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טיפול אורתודונטי מוקדם :מתי להפנות לאורתודונט?
מאת :פרופ' דרור איזנבוד
וד"ר שמואל עיני
המחלקה לאורתודונטיה ומומי
פנים מולדים ,ביה"ס להתמחויות
ברפו"ש ,הקריה הרפואית רמב"ם
והפקולטה לרפואה בטכניון ,חיפה.
מהי תקופת המשנן המתאימה
ביותר להתחלת טיפול אורתודונטי?
האם כדאי להתחיל בטיפול מוקדם,
בשלב המשנן המעורב המוקדם
ואף במשנן הנשיר ,או שמא
עדיף לחכות להחלפת המשנן?
על כך נענה בסקירה זו.

משך הטיפול האורתודונטי שיידרש
בעתיד ,עם התקדמות תהליכי
הגדילה וההתבגרות במשנן הקבוע.
לעיתים ,לאחר טיפול אורתודונטי
מוקדם יהיה צורך בשלב שני של
טיפול אורתודונטי מאוחר.
טיפול
אורתודונטי
מוקדם

שימור התוצאה והמתנה
להמשך הגדילה וההתפתחות
של השיניים והלסתות

אנו מבחינים בארבע תקופות
בהתפתחות המשנן כאשר לכל
אחת מהן טווח גילאים כרונולוגי:
( Primary dentitiony yמשנן נשיר):
מבקיעת השן הנשירה הראשונה
עד לבקיעת השן הקבועה הראשונה
מגיל חצי שנה עד  6שנים.
( E arly mixed dentitiony yמשנן
מעורב מוקדם) :מבקיעת השן
הקבועה הראשונה עד לבקיעת
ניב או מלתעה  -גילאי  6-9שנים.
( Late mixed dentitiony yמשנן מעורב
מאוחר) :מבקיעת הניב או המלתעה
עד לנשירת השן הנשירה האחרונה
גילאי  9-13שנים.
( P ermanent dentitiony yמשנן
קבוע) :מהנשירה של השן הנשירה
האחרונה  -גיל  13ומעלה.

מהו טיפול אורתודונטי מוקדם?
טיפול אורתודונטי מוקדם הוא
טיפול המתחיל בשלב המשנן הנשיר
או המעורב ,ונועד להשפיע על
ההתפתחות הדנטלית והסקלטלית
לפני בקיעת המשנן הקבוע .המטרה
בטיפול המוקדם היא מניעה ועיכוב
של היווצרות ליקוי סגר ,תוך ניצול
תהליכי הגדילה הטבעיים המוקדמים
של הפנים והלסתות .הכוונה היא
למנוע או להפחית את הצורך ואת

טיפול
אורתודונטי
מאוחר

מהם היתרונות של טיפול
אורתודונטי מוקדם?
באמצעות ניצול תהליכי הגדילה
וההתפתחות של שלד הפנים
והשיניים ,ניתן למנוע התפתחות
ליקויי סגר ולצמצם את הצורך ואת
ההיקף של הטיפול האורתודונטי
במשנן הקבוע .הטיפול המוקדם
מאפשר להשיג שיפור תפקודי
ואסתטי כבר בגיל צעיר של הילד.
שיפור כזה עשוי לתרום לשיפור
בדימוי העצמי של הילד ויענה על
ציפיות הילד והוריו מבחינה אישית
וחברתית .שינוי מוקדם כזה מאפשר
הפחתה של הנטייה לטראומה
דנטלית -שעלולה לעורר הפרעות
דנטליות קשות בהמשך החיים.
במקרים רבים ,ניתן להשיג שיתוף
פעולה טוב יותר בהיענות לטיפול
אורתודונטי דווקא בגיל צעיר
של הילד ,בו גם להורים השפעה
משמעותית יותר .הסיכונים לפגיעות
יאטרוגניות במשנן כגון :אובדן חיות,
ספיגת שורשים ,התפתחות מחלה

פריודונטלית ,נמוכים יחסית בגיל זה.

מהם החסרונות בטיפול
האורתודונטי המוקדם?
הטיפול האורתודונטי המוקדם מצריך
לעיתים גם טיפול אורתודונטי מאוחר,
לאחר סיום בקיעת המשנן הקבוע .בסך
הכל ,תקופת הטיפול האורתודונטי
מתארכת וכוללת תקופת המתנה בין
השלב הטיפולי המוקדם למאוחר.
להתמשכות תקופת הטיפול
האורתודונטי עלולה להיות השפעה
שלילית על שיתוף הפעולה הנדרש
מהמטופל ומהוריו .בנוסף ,דפוס
הגדילה הפתולוגי ,עליו משפיעים
במהלך הטיפול האורתודונטי המוקדם,
באמצעות השפעה על עידוד/עיכוב
גדילת הלסתות ,עלול לשוב ולחזור
בגיל ההתבגרות .לפיכך יתכן ויהיה
צורך לחזור על חלק משלבי הטיפול
המוקדם גם בגיל המאוחר יותר.
קיימת מחלוקת בספרות המקצועית
לגבי יעילות הטיפול המוקדם במקרים
אלה .ישנם ילדים צעירים שאינם
בוגרים די הצורך להתמודדות ונטילת
האחריות האישית המתבקשת לגבי
שיתוף הפעולה בטיפול האורתודונטי.
במקרים אלה יתכן כישלון של הטיפול
האורתודונטי המוקדם אשר עלול
להתבטא גם באי הקפדה על הרגלי
היגיינה אוראלית נאותים והגברת
הנטייה לעששת בנוכחות המיכשור
האורתודונטי ,המאפשר צבירת רובד
מואצת .יתרה מכך ,פיזור צפיפות
בגיל הצעיר עלול לגרום למצבים
בהם תעוכב/תחסם בקיעת השיניים
במשנן המעורב המאוחר ,כגון במקרים
של כליאת ניבים עליונים עקב עקירה
מוקדמת של ניבים חלביים ופיזור
הצפיפות הראשונית באזור הלטרליות,
או כליאת שביעיות בשל תזוזה
דיסטלית של המלתעות והשישיות.

