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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.

תפוצה
העיתון יופץ כרבעון בין כלל חברי ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.
הוראות למחברים
מאמרים יש לשלוח במייל ,בקבצי וורד ,לכתובת העורך,
פרופ׳ בני פרץ ,המופיע בדף זה .תמונות יש לשלוח בקובץ
נפרד ב JPEG -או  PDFבאיכות דפוס ( .)300 DPI

יופיע בהתאם לקיצור שמות העיתונים כפי שהם
מופיעים בכרך חודש ינואר של .Index Medicus
ספרים יופיעו ברשימה על־פי שם מחבר הפרק
המצוטט ,שאחריו יבואו שם הפרק ,שם הספר ,שם
העורך ,שנת ההוצאה ומספרי העמודים.

המאמר
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 ,תמוז תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .3

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

הבדלי מגדר בתחלואה ובתגובה לכאב

הבדלים בין נשים וגברים בתחלואה מעסיקים את עולם
הרפואה זמן רב .לאחרונה נטען כי אופי מחלות מסוימות
(מחלות לב למשל) ,שונה בין המינים .כמו כן נטען על ידי
גורמים רבים כי חקר המחלות ואופן הטיפול בהן נחקר יותר
בגברים מאשר בנשים מאחר ומרבית החוקרים הם גברים.
הטענות הללו מקבלות היום פרספקטיבה שונה אולי ,עקב
שינוי מגדרי גם בעולם הרפואה עם עלייה מתמדת במספר
הרופאות .כך גם ברפואת השיניים ,במקצועות מסוימים
ברפואת שיניים אף קיימת כמעט הגמוניה נשית במספר
העוסקים בתחום.
בנושא התגובה לכאב ,נושא הקיים בכל מקצועות הרפואה
ובכלל זה רפואת השיניים ,המחשבה הקיימת (בהכללה
גדולה מאד) היא ,כי נשים חשות כאב יותר מגברים .חשוב
לזכור עם זאת כי מרבית המחקרים שבדקו כאב ,נעשו תוך
שימוש בשאלוני דיווח עצמי בהם המטופלים מדווחים על
תחושותיהם ,בדרך כלל לאחר אירוע הכאב .חוקרים רבים
סבורים כי במקום להסיק כי נשים חשות יותר כאב ,נכון יהיה
לומר כי נשים מדווחות יותר על כאב .ייתכן שאחד ממקורות
ההבדל הוא בכך שסטראוטיפ ההתנהגות הגברית כולל
אי דיווח על כאב וכי דיווח על כאב מצד גברים אינו “גברי”.
לעומת זאת נשים יותר פתוחות לדיווח על כאב ללא “הכתבה”
של סטראוטיפ חברתי כלשהו .ייתכן איפוא ,כי הבדלי המגדר
אינם אובייקטיביים.
בעיתון “הרפואה” ,עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל,
פורסם לאחרונה מחקר שעסק בהבדלי מגדר בתגובות
פיזיולוגיות לכאב הנגרם בשל חתך ניתוח ( .)1מחקר זה,
שנערך על ידי רונן ,שוחט ואידלמן ,הוא ייחודי בהיותו כזה
שבדק פרמטרים פיזיולוגיים – תגובות מערכת העצבים
האוטונומית כגון דופק ולחץ דם ,בעת שהמטופלים היו

מורדמים .פרמטרים מדידים אלו הם אובייקטיביים מאחר
והחולים היו תחת הרדמה כללית .תוצאות המחקר הראו כי
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין תגובות הנשים והגברים.
אמנם המחברים מציינים כי המדגם לא היה גדול דיו וכי
נדרשים מחקרים פרוספקטיביים מתוכננים עם מדגמים
גדולים יותר ,אך התוצאות שהושגו יכולות בהחלט לרמוז על
כיוון מסוים.
אגב ,בתחילת המאמר דנים המחברים במונחים השגורים
לציון הבדלים בין נשים וגברים שהם רלוונטיים מאד לנושא
מאמר המערכת בעיתוננו :מין ומגדר .היות שמדובר בהגדרות,
חשוב להביא את הדברים במדויק כפי שכתובים במאמר
מאחר והם כתובים בצורה כה בהירה .מין ,מציינים המחברים,
מתייחס להבדל הביולוגי שבין גבר לאשה בהתאם לאיברי
הרבייה שלהם“ ,מגדר” הוא מושג מורכב וכוללני יותר
אשר רכיביו הם פסיכולוגיים ,סביבתיים ,סוציו-תרבותיים
ופוליטיים אשר יחד מגדירים התנהגות ,מאפיינים ותפקידים
חברתיים המשויכים לכל מין .מאמרם של רונן ,שוחט ואידלמן,
מומלץ לקריאה לכל המתעניין בהבדלי מגדר ,במיוחד בהקשר
התגובה לכאב.
האם תוצאות המחקר הזה על כך שלא נמצא שוני מגדרי
מחזקות את האפשרות שסטראוטיפים חברתיים מכתיבים
את אופי הדיווח על כאב?
חומר למחשבה.
פרופ’ בני פרץ

