנות מעדכון בידע
המקצועי .כן מעניקה הר״ש תעודת ״רופא שיניים מעודכן״ לחברים העומדים בדרישות התוכנית ,וכבר למעלה מ 1500-חברי הר״ש
קיבלו תעודה זו.
סדנאות לימוד בנושא :״ ניהול סיכונים ברפואת השיניים.״
שיווק עסקי של מרפאות השיניים.
ייעוץ משפטי:
לרשות חברי הר״ש הועמד יועץ משפטי בתחומים של סכסוכי עבודה ,דיני עבודה ובעיות משפטיות מקצועיות הקשורות ברפואת
שיניים וכו׳ .ייעוץ ראשוני והכוונה ללא תשלום.
ועדת פרט:
הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים לעזרה לאחר שנקלעו למצוקה כלכלית ,אישית ,מקצועית וכו׳ הוועדה דנה בכל
מקרה לגופו ובודקת אפשרויות עזרה לחבר .עד כה פנו רבים מחברינו לוועדה זו וטופלו לשביעות רצונם.
אתר אינטרנט של הר״ש:
הוקם אתר של הר״ש שכתובתו  ,www.ida.org.il.המורכב משני חלקים .חלק אחד מיועד לקהל הרחב והשני מיועד לחברי הר״ש.
פניות רבות ושאלות של אזרחים נענות במהירות ,כמו גם פניות של חברים בתחום המקצועי והאדמיניסטרטיבי .בנוסף יכול האזרח
למצוא את חברי הר״ש וכתובות מרפאותיהם על פי אזור מגוריהם או תחום התמחותו של הרופא.
יומן רופא  -תקבולים ותשלומים:
בכל שנת כספים מספקת הר״ש לחבריה ,ללא תשלום ,יומן תקבולים ותשלומים שאושר על ידי שלטונות המס.
יומן מרפאות השיניים:
מדי שנה מספקת הר״ש לחבריה יומן פגישות .היומן מעוצב במיוחד עבור חברי הר״ש על פי הצרכים ,מכיל מידע חיוני לרופאי
השיניים ומחולק ללא תשלום לחברים.
מוקד עזרה ראשונה:
הר״ש מפעילה את מוקד העזרה הראשונה ברפואת שיניים .עזרה זו ניתנת במרפאות שיניים של חברי הר״ש ,שביקשו מראש
להצטרף בתשלום מופחת ובאפליקציה רופאי שיניים של הר״ש .המוקד מפורסם במדור החירום בעיתונות ובמוקדי שירות רפואת
חירום בטל .1-800-773-773:
פעילות הר״ש:
בית דין חברים :אחד מהמוסדות החשובים של הר״ש הוא בית הדין ,במסגרתו מתקיימות רוב הבוררויות בין רופא למתרפא .תלונות
של מתרפאים מתקבלות בתנאי שהרופא הינו חבר הר״ש .מוסד זה חוסך זמן ,עלויות וכמובן אי נעימויות מיותרות לשני הצדדים.
תלונות נגד מי שאיננו חבר הר״ש מתבררות בדרך כלל במשרד הבריאות או בבית -המשפט ,עם כל ההשלכות הנובעות מכך.
חברותך בהסתדרות לרפואת שיניים נותנת לאיגוד
המקצועי שלך את הכוח להיאבק למענך.
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים השונים,שהם התנאים
המחייבים .ההטבות והזכויות ,היקפן ותנאיהן עשויים להשתנות מעת לעת ואף להתבטל .לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי
ההסתדרות לרפואת שיניים.
הועד המרכזי ,מחוז מרכז והמועצה המדעית:
כיכר צינה ( 9כיכר דיזנגוף) תל אביב  ,6407501טל ,03-6283700 :פקס 03-5283214 :פקס03-5287751 :
מחוז חיפה:
הגפן  ,26חיפה  ,95640טל ,04-8521245 :פקס04-8521246 :
מחוז ירושלים:
מרכז כלל ,חנות  ,8340רח׳ יפו  97ירושלים  ,95640טל ,02-6248960 :פקס02-6250259 :
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Abstract

regarding dental classification of militar y ser vice

Oral diseases are still amongst the most common

candidates, incidence of acute dental conditions

human ailments in the western world and in

and emergency treatment needs in militar y

Israel. Acute dental illness may cause intense

population, and dental preparation programs for

pain, malaise, nutrition impairment, disturbance

militar y recruits.