דוגמאות למקרים קליניים
בהם כדאי לשקול הפניית הילד
לטיפול אורתודונטי מוקדם
ישנם מגוון תרחישים קליניים בהם

כדאי להפנות את הילד להתייעצות
אורתודונטית מוקדמת כבר במשנן
הנשיר או בגיל משנן מעורב מוקדם.
מרבית האינדיקציות כרוכות
בהשפעה על מבנה שלד הפנים
וסילוק הרגלים .להלן מספר דוגמאות:
מכשיר נייד (נשלף) להרחבת לסת עליונה
עם בורגhawley :

סגר צלבי אחורי
Posterior crossbite
נגרם לרוב מהיצרות סקלטלית
סימטרית של הלסת העליונה.
במקרים רבים זהו מצב נלווה להפרעות
וקשיי נשימה אפית ,חסימת דרכי
אויר נאזאליות מסיבות שונות כגון
אדנואיד מוגדל ,אסטמה וכד' .במצב
זה ,התלוליות המדריכות (הבוקליות)
של הטוחנות העליונות באות במגע
עם ה  central fossa -של הטוחנות
התחתונות .הבעיה יכולה להיות חד
או דו-צדדית .תופעה זו עלולה לתרום
להתפתחות של א-סימטריה בפנים
ולליקויים תפקודיים של מפרקי
הלסת .הטיפול המוקדם במקרה זה
כולל הרחבה סימטרית של הלסת
העליונה באמצעות מכשיר הרחבה
קבוע או נשלף.

מגע בכיר בין תלוליות מדריכות (בוקליות)
בלסת העליונה לתלוליות התומכות בלסת
התחתונה ,בסגר RC

גלישה פונקציונלית של המנדיבולה ימינה .נוצר
סגר צלבי אחורי מימין :מגע לקוי בין התלוליות
הבוקליות (המדריכות) בלסת העליונה
ל central fossa -בלסת התחתונה ,בסגר IC

מכשיר קבוע (מודבק) להרחבת לסת עליונה:
Quad Helix

מכשיר קבוע (מודבק) להרחבת לסת עליונה
עם בורגHyrax :

סגר צלבי קדמי ()Anterior crossbite
 /סגר קצה לקצה  /סגר Class III
בסגר צלבי קדמי מתקיים מגע
בין החותכות העליונות הנמצאות
פלטינלית לחותכות התחתונות
ונוצר ביניהן סגר הפוך .בסגר קצה
לקצה קדמי מתקיים מגע בכיר של
קצה החותכות העליונות והתחתונות
ובעקבותיו מתרחשת גלישה של הלסת
התחתונה קדימה ליצירת סגר צלבי
קדמי .סגר צלבי קדמי עלול לגרום
לפגיעה פריודונטלית סביב החותכות
ואף עלול לתרום להתפתחות לקויה
של שלד הפנים והלסתות ולגרום
לליקוי תפקודי של מפרקי הלסת.
בטיפול אורתודונטי מוקדם יעשה
ניסיון לתיקון המגעים הסגריים ע"י
תיקון הטיית החותכות העליונות
והתחתונות באמצעות מכשירים
אורתודונטיים קבועים או ניידים.
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 לעיתים מצבים אלה מהווים מקור.דנטליות ופגיעה בחותכות העליונות עולה
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טיפול מוקדם לפיזור צפיפות עליונה באמצעות מכשיר קבוע להרחבת לסת עליונה ודיסטליזציה עליונה

צפיפות שיניים
תוצאה של פער בין גודל השיניים
לבין המקום הקיים על פני הרכסים
האלבאולריים לבקיעת השיניים.
טיפול אורתודונטי מוקדם להרחבת
הלסתות ותזוזה דיסטלית/מזיאלית
של השיניים בקשתות ,עשוי לשחרר
את המקום הנדרש ולאפשר בקיעת
שיניים ספונטנית ללא צורך בעקירת
שיני חלב או שיניים קבועות.

הרגלים
הרגלים שונים כגון מציצת אצבע או
מוצץ בילדים ,הינם בעלי השפעה
על תהליך ההתפתחות של הפנים
והלסתות ועל תהליך ההתפתחות
הדנטלית ולפיכך תורמים להיווצרות
ליקויי סגר כגון  Open-BiteוOJ-
מוגדל .בדרך כלל תתלווה לליקוי
הסגר גם דחיפת לשון ובליעה
לקויה .הפסקת ההרגל בגיל משנן
נשיר או משנן מעורב מוקדם עשויה
לשפר ספונטנית את ליקוי הסגר

ע"י החזרת שיווי המשקל התקין
בין הרקמות הקשות והרכות והמשך
תהליכי הגדילה הטבעיים של הפנים
והלסתות .טיפול בהפסקת ההרגל
ע"י רופא שיניים או אורתודונט
צריך לכלול שיחות עם הילד והוריו
לצורך הסבת תשומת הלב של הילד
להרגל והעלאת המודעות שלו לנזק
הנגרם בעקבות ההרגל להתפתחות
השיניים ולהתפתחות הרקמות הרכות
והקשות .במידת הצורך ,ניתן לערב
גם גורמים מקצועיים פסיכולוגיים.
לעיתים נדרש גם שימוש במכשירי
עזר שונים ,כגון גודר לשון.

סיכום
בסקירה זו הגדרנו מהו טיפול מוקדם
ופרטנו את היתרונות והחסרונות
שלו .כמובן שיש לשקול מבחינה
קלינית והתנהגותית כל מקרה לגופו.
הבאנו מספר דוגמאות נפוצות
המאפיינות אפשרות להתערבות

מוקדמות לצורך מניעת ליקוי סגר
או צימצום הטיפול האורתודונטי
העתידי.
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אמלוגנזיס אימפרפקטה – אתגר טיפולי לגיל הצעיר
מאת :פרופ' בני פרץ

הטיפול בשיניים עם פגמים מולדים
במבנה השן ובכלל זה אמלוגנזיס
אימפרפקטה ,נמצא בסל הבריאות.
ראוי לומר כמה דברים על הטיפול
בפגם זה .זהו פגם בהתפתחות
הזגוגית המועבר בצורה גנטית.
בתופעה זו חלק מהזגוגית אינו
נוצר במלואו או נוצר כשהוא פגום.
התופעה נראית בדרך כלל על מספר

רב של שיניים .הזגוגית נראית כבמצב
של תת-יצירה ,כלומר כאילו אינה
מפותחת לגמרי .שכיחות התופעה
בישראל היא  .1:8000אמלוגנזיס
אימפרפקטה גורמת לפגמים
אסתטיים חמורים .הזגוגית הפגומה
נראית שונה מזגוגית בריאה בצבע,
במרקם ובמידת החוזק .הצבע של
הזגוגית הפגומה בדרך כלל לבן יותר
או צהוב או חום ,הזגוגית מחוספסת
ופריכה יותר (כמו גיר) .זגוגית כזו
מועדת להתפתחות עששת יותר