 .1רונן א ,שוחט צ ,אידלמן ל .הבדלי מגדר בתגובות
פיזיולוגיות לכאב הנגרם בשל חתך ניתוח .הרפואה כרך ,156
חוב’  ,6יוני.2017 ,342-344 :
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מאמרים

Bilateral inferior alveolar nerve crestal
transposition with immediate implant placement
via piezoelectric surgery: a case report
Introduction

presence of oral diseases such as periodontal disease,

After the teeth loss, the alveolar ridge inevitably

mucosal atrophy, lesions of gastroesophageal reflux or

undergoes a continuous and inevitable process of bone

oral lichen planus don’t affect the success rate of IAN

resorption in height and thickness (1).

mobilization (11-14).

Therefore, especially in cases of severe bone atrophy in

The first report of IAN mobilization, for implant

the posterior region of the mandible, the implant surgery

placement, was published in 1992 (8). There are

often becomes a real challenge for the clinician (2).

two main techniques to mobilize the IAN: the IAN

The surgical protocol, initially proposed by Branemark,

lateralization (IANL), performed through a cortical bone

to treat totally edentulous patients with severe distal

window, posterior to the mental foramen, so the inferior

mandibular atrophy was the positioning of implants in

alveolar neurovascular bundle is deflected laterally while

the interforaminal region (3).

the implants are placed; the IAN transposition (IANT)

To treat distal mandibular atrophies, several surgical

with the cortical bone window that includes the mental

techniques have been developed during the years,

foramen, thus sectioning the incisive neurovascular

such as the guided bone regeneration (4), bone inlay

bundle to allow the transposition of both the mental

and onlay grafts (5), short implants (6) devices for

foramen and the IAN more posteriorly (15-17). Between

distraction osteogenesis (7) and the mobilization of the

these two techniques, the IANT is the most commonly

inferior alveolar nerve (IAN) with the immediate implant

used and described in the literature.

placement (8-10).

The osteotomy may be performed with rotary tools,

Compared to other techniques consisting on the use

drills, or other devices such as piezoelectric ultrasound

bone grafts or guided bone regeneration to regenerate

technology, this latter ensures a safer approach to the

the adequate bone volume for implant placement, the

nerve (17-21).

IAN mobilization has the advantages that does not

The disadvantages of the IANT technique are: the

require donor areas, it is performed in a single operative

sporadic lack of implant osseointegration; temporarily

step with a shorter treatment time, it has low morbidity,

weakening of the mandible due to removal of cortical

stable results, in addition to lower cost (1,6). The IAN

bone, that may lead to mandibular fracture; osteomyelitis;

mobilization represent a valid technique that allows

risk of neurological sequelae such as paresthesia,

the clinicians to overcome the IAN limitation, placing

dysesthesia and hypoesthesia that sometimes may be

implants of adequate length and position, with an

permanent. The recent use of piezoelectric ultrasound

optimal stability and high success rate. In addiction, the

technology for the IAN mobilization has significantly

.3  גיליון, כרך ל״ד, תמוז תשע״ז,רפואת הפה והשיניים

Dr. Andreasi Bassi M.*,
Dr. Lico S.**,
Dr. Andrisani C.***,
Dr. Conca F.*,
Dr. Ormanier Z.****,
Prof. Carinci F.*****
*Private Practice, Rome,
Italy
** Private Practice,
Olevano Romano (RM),
Italy
*** Private Practice,
Matera, Italy
**** Department of Oral
Rehabilitation, The
Maurice and Gabriela
Goldschlager School of
Dental Medicine, Tel-Aviv
University, Tel-Aviv, Israel
*****Department of
Morphology, Surgery
and Experimental
Medicine, University of
Ferrara, Ferrara, Italy.