and loss of operative activities. The ar ticle
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Research in military dentistry in the Israeli Medical Corps
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Abstract

injuries, aviation dentistry and diving dentistry, dental

The article reviews selected studies conducted in the

managing and health economics, decision making

Dental branch of the Israel Defense Forces Medical

in military dentistry, dental anxiety, oral medicine in

Corps in the topics of dental caries, prosthodontics,

military population, temporomandibular disorders, and

periodontics,

dental-related lifestyle and health behavior.
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trauma
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maxillofacial
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Dental care to the Israeli Defense Forces’ fighters
Gotlieb A., Proter N., Shavit I., Dobriyan A.
Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces.
Abstract

level of oral and dental health among combat soldiers

The combat soldiers of the Israeli Defense Forces (IDF)

in order to guarantee operational continuity. Every

get comprehensive dental care. The service of a combat

recruit undergoes a full dental examination in order to

soldier in the IDF can be divided into two periods:

determine his level of oral and dental health. From this

the period of training that includes basic training and

point on, dental treatment is offered and performed

advanced training lasting six to eight months, followed

according to the level of oral and dental health, in order

by a period of operational activity within the framework

to treat the most severe levels. The dental treatment is

of the battalions. Throughout his service, the combat

carried out so that throughout his service, the combat

soldier is exposed to dental disease including dental

soldier is summoned to various dental clinics: the

caries, periodontal disease and dental trauma attributed

base unit training clinic, clinics serving the Brigades

to his terms of service with low availability to maintain

and experts clinics. All the factors mentioned above,

adequate oral hygiene in high intensity training. There is

are designed to help increase the provision of therapy,

no available data as to the dental status of new recruits.

and lead to an increase in the number of fighters who

This information is needed in order to determine the

receive comprehensive dental care

Big data in dentistry and oral medicine
Almoznino G.
Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces.
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Knowledge about the extent of dental and oral

clinics in 2014, as well as a control group of patients.

diseases and needs in Israel is very limited with no

Records were obtained from three computerized

official governmental body responsible for data

military databases: a sociodemographic record, a

collection. The aim of the “Dental Oral Scale (DOS)

medical record (Clinical Patient Record-CPR) and a

project ״is to measure the extent of dental and oral

dental record (Dental Patient Record-DPR). The DOS

diseases, their risk factors, and their association

project analyses the associations between these

with demographics and various systemic conditions.

oral-health related conditions and sociodemographic

The DOS project includes demographic, dental and

parameters as well as behavioral parameters and

medical records of all patients attending IDF dental

systemic general health-related conditions
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Military aviation dentistry
Kamran B.*, Nakdimon I.**, Zadik Y.*
*Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces. **Dept. of Aviation Physiology, Israeli
Aeromedical Center, Israeli Air Force.
Abstract

be made when planning restorative, endodontic,

The aim of this article is to introduce the concepts of

prosthodontic and surgical treatment to an aircrew

military aviation dentistry, including facial barotraumas

patient. The article supplies the military dental officer

(external otitic barotrauma, barosinusitis and barotitis-

with diagnostic and treatment guidelines, and the

media), dental barotrauma, barodontalgia, and dental

principles of prevention, periodic examination, and

care for aircrews. Special considerations have to

dental-related flight restriction.

The influence of military underwater activity on the oral cavity
Findler-Meir Y.*, Joachim M.*, Findler M.**, Findler M.***
*Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces. **Stroke Unit, Dept. of Neurology, Sourasky
Medical Center, Tel Aviv. ***Dept. of Oral Medicine, The Hebrew University-Hadassah Hospital, Faculty
of Dental Medicine Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
Abstract

diagnostic tools and treatment guidelines. The

The military dentists who serve in the navy, treat

review focuses on diving barotrauma (pressure-

divers, among other patients. Divers are being

induced injury related to an air space) as well as

exposed to a changing, unique environment on a

scuba diving mouthpiece-related oral conditions,

regular basis. The aim of this article is to review

which include facial, jaw pain and headaches,

latest literature on the different effects of scuba

decompression sickness and mouthpiece-related

diving on the diver’s head, face and oral regions

herpes infection. Each condition is described by its

and to emphasize methods of disease prevention,

effect on the oral cavity and in particular the teeth.
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The crucial role of forensic odontology in the IDF
Protter N., Hirschhorn A., Turgeman R., Dobriyan A.
Dental branch, Medical Corps, Israel Defence Forces.
Israel’s recent military engagements have been

forensic odontologists play in the identification of

asymmetric in nature, defining the captivity of a

casualties. In addition to biometric identification

solider as the enemy’s’ strategic achievement.