מאשר זגוגית בריאה .לתופעה תת-
סוגים רבים ,והאבחנה נעשית על פי
התמונה הקלינית ועל פי צילומי רנטגן.
הטיפול בשיניים עם אמלוגנזיס
אימפרפקטה הוא בהחלט מאתגר:
תיקון הפגמים דורש שימוש בחומרים
אסתטיים ,ולעיתים בכתרים טרומיים.
דא עקא ,כאשר מדובר בשחזורים
מחומרים מרוכבים ,עקב הזגוגית
הפגומה ,הצריבה הנדרשת בעת
ביצוע שחזורים כאלה איננה יעילה

וכך גם צימוד השחזור אל חומר השן.
מובן שהדבר עלול להביא לכישלון
השחזור ולתסכול הן אצל המטופל
והן אצל רופא השיניים .משהחליט
רופא השיניים לבצע כתר טרומי,
נתקל הדבר לעיתים קרובות בטרוניה
מצד המטופלים על אסתטיקה מאחר
והכתר עשוי מתכת מבריקה .כך או
כך ,אין חלופות רבות לטיפול בגיל
הילדות .הטיפול אינו תמיד בר
חיזוי (פרדיקטבילי) ונתון לכישלון
ולטיפול חוזר בסבירות גבוהה .כמובן

שבמטופלים בוגרים ניתן וראוי לבצע
כתרים אסתטיים משלל החומרים
המודרניים הקיימים בשוק.
ראוי לציין דבר נוסף בהקשר
לאמלוגנזיס אימפרפקטה :התופעה
מגיעה לעיתים קרובות עם תופעות
נלוות שצריך לטפל גם בהן :למשל
סגר פתוח ,שחיקה גדולה של
השיניים ,אובדן חומר שן ועוד.
התופעות הנלוות מקשות שבעתיים
על הטיפול.
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המכניזם מאחורי פטרת בפה מתברר לחוקרים
פורסם ב Dental Tribune United
Kingdom Edition

רעלן פפטידי שהתגלה בשנים
האחרונות זוהה על ידי צוותי חוקרים
בבריטניה ובארצות הברית כגורם
להתפתחות פטרייה בפה .החומר
המכונה קנדידליזין (,)Candidalysin
המיוצר על ידי הקנדידה אלביקנס,
נמצא כבעל יכולת "לנקב חור" בתאים
בפה ולעורר תגובה אימונית .כך דווח
בכתב העת .Science Immunology
לאחר מכן ,תאי עזר אימוניים תוקפים

את גוף הפטרייה שעד אז אינו מזיק,
והתוצאה היא זיהום כואב.
"באופן מפתיע ,מעט מאד ידוע על
אופן הפעולה של המנגנון החיסוני
בנוגע לפטרייה בחלל הפה" ,אומרת
השותפה למחקר שרה גאפן ()Gaffen
מבית הספר לרפואה באוניברסיטת
פיטסבורג" ,עד עכשיו ,לא היה ברור
מדוע קנדידה אינה יוצרת זיהום
פולשני בבני אדם בריאים".

בקנדידה בחלל הפה שלהם ,כדי
להראות את חשיבות הקנדידליזין.
רעלן זה הוא הרעלן הפפטידי הראשון
שזוהה באיזו שהיא פטרייה שתקפה
בני אדם .הבנת תפקידו במנגנון
יצירת הזיהום בפה יביא בסופו
של דבר לטיפול טוב יותר במצבי
זיהום פטרייתיים .המדענים סבורים
שלמרות מיליוני זיהומים פטרייתיים
ברחבי העולם ,אין בנמצא חיסונים
אנטי פטרייתיים מסחריים עדיין.

במחקרם ,השתמשו החוקרים בשילוב
תאי אפיתל אורלי מבני אדם שגודלו
במעבדה ובעכברים ש"הודבקו"

"מחקרנו נותן מפתח חיוני להבנת
הרשת החיסונית באתרים בגוף.
ידע זה יעזור לתכנן ולייצר חיסונים

אנטי פטרייתיים" מסביר פרופ'
ג'וליאן נגליק ( )NaglikמהKing's -
College London Dental Institute,

אשר גילה את הקנדידליזין במחקר
מוקדם יותר .החוקרים גאפן ונגליק,
אשר זכו במענק מחקר מה  NIHכבר
הודיעו כי בכוונתם להמשיך ולחקור
את תפקיד הקנדידליזין בחיסון חלל
הפה בעתיד הקרוב.
פטרייה בחלל הפה היא אחד הזיהומים
הנפוצים בחלל הפה .בעוד שהיא
ניתנת לטיפול באמצעים מקומיים,
הפטרייה גורמת לעיתים קרובות
לכאבים המונעים מהמטופלים לאכול

או לבלוע .זיהום פטרייתי עלול לתקוף
מטופלים אשר בפיהם תותבות ,ילדים
צעירים ,או מטופלים אשר מערכת
החיסון שלהם מוחלשת מסיבה אחרת
או מדוכאת כגון מושתלי איברים,
מטופלים המקבלים כימותרפיה או
חולי .AIDS
המאמרOral epithelial cells :
orchestrate innate Type 17 responses
to Candida albicans through the
"virulence factor Candidalysin
פורסם בכתב העת Science
 Immunologyב  3בנובמבר .2016

כנס האיגוד הישראלי לאנדודונטיה בשיתוף המחלקה לאנדודונטיה
והפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה ,ירושלים

לרגל פרישתו של פרופ' שוקי מושונוב.
מאת :ד"ר יצחק אברמוביץ  -מנהל
המחלקה לאנדודונטיה ,הפקולטה
לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ,מיסודה של אחוות
אלפא אומגה ,ירושלים.
ד"ר בועז שי – יו"ר יוצא  -האיגוד
הישראלי לאנדודונטיה ויו"ר פורום
המומחים ברפואת שיניים.

ב 1-לפברואר ,התקיים במלון דניאל
בהרצליה ,כנס האיגוד הישראלי
לאנדודונטיה בשיתוף המחלקה
לאנדודונטיה והפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה העברית
והדסה ,ירושלים .לרגל פרישתו של
פרופ' שוקי מושונוב.
באירוע נכחו מעל  200משתתפים.
במסגרת הכנס הוצגה במקום תערוכה
דנטלית גדולה ,בה ניתן היה להיחשף
לחידושים של חברות מהמובילות
בשוק הדנטלי.
בטקס הפרידה המרגש מפרופ'
יהושוע (שוקי) מושונוב ,נשאו
דברים :פרופ' שלמה זוסמן  -מנהל
האגף לבריאות השן ,ד"ר יצחק חן
 -יו"ר ההסתדרות לרפואת שיניים,

פרופ' אדם שטבהולץ  -דיקן
לשעבר ומנהל מחלקת אנדודונטיה
לשעבר בפקולטה לרפואת שיניים
באוניברסיטה העברית  -הדסה,
ד"ר צחי אברמוביץ  -מנהל המחלקה
לאנדודונטיה בפקולטה לרפואת
שיניים באוניברסיטה העברית-הדסה,
ד"ר אנדה כפיר -מנהלת המחלקה
לאנדודונטולוגיה באוניברסיטת
תל-אביב ,ד"ר עודד נחליאלי  -מנהל
המחלקה לכירורגיית פה ולסתות -
ביה"ח ברזילי וד"ר בועז שי  -יו"ר
פורום המומחים ברפואת שיניים
ויו"ר יוצא של האיגוד הישראלי
לאנדודונטיה.
כמו-כן ,נשאו דברי ברכה נציגים
מן התעשייה בה פרופ' מושונוב
מעורב ואף היה חלוץ של לא מעט
טכנולוגיות בתחום האנדודונטיה
ובתחומים הדנטליים בכלל.
הרצו :פרופ' ד .בן-שושן (צרפת),
פרופ' א .שטבהולץ ,פרופ' ע .שמידט,
ד"ר ש .סחר-הלפט ,ד"ר ד .מוריינוס,
ד"ר ע .וייסמן.
בכנס התקיימה אסיפה כללית של
האיגוד הישראלי לאנדודונטיה ,בה
ניתנה סקירה של פעילות האיגוד וכן
נערך טקס חילופי יושבי ראש ,בין

מימין פרופ' שוקי מושונוב ,משמאל ד״ר יצחק חן.

היו"ר היוצא – ד"ר בועז שי ,לבין היו"ר
הנכנס – ד"ר עמיר וייסמן.
במסגרת התכנית המדעית,
נסרקו נושאים רבים וביניהם:
הלייזר הדנטלי ושימושיו בתחום
האנדודונטיה ,שיטות הכירורגיה
האנדודונטלית החדישות ,המכשור
החדיש ,כלי ההערכה של הטיפולים,

הטכנולוגיות ,המכשור והדיגיטציה
הכובשים יותר ויותר תחומים
ברפואת שיניים ,מעבים את מערך
הטכניקות המסורתיות ומעלים את
רף האפשרויות העומדות בפנינו.
אנו נסחפים בהתרגשות אחר
הקידמה ומאמצים אותה ,אך
רפואת השיניים שהינה מקצוע טכני

ומעשי היא קודם כל רפואה .ההבנה
הביולוגית היא זו שמשמשת בסיס
ותשתית מוצקה להצלחת הטיפולים
שאנו מעניקים למטופלינו.
בכנס ,נעשה ניסיון לבחון את
ההבטחות שמלוות את החידושים
הטכנולוגים ,וזאת לנוכח בסיס הידע
הרחב בתהליכים הביולוגים וניסיון
קליני עשיר– ביולוגיה לצד טכנולוגיה.
שוחחנו על פרוגנוזה של שיניים,
על פרדיקטביליות של טיפולים ,על
הצורך בבחינה ביקורתית של שינויים
ועל שיטות וטכנולוגיות חדישות.
המסר הברור שעלה מההרצאות הינו
האחריות הרפואית שמונחת על כתפו
של רופא השיניים לאבחנה מדוייקת,
בחירת מקרה נכונה להתאמת הטיפול
המתאים ,טיפולים קפדניים שאינם
מתפשרים על הפרטים הקטנים-
גם כאשר תנאי הבסיס מאתגרים.
הטכנולוגיה אינה מחליפה ידע ואינה
מחליפה כישורים קליניים.

פרופ' שוקי מושונוב מודה לקהל הרב שהגיע להביע הערכתו

ד״ר עמיר וייסמן ,ד״ר בועז שי ,ד״ר צחי אברמוביץ'.

נתראה בכנס הבא..
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הכנס המשותף הראשון של האיגוד הישראלי לרפואת הפה
יחד עם האיגוד הישראלי לשיקום הפה בנושא:

"שיקום הפה בחולה הרפואי המורכב"

מאת :ד"ר גלית אלמוזנינו  -יו"ר הכנס,
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת הפה
ד"ר ארבל שרן  -יו"ר הכנס וגיזבר
האיגוד הישראלי לשיקום הפה

פוסטרים שכללו עבודות מחקר
והצגות מקרים בתחום רפואת
הפה ושיקום הפה .במסגרת תחרות
הפוסטרים זכו שני מציגים בפרס
הפוסטר המצטיין וקיבלו פרס כספי:

השנה התקיים הכנס המשותף הראשון
של האיגוד הישראלי לרפואת הפה
יחד עם האיגוד הישראלי לשיקום
הפה בנושא":שיקום הפה בחולה
הרפואי המורכב" ,בתאריך 21.12.17
במלון דן פנורמה בתל אביב.

בנוסף ,במסגרת הכנס הוענק לפרופ'
אדי גרפונקל תואר "חבר כבוד של
האיגוד הישראלי לרפואת הפה".
פרופ' גרפונקל הינו בעל הישגים רבים
בתחום הטיפול ,המחקר וההוראה
ברפואת שיניים בכלל וברפואת
הפה בפרט ותרם רבות לקידום
מעמד רפואת הפה במדינת ישראל.
פרופ' גרפונקל הוא פרופסור לרפואת
הפה באוניברסיטה העברית בירושלים
ובאוניברסיטת תל אביב ובעל תארים
רבים של פרופסור חבר אורח בארה"ב
וברומניה .הוא קיבל תואר דוקטור
לשם כבוד באוניברסיטת ניפון ביפן
ובאוניברסיטת קרול דווילה ברומניה.
הוא כיהן כדיקן הפקולטה לרפואת
שיניים של הדסה והאוניברסיטה
העברית מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,מנהל המרכז המזרח תיכוני
לחינוך דנטלי ע"ש פרופ' ד .וולטר כהן
ומנהל המחלקה לרפואת הפה בבית
החולים הדסה .פרופ' גרפונקל הקים
עמותה לטיפול בקשישים מרותקים
לבית ביחד עם ד"ר דורון חיים ואת
האגף הדנטלי בבי"ח אסף הרופא
בו הוא מנהל אקדמי .הוא לימד
וחנך דורות רבים של רופאי שיניים
ומומחים לרפואת הפה והינו מעמודי
התווך של תחום רפואת הפה בישראל.