which is carried out through DNA analysis,

Casualty care during war, is a delicate mission,

fingerprint co-matching and forensic odontology,

requiring the collaboration of 3 distinct corps – the

the forensic battalion of the medical corps

medical corps, chaplaincy corps and the adjutant

investigates the cause of death, delivering crucial

corps. In this article, we will review the crucial role

information to different branches of the military

Multidisciplinary approach to oral rehabilitation
in wounded fighters
Dvir-Levin T., Hamed W., Rudyuk N., Chweidan H.
Dept. of Prosthodontics, Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces.
Abstract
Ma xillofacial

89

endodontics, or thodontics and prosthodontics.
ser vice

A comprehensive therapy is achieved by a

and in operations in par ticular, of ten involve

injuries

during

militar y

complete cooperation between the disciplines

sof t and hard tissues, including fractures of

for a long-term. We present a case repor t of a

bone and teeth. This kind of injur y demands a

complex oral rehabilitation of a fighter wounded

multidisciplinar y approach including specialists

in “Zuk Eitan” operation, as an example of the

in oral and ma xillofacial surger y periodontists,

multidisciplinar y approach in our depar tment.
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Retrospective analysis of dental trauma among soldiers in the
Israel Defense Forces
Sharan A., Keinan D. Shemesh A., Levin A.
Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces.
Abstract

and August (rate ratio 1.39 and 1.33 respectively),

Objective: Determination of the incidence, types and

and significantly fewer cases occurred in July (rate

causes of traumatic dental incidents (TDIs) among

ratio 0.59). The most frequent circumstances of TDIs

Israel Defense Forces (IDF) soldiers.

were military training and work related injuries (29.5%

Study design: Dental trauma reports from all active

and 15% respectively). The etiology of 56.3% of the

IDF dental clinics between the years 2000-2010 were

injuries was trauma from blunt objects that are not a

analyzed. A total of 1671 dental trauma reports were

weapon. Of the injuries, 34.9% occurred as a result of

classified according to the incidence, causes and

trauma from the personal weapon of the soldier. Most

etiologies of the injuries, the number and type of

trauma cases involved one or two injured teeth (73.2%

traumatized teeth, and the types of dental injuries.

and 20.1% respectively). Of the trauma cases, 33.8%

Statistical associations between the number of trauma

involved the right maxillary central incisor and 32.5%

cases and gender, type of training of the soldier, and the

involved the left maxillary central incisor. There was no

month during which the injury occurred were analyzed.

significant difference between injuries on the right or

Results: The incidence of dental injuries was 19.65

left side. The most frequent type of dental injury was a

cases/10,000 soldiers/year. In basic training bases,

crown fracture (72.8%).

75.49 dental trauma cases/10,000 soldiers/year

Conclusion: The risk factors for dental trauma found

were found in comparison to 14.28 cases in all other

in this study were male soldiers during basic training in

bases. Male soldiers were 4.24 times more prone to

the months of January and August. Most TDIs resulted

dental injuries than female soldiers. Significantly more

from blunt objects including personal weapons. Crown

trauma cases occurred during the months of January

fracture was the most frequent type of injury.
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Necrotizing ulcerative diseases in military population
Averbuch Zehavi E., Arbel Y., Lev R., Via S.
Dept. of Periodontics, Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces.
Abstract

this population. We present two cases diagnosed and

Necrotizing ulcerative diseases were prevalent in

treated at our department. It seems that necrotizing

military personnel throughout history. Nowadays, its

ulcerative diseases are still a relevant entity in the Israeli

prevalence declined substantially in industrialized

Defense forces therefore it is of great importance to

countries.

conduct proper diagnosis, treatment and follow up of

Studies

among

immunocompromised

patients suggest it is still a reason for concern among

the patients.