מקצוע רפואת השיניים הינו רב-
תחומי ומחייב אותנו הרופאים לשלב
ידיים במספר תחומי התמחות על
מנת להעניק למטופל את הטיפול
הטוב והמקיף ביותר שמתייחס לכל
תלונותיו .הצורך בטיפול מולטי-
דיסציפלינרי ובשילוב הידיים בין
המומחים השונים הומחש גם בכנס
פורום המומחים ברפואת שיניים
שנערך בספטמבר השנה.

הענקת פרס הפוסטר המצטיין ע"י חברי הועדים של האיגוד הישראלי לרפואת הפה והאיגוד הישראלי לשיקום הפה

בכנס הנוכחי בחרנו להתייחס לעומק
לאופן הטיפול והשיקום במטופלים
המורכבים רפואית .ההרצאות
התמקדו בפרוטוקול הטיפולי
העכשווי למטופלים עם סכרת,

מחלות אוטואימוניות ,חולי לב,
חולים מושתלי איברים ואונקולוגיים,
חולים עם אוסטאונקרוזיס וכאלה
הנוטלים תרופות נוגדות קרישה.
בנוסף ,נדונו אספקטים שיקומיים

בפריאימפלנטיטיס ,גרודונטולוגיה,
סקלרודרמה וברוקסיזם .את ההרצאות
נשאו מרצים מובילים מומחים בתחומי
רפואת הפה ושיקום הפה בישראל.
ההיענות לכנס הייתה גבוהה ביותר.
הגיעו כ 500-רופאי שיניים (מומחים
וכלליים) ,שינניות וסייעות.
אנו מודים לכל המרצים ויושבי הראש
אשר השתתפו בכנס וכן לחברות
הדנטליות שתמיכתן בכנס איפשרה
את הפעילות המדעית של האיגודים.
אנו מודים באופן מיוחד לחברת
"אלפא ביו" – נותנת החסות הראשית
של כנס זה ,וכן לחברת "דיבידנט" על
החסות לתיקי הכנס.
תודה רבה לחברת אופקים כנסים–
פנינה וגלי  -על עזרתן באירגון מופתי
של הכנס.
מעבר להרצאות המעניינות ,התקיימה
במסגרת הכנס גם תערוכה של 20

פרופ' אדי גרפונקל מקבל אות חבר כבוד של איגוד הישראלי לרפואת הפה

הכנס היה פורה ,מוצלח ומלמד
ומקווים להמשיך במסורת גם בשנים
הבאות.

הכנס המשותף השמיני של האיגוד הישראלי לפריודונטיה
ואוסאואינטגרציה והאיגוד הישראלי לשיקום הפה
בתאריכים  21-22בפברואר 2018
נערך הכנס המשותף השמיני של
האיגוד הישראלי לפריודונטיה
ואוסאואינטגרציה והאיגוד
הישראלי לשיקום הפה .יושבי הראש
של הכנס היו ד״ר נירית תג׳ר גרין
וד״ר איתן מיזריצקי.

בכנס הרצו מיטב המרצים
מהארץ ומהעולם:
משווייץ הגיע Prof. Anton Sculean

שהביא מקרים קיצוניים של רגנרציה
פריודונטלית .פרופ' סקאלן הציג את
הבסיס המדעי לטיפולים ותוצאות
קליניות והיסטולוגיות של רגנרציה,
והוכיח מעל לכל ספק שניתן לשמור
אפילו על שיניים עם אובדן עצם
שמגיע עד מעבר לחוד השורש.

בהרצאה נוספת דיבר פרופ' סקאלן
על כיסוי רצסיות במקרים קשים.
לפני הכנס הועברה על ידו סדנא
מעשית בנושא זה .הן ההרצאה והן
הסדנא היו מרתקות ומבוססות.
מאיטליה הגיעו מספר מרצים-
הראשון Dr. Mario Imbrugia ,הציג
את האפשרויות והכלים שעומדים
בידי הקלינאי בעידן של רפואת
השיניים הדיגיטלית .בהרצאה
נוספת תאר את שיטת הקרמיקה
הוורטיקלית -להשגת אסתטיקה
מירבית.
ממילנו הגיע Prof. Massimo Simion.

בהרצאה ראשונה הציג פרופ' סימיון
תוצאות ומסקנות המבוססות על
ניסיון רב שנים בתחום התפתחות

 .Periimplantitisלטענתו ,החדירה
המסיבית של שתלים עם פני
שטח מעובדים והיעלמותם של
השתלים החלקים היא שגורמת
לעליה הדרמטית בכמות המקרים
עם  . Periimplantitisהייתה זו ללא
ספק הרצאה שהשאירה אותנו עם
הרבה מחשבות על עתיד השתלים.
בהרצאתו השניה הראה את הצורך
בהחלטה מולטי דיסציפלינרית על
מיקום שתלים .ההחלטה על מיקום
השתל מונחית יותר על ידי שיקולי
השיקום העתידי ופחות ממיקומה
של עצם טובה ,הודות ליכולת גבוהה
של הכירורגים בתחום בניית עצם.

<

ד״ר נירית תג'ר גרין וד״ר איתן מיזריצקי
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<
 Prof. Alberto Fonzarהציג בהרצאתו
הראשונה שיקום על ידי גשרים על
גבי שיניים מאחזות ,ובשניה הציג
שיקום על גבי שתלים .כל המקרים
המוצגים כללו מעקב ארוך טווח
של למעלה משלושים שנה! המסר
החד משמעי היה החשיבות הרבה
של השמירה על השיניים .שיניים ,גם
אם הן נראות בעלות פרוגנוזה ירודה
ואף אבודה ,יכולות להחזיק שנים
רבות .שתלים לעומת זאת שורדים
פחות שנים ,ואם מתפתח סביבם
אובדן עצם ,אין לנו יכולת טיפול
ושיקום של העצם .מסר חשוב נוסף
הוא החשיבות הרבה של שמירה על
גהות פה מושלמת ואיזון סגר טוב
ונכון.
מרומא הגיע Prof. Luca Cordaro,
מנהל מחלקה בEastman Dental-
 .Hospitalהוא הראה בהרצאתו

הראשונה טיפול ברכס מחוסר

שיניים ובשניה תאר את הטיפול
בנגעים ברקמה הרכה באזור
האסתטי .בראשית הרצאתו ,ריגש
את כולנו בסיפור אודות סבו וסבתו
היהודים.
המרצה הזר האחרון הגיע מניו יורק-
רוצ'סטר Prof. Carlo Ercoli.הסביר
בהרצאתו הראשונה על השפעת
כוחות אוקלוזליים על שתלים וכיצד
ניתן להפחית סיבוכים שיקומיים.
גם בהרצאתו השניה דן בפתרונות
כירורגיים ושיקומיים לטיפול
בשתלים.

הביעו שביעות רצון מהכנס,
מרמת ההרצאות וכן מהצד
העסקי .המשתתפים גם הם נהנו
מההרצאות ,מהמרצים המעולים
וגם מההיבטים החברתיים .מומחים
רבים מתחומי הפריודונטיה ,שיקום
וכירורגיה השתתפו בכנס ,וכן גם
רופאים כלליים רבים שעוסקים
בתחומים אלו.
במהלך הכנס נערכו ישיבות
עסקיות של שני האיגודים ונערכו
בחירות כלליות.

בנוסף למרצים הזרים ,הרצו בכנס
גם  13מרצים ישראלים -כולם
מומחים לפריודונטיה או לשיקום.

באיגוד הישראלי לשיקום נבחר ד״ר
נחום סאמט לתפקיד הגזבר וד״ר
מיזריצקי נכנס לתפקיד יו״ר האיגוד.

הכנס היה מהגדולים שנערכו
בארץ בשנים האחרונות .השתתפו
בו למעלה מ  700איש מהארץ
והעולם .במקביל לכנס נערכה
תערוכה דנטלית גדולה ,בה הציגו
יותר משישים חברות .כל החברות

האיגוד הישראלי לפריודונטיה
ואוסאואינטגרציה בחר בד״ר בעז
ויינשטוק לתפקיד הגזבר ובד״ר
איציק טייב לנציג האיגוד ב .EFP
ד״ר נירית תג׳ר גרין נכנסה לתפקידה
כיו״ר האיגוד לפריודונטיה.

ד״ר איתן מיזריצקי (מימין) מעניק אות הוקרה לפרופ' אריאל בן עמר
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פרופסור אדריאן בקר ,מהפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים

נבחר לחתן הפרס על שם  Paul Herrenלשנת 2017
הפרופסור  Paul Herrenהיה מייסד
המחלקה לאורתודונטיה באוניברסיטת
 Bernבשווייץ וראש המחלקה במשך
שנים רבות .אישיות דינמית היה
בזמנו ואחת הדמויות המשפיעות
ביותר באורתודונטיה באירופה
שלאחר מלחמת העולם השנייה .לא
מעט רופאי שיניים בכירים בישראל
התמחו במחלקתו .לאחר מותו,
מוקיריו ,עמיתיו ,בוגריו ותלמידיו
הקימו קרן לזכרו במטרה להנציח את
שמו ובשנת  2009יסדו פרס שנתי על
שם  .Paul Herrenלבחירת חתני הפרס,
הוקמה ועדה אשר בה ישבו דיקן בית
הספר לרפואה ,מנהל בית הספר
לרפואת השיניים ,ומנהל המחלקה
לאורתודונטיה .המנדט של הועדה היה
למנות אדם אשר לדעתה תרם "תרומה
מוערכת בחינוך באורתודונטיה ,מחקר
ו/או מצוינות קלינית" בתור חתן הפרס
לאותה השנה.
פרופסור אדריאן בקר ,פרופסור חבר
קליני אמריטוס מהפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים ,נבחר לחתן הפרס

פרופ' בקר מעביר את הרצאת חתן הפרס בטקס בBern -

לשנת  .2017טקס הענקת הפרס
התקיים באוניברסיטת ברן בדצמבר
 2017ובו העביר פרופסור בקר
הרצאה בת  90דקות וניהל סמינריון
למתמחים באורתודונטיה.
זוכי הפרס הקודמים היו Zachrisson

נורבגיה ( Kokich ,)2009ארה"ב (,)2010
Kuijpers-Jagtmanהולנד (,)2011
 Sembשבדיה (Vanarsdall ,)2012
ארה"ב ( Pancherz ,)2013גרמניה
(  Proffit ,)2014ארה"ב ( ,)2015
 Behrentsארה"ב (.)2016

מימין Professor Dr. Christos Katsaros :מנהל המח' לאורתודונטיה,
 Professor Dr. Hans-Uwe Simonדיקן הפקולטה לרפואה,
פרופ' בקר Professor Dr. Anton Sculean ,מנכ"ל בית הספר לרפואת השיניים
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בית המשפט פוסק פיצוי בסך  1.4מיליון ₪
בגין טיפול אורתודונטי שגרתי
מאת :מאת עו"ד אילנה מושכל
וד״ר טניה קצפ

הפעם מצאנו לנכון להביא לידיעת
ציבור רופאי השיניים פסק דין אשר
ניתן בבית המשפט השלום והוגש
עליו ערעור לבית המשפט המחוזי.
מדובר בטיפול אורתודונטי שגרתי
במהלכו לא אובחנה מחלת חניכיים.
הפיצוי אשר ניתן במסגרת פסק הדין
בבית משפט השלום הינו מהפכני בקנה
מידה של תביעות בתחום הדנטלי.