Dental care to military dogs
Moskovich S.*, Retzkin Kaplan H.**, Arbel Y.*, Kachtan I.***, Keinan D.*
*Dental Branch, Medical Corps, Israel Defense Forces, **Shen-Hav Veterinary Dental Clinic, ***Oketz
Veterinary Department, Medical Corps, Israel Defense Forces.
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Abstract

The dogs go through routine dental examination and

Oketz is a military special unit that operates different

prophylactic dental cleaning. Each dental procedure

dog species for various missions. The dogs get routine

is performed under general anesthesia; therefore it

medical and dental treatments in order to maintain

is well planned ahead including all the pre-operative

their health and function. The dental treatment is

workup needed. The article presents the current

based on the principles of contemporary dentistry for

concepts of dental treatment of dogs especially in

small animals. Furthermore, these working dogs need

respect to their activity.

special care due to higher risk to trauma and attrition.

Key words: dogs, teeth, dental treatment, military.
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Guest Editorial...

Innovation and professionalism in military dentistry
Tel Aviv University School of Dental Medicine, general practitioners
training, conferences, and independent specialty programs in
oral rehabilitation, endodontics, periodontics and orthodontics
recognized by the Israeli Scientific Council, as well as the training
of dental assistants, dental x-ray technicians and secretaries. The
Dental Branch operates Oral health quality indicators program, for
the first time in Israeli dentistry. As a solution for the remote and
isolated clinics throughout the country, and for the frequent change
of location of battalions, all the dental files and radiographs (PACS)
are online with full accessibility from every military computer. Another
solution for isolated clinics is a dynamic computerized Teledentistry
(in the first time in Israel), where the general practitioner displays
event and ask questions and a dental specialist responds online. The
dental command is equipped with field dental units that are used in
the time of war by fighting forces. Our specialty residents are trained
in dental identification of military victims in the IDF forensic medicine
and forensic identification unit under the command of current IDF
dental command chief dental officer.
Internationally, over the past decade the Israeli Dental Branch has
been recognized as a global leader in the fields of military dental
trauma (2) and aviation dentistry (3). Other examples are highlyquoted epidemiological study on aggressive periodontal disease
(4) and other epidemiological data collected in the Israel Defense
Forces and quoted by the World Health Organization (WHO) (5).
In this issue, we present the Israeli Defense Forces’ experience in
military dentistry. We thank the Editor-in-Chief Prof. Benny Peretz
and the Israeli Dental Association.

Times change. In its earlier version of this journal, then known as
“Refuat Hashinayim” and was bilingual in Hebrew and English,
an article was published in 1984 by Gordon, Judes, Laufer and
Shifman from the Oral and Maxillofacial Center of the Israel Defense
Forces (IDF) and Tel Aviv University School of Dental Medicine. The
article, “An immediate dual purpose restoration of posterior rootfilled teeth (the amalgam crown)”, introduced the amalgam crown
as a solution for the purpose of reconstructing posterior teeth after
root canal treatment, “especially when it comes to public or military
dental systems” (1). Amalgam crown in a soldier’s molar after
root canal treatment provides a cheap and quick reconstruction
of function and prevents further damage to the structure of the
tooth, but has a relatively short lifespan compared to rehabilitation
through conventional porcelain (fused-to-metal) crown. Today,
however, understanding the importance of maintaining dental
fitness in IDF fighters, their teeth are not rehabilitated by amalgam
crowns but instead with porcelain and zirconia crowns, and by
implant-supported rehabilitation, when needed. The maintenance
of the fighters’ dental fitness is also ensured through intensive
dental care at boot camps, using well-equipped mobile dental
clinics to the distant battalions and outposts, and regional and
specialist clinics that provide treatments and consultations by
specialists in prosthodontics, endodontic, periodontics, oral and
maxillofacial surgery, oral medicine and orthodontics.
Military dental dentistry is not a regular dentistry that is given
to soldiers. But this is a dynamic, personalized medicine that
encompasses areas of dental health of military personnel in times
of peace and war. Professionalism in military dentistry is based on
research and study, finding creative solutions, providing guidelines,
with accordant theoretical and clinical training.
The Dental Branch of the Israeli Defense Forces Medical Corps
reached numerous national and international achievements over
the years.
Nationally, as a true public dental system, the Dental Branch is the only
public system that has an array of training, from the undergraduate
education, “Wisdom” program of in the Hebrew UniversityHadassah School of Dental Medicine, and Atuda students in the

Dr. Yehuda Zadik
Head, Dept. of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Center,
Medical Corps, Israel Defense Forces, Tel Hashomer, Israel
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