תמצית המקרה:
התובעת ,בת  10שנים בשעתו ,פנתה
עם הוריה לייעוץ וטיפול אורתודונטי.
הטיפול האורתודונטי נמשך כארבע
שנים וכלל טיפול באמצעות פלטה,
רסן צווארי וסמכים.
יש לציין ,כי לתובעת מאפייני
משנן מיוחדים -תופעה המכונה
( Taurodontismשיניים שהשורשים
שלהם קצרים משמעותית משורשים
רגילים ,בעוד שכותרת השן ובעיקר
לשכת המוך גדולה בממדיה בהשוואה
לשן טוחנת רגילה).
במהלך כל תקופת הטיפול לא בוצעו
צילומי רנטגן והתובעת הופנתה
לשיננית פעם אחת בלבד.
במהלך הטיפול ,התלוננה התובעת על

כאבים ,והרופאה המטפלת הסבירה לה
כי יש לייחס זאת לכוחות המופעלים
על השיניים במהלך הטיפול.
כארבע שנים מתחילת הטיפול
האורתודונטי ,פנתה התובעת
מיוזמתה למרפאת שיניים אחרת,
לאור תחושה של נפיחות משמעותית
בחניכיים .שם הוסבר לה כי היא
סובלת מדלקת חניכיים חריפה והיא
הופנתה למומחה לפריודונטיה.
מומחה לפריודונטיה ,אליו פנתה
התובעת ,סבר כי מצב המשנן של
התובעת חמור וכי נגרם לה נזק רב
עקב מחלה פריודנטלית שלא טופלה.
מאותו שלב ,הפסיקה התובעת את
הטיפול האורתודונטי והחלה טיפול
אצל פריודונט.
התובעת (באמצעות הוריה) ,הגישה
תביעה נגד הרופאה והמרפאה
במסגרתה בוצע הטיפול ,בטענה
לרשלנות בביצוע טיפול אורתודונטי
אשר במהלכו התפתחה מחלה
פריודונטית ,שאובחנה באיחור וגרמה
לתובעת נזק בלתי הפיך.
התביעה התבססה על חוות דעת
של מומחים בתחום האורתודונטיה
והפריודונטיה.
המומחה האורתודונטי מטעם
התביעה קבע כי כתוצאה מהטיפול
הרשלני ,נותרה התובעת עם סגר לקוי,
הגבלה בתפקודי הלעיסה וכי כתוצאה
ממצבה הפריודונטלי ,לא ניתן יהיה

לבצע טיפול אורתודונטי חוזר ולתקן
את ליקוי הסגר ממנו סובלת התובעת.
מומחה התביעה בתחום הפריודונטיה
קבע כי הרופאה המטפלת ביצעה
את הטיפול האורתודונטי מבלי
לבצע בדיקות ומעקב פריודונטליים.
עוד קבע המומחה ,כי הרופאה
המטפלת לא איבחנה את התפתחות
המחלה הפריודונטלית וכי הטיפול
האורתודונטי שבוצע ,גרם להחמרת
המחלה הפריודונטלית.
הוא קבע כי ישנה אפשרות סבירה
של אובדן חלקי או מלא של השיניים
בשנים הקרובות.
מומחי ההגנה בתחום האורתודונטיה
והפריודונטיה קבעו ,כי התובעת
סבלה ממחלת חניכיים אגרסיבית
ונדירה ביותר אצל ילדים ,ואין כל
פרוטוקול לפיו היה מקום להפנות
את התובעת לביצוע צילומי רנטגן,
אשר היו מסייעים באבחנה של
אותה מחלה אגרסיבית .עוד קבעו
המומחים ,כי ספיגת השורשים ,ממנה
סובלת התובעת ,הינה תופעת לוואי
ידועה של טיפול אורתודונטי ואין בה
בכדי להעיד על רשלנות בטיפול ,והיא
אינה גורמת לנזק ו/או אובדן שיניים.
בית המשפט מצא לנכון ,לאור הפערים
בין חוות דעת התביעה וההגנה ,למנות
מומחים מטעמו בתחום האורתודונטיה
ובתחום הפריודונטיה.
מומחה בית המשפט בתחום
האורתודונטיה קבע כי ספיגת השורשים

נגרמה כתוצאה מהטיפול האורתודונטי.
המומחה הוסיף כי לו היו מתבצעים
צילומי רנטגן במהלך הטיפול ,ניתן היה
לאבחן את ספיגת השורשים בתחילתם
ואת התפתחות המחלה הפריודונטלית
ובכך למנוע את החמרת הספיגה
והמחלה הפריודונטלית.

אשר היו שנויות במחלוקת ,אותן
ניתן היה להוכיח לו היו מבוצעים
צילומי רנטגן והרשומה הרפואית
הייתה מלאה .הנתבעים לא הצליחו
להוכיח כי הטיפול שניתן היה מתאים
בנסיבות העניין ותאם את הפרקטיקה
הרפואית המקובלת.

המומחה קבע כי כיום ,לא ניתן לבצע
טיפול אורתודונטי נוסף וישנם 16
שיניים עם פרוגנוזה גרועה ,כאשר
שן אחת כבר נעקרה.

לא הייתה מחלוקת כי מחלת
החניכיים לא התפתחה כתוצאה
מהטיפול .אולם ,השופט התרשם
יותר מעדויות מומחי התביעה וקבע
כי המחלה התפתחה במהלך הטיפול
(ולא בסופו) ולו היה מבוצע אבחון
נכון ומיידי ,התובעת הייתה נותרת
עם נזק מזערי.

מומחה בית המשפט בתחום
הפריודונטיה קבע כי אין ספק
שהטיפול האורתודונטי גרם לספיגת
שורשים ,שלוותה בטראומה אוקלוזלית
חמורה והחמרת מחלת החניכיים.
המומחה קבע כי התובעת תזדקק
בעתיד להחדרת  10שתלים בכל לסת,
בניית עצם ,הרמות סינוס ושיקום.
בסופו של ההליך ,קיבל בית המשפט
את טענות התביעה בהתבסס ,בין
היתר ,על חוות הדעת של המומחים
מטעמו ופסק לתובעת פיצויים בסך
של כ 1.9-מיליון .₪

עיקרי פסק הדין היו:
הרופאה אומנם ערכה רישום רפואי
באשר לטיפול בתובעת ,אולם הרישום
היה חסר ולקוי – .בית המשפט קבע
כי מדובר בחסר ראייתי שהתפרש
לאורך תקופה ארוכה של הטיפול
ומשכך העביר את נטל הראיה לכתפי
הנתבעים להוכיח את העובדות

לתובעת נקבעה נכות בשיעור של 0.5%
בלבד (בגין אובדן שן אחת בלבד),
ואולם עלות טיפולי שיניים לעתיד
הועמדה על סך של כ 1.5-מיליון ₪
(כוללים ,בין היתר ,החדרת  10שתלים
בכל לסת ,אוגמנטציות ,הרמות סינוס,
שיקום ,החלפות עתידיות.
בנוסף ,נפסק פיצוי בגין "הוצאות לא
צפויות ותוספת קבלת טיפול מטובי
המומחים" ,וכן פיצוי בגין כאב וסבל
והיעדר הסכמה מדעת.
הצדדים הגישו ערעור לבית המשפט
המחוזי (בשבתו כבית משפט
לערעורים) ,אשר מצא לנכון להפחית
את סכום הפיצוי בכ.₪ 480,000-
בסופו של יום ,נפסק לתובעת פיצוי
בסך של כ.₪ 1,400,000-
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אקופונקטורה בטיפול בקסרוסטומיה,
חרדה דנטלית ורפלקס הקאה
פורסם ב Dental Tribune,-
Edition Europe, May 18, 2017

טיפול בקסרוסטומיה
יובש פה עלול להיגרם בעיקר על ידי
תרופות ,מצבים כגון סינדרום שיוגרן
והקרנות לאזור ראש צוואר .הטיפול
המקובל ביובש פה כולל טיפול
פליאטיבי כגון תחליפי רוק ,לעיסת
גומי לעיסה ותרופות כגון פילוקרפין.
השימוש באקופונקטורה כטיפול
אלטרנטיבי ביובש פה תועד בספרות
הרפואית במערב מאז  .1980מחקרי
תצפית הראו כי טיפול באקופונקטורה
מאיץ את זרימת הרוק במתנדבים
בריאים ,חולים עם תסמונת שיוגרן
ומטופלים שקיבלו הקרנות לאזור
ראש צוואר .במחקר ארוך טווח
שכלל  70מטופלים עם יובש פה עקב
תסמונת שיוגרן ,הקרנות או סיבות
אחרות ,המטופלים קיבלו מערך של

 24פגישות אקופונקטורה במשך 6
חודשים .קצב זרימת הרוק שלהם
עם וללא גירוי בלוטות הרוק נמדד
 6חודשים לאחר תחילת הטיפול
באקופונקטורה ועל פי תחושות
סובייקטיביות של הנבדקים .נתונים
במשך  3שנים נבדקו והוערכו ,ובין
היתר הושוו בין מטופלים שבחרו לקבל
תוספת טיפולים באקופונקטורה ואלו
שלא .התוצאות הראו שקצב זרימת
הרוק עם וללא גירוי בלוטות הרוק
היה גבוה בצורה משמעותית לאחר
 6חודשים .תוצאה זו גם תאמה
את תחושות הנבדקים .יתר על כן,
מטופלים שבחרו לקבל תוספת
אקופונקטורה לאחר תום  6החודשים
הראו עליה משמעותית בקצב זרימת
הרוק לעומת אלו שבחרו להפסיק
טיפולי האקופונקטורה לאחר 6
חודשים .הדבר מצביע על כך שטיפול
תומך של אקופונקטורה שניתן במשך
תקופת זמן ארוכה מסייע לתחזק את
האפקט התרפיוטי שלו .ממצא זה

מתאים לתפיסת הרפואה הסינית
המסורתית הגורסת כי ההשפעה
טיפולית של אקופונקטורה הינה
מצטברת לאחר טיפולים חוזרים.
נראה שאקופונקטורה יכולה לעזור
בהגברת קצב זרימת הרוק במטופלים
שבלוטות הרוק שלהם עדיין מתפקדות.
מטופלים שבלוטות הרוק שלהם
נפגעו על ידי הקרנות ,ואינן מגיבות
לפילוקרפין ,דיווחו על הקלה מסוימת.
ברור כי יש ליידע מטופלים אלו לגבי
האפקט המוגבל של האקופונקטורה
ולהוריד את ציפיותיהם.
המנגנון באמצעותו מגבירה
האקופונקטורה את קצב זרימת
הרוק אינו ברור לגמרי .יתכן שיש
בכך אפקט פלצבו ,בו ציפיות לבד
של מקבלי הטיפול מעודדות הגברת
יצירת רוק .יתכן שנקודות דיקור
באזור ראש צוואר יכולות לגרות
עצבים המעצבבים את בלוטות הרוק
באופן ישיר .מספר חוקרים הציעו את

המנגנון הבא :דיקור מעורר שחרור של
נוירופפטידים שמצידם משפיעים על
זרם הדם ,והינם בעלי תכונות אנטי
דלקתיות ,המפעילים אפקט טרופי על
בלוטות הרוק .אפשרות אחרת קשורה
לגירוי נוירונים המשפעלים גרעינים
במוח הקשורים לבלוטות הרוק.

טיפול בחרדה דנטלית
וברפלקס הקאה
סקירת קוקרן שנערכה לאחרונה
הראתה כי  31%מהאוכלוסיה הבוגרת
חרדים מטיפול שיניים .מטופל חרד
עלול לפתח דחיה מטיפול שיניים
ולהימנע ממנו .במהלך טיפולי שיניים,
מטופל חרד יכול לעכב את הרופא
מלבצע טיפול נאות.
תרופות כגון בנזודיאזפינים משמשות
באופן מסורתי לטיפול בחרדה
דנטלית .השימוש באקופונקטורה יכול
להוות תחליף ללא תופעות הלוואי

שיש לתרופות .דווח על שימוש מוצלח
באקופונקטורה אאוריקולרית לטיפול
בחרדה כרונית .מחקר שהשווה בין
אקופונקטורה אאוריקולרית לבין
מתן אינטרה-נזלי של מידזולם הראה
השפעה זהה.
רפלקס הקאה הוא מנגנון הגנתי
נורמלי שמופעל כדי למנוע מגופים
זרים או חומרים מזיקים להיכנס לגרון
או לקנה הנשימה .רפלקס מוגבר עלול
כמובן להפריע למהלך פרוצדורות
דנטליות כגון לקיחת מטבעים.
דיקור בנקודות מסוימות ,ובכלל זה
גם אקופונקטורה אאוריקולרית ,יכול
להפחית את עוצמת הרפלקס בצורה
משמעותית .הסבר "מערבי" להשפעת
האקופונקטורה על רפלקס ההקאה
יכול להיות בכך שהאקופונקטורה
גורמת לשחרור אנדורפין מסוים,
הנקשר לקולטן אופיואידי ,ובכך גורם
לאפקט אנטי הקאתי.