6

reduced the occurrence of neurological complications

articaine HCl with 1:100000 epinephrine, the residual

(18-21). It is also known that such diseases like oral

bone ridges were bilaterally exposed through reflection

mucositis, oral dysplastic lesions, and burning mouth

of mucoperiosteal flaps. The neurovascular bundles

syndrome may be a contraindication to the use of IAN

were gently isolated [fig 1c; 2d], then the bone, covering

technique (22-25).

the mandibular canals (MCs), was carefully cut using

In the present paper the Authors report a case of

a specific diamond coated tip (OT1, Mectron, Carasco,

bilateral IANT, with concurrent implant placement, via

GE, Italy) mounted on the piezoelectric handpiece

piezoelectric surgery.

(Piezosurgery 3, Mectron, Carasco, GE, Italy). With the
help of this device a selective bone cutting was performed

7

Case Report

until IAN exposure, at the implant placement site. In

One 67-year old female was selected for this case report.

order to reach the IANTs, also the bone surrounding the

She was referred to this clinic for the rehabilitation of

mental nerves was involved in the procedure [fig 1d, 2e].

the partially edentulous mandible. The medical history

Multiple adjacent cortical windows were so created and

did not reveal any systemic diseases and the patient

subsequently removed exposing the underlying IANs [fig

confirmed to not make use of any kind of medication.

2e]. Using the same instruments, in the distal portion

In a routine radiographic examination, a severe atrophy

of both osteotomic areas, were bilaterally performed

was identified on the bilateral distal mandibular regions

two cortical grooves, in order to create a new distal

pertaining to class V according to the implant dentistry

emergency of the mental nerve [fig 2f]. When the bone,

bone volume classification developed by Cawood and

covering the MCs, was completely removed the IANs

Howell (1). The patient also reported to have worn an

were gently mobilized and the incisive neurovascular

ill-fitting removable prosthesis for more than 10 years.

bundles were cut to perform the IANTs. The nerves were

There was an history of pain and transitory paresthesia

carefully deflected by means of silicon wires in order to

aroused, on the left side, during mastication in the

minimize their trauma [fig 1f]. Then the implant tunnels

previous 3 months. A Dental Scan Computerized

were created and 6 two-piece implants were placed in

Tomography was performed combined with 2 three-

prosthetically driven positions (I-fix, FMD, Rome, Italy)

dimensional

the

[fig 1g]. Some implant tunnels were created in the

edentulous areas, in order to evaluate the case [fig 1a-b;

area of the cortical grooves and the gaps, left after the

2a-b]. The patient did not accept the proposed extraction

implant placement, were carefully filled with autogenous

of the remaining teeth, in order to place implants in the

bone, harvested during the previous creation of the

interforaminal area, while both the edentulous areas

multiple cortical windows [fig 1h; 2g-h]. Then the IANs

required a vertical bone augmentation of at least 8mm,

were gently and passively placed in the new distal

in particular in the left side. If performed via guided bone

cortical grooves, specifically created. The areas were

regeneration or bone graft, the procedure should have

both covered with a resorbable pericardium membrane

required a donor site increasing the complexity and

(Osteobiol Evolution STD, ROEN, Pianezza, TO, Italy)

morbidity of the operation, so the IANT was proposed and

and flap closure was performed with a double-layered

then accepted by the patient, as therapeutic alternative.

continuous suture [fig 1i]. The sutures were removed

In order to minimize the IAN injury risk, it was decided

after 14 days. The healing was uneventful. The patient

to perform the procedure by means of a piezosurgery

reported moderate swelling during the first week after the

device. After achieving adequate anesthesia, with 4%

surgery and bilateral paresthesia of the lower lip for one

stereolithographic

models,

of
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month, followed by complete recovery of the sensibility.

patients, and to the surgical procedure itself, which is

At 6 months, 1 year and 2 years follow-up, all the sites

highly operator-dependent (26).

exhibited a normal sensibility. Neurosensory function of

Nowadays the indication for IANT are limited and mainly

the mental nerve was objectively evaluated using the

represented by: class V or VI of Cawood and Howell

two-point discrimination method carried out at 14 days,

with presence of interforaminal teeth (patients that

1 month, 6 months, 1 year and 2 years post operative.

are not candidate for interforaminal implant-prosthetic

After 6 months, achieving adequate local anesthesia,

methods), when placement of short implants is not a

with the same drug described above, the second stage

viable option, i.e. in case of severely atrophic mandibles

surgery was performed. Two bilateral mucoperiosteal

when the residual bone, above the MC, ranges between

flaps were reflected, the implants were exposed and the

0.5 and 1.5 mm and the basal bone below the MC is at

healing screws placed. During the procedure, the implant

least 10mm (15-17).

in position 4.5 was removed because not integrated and

Severe atrophic cases require special attention due

the tooth 4.4 (the first premolar) was extracted because

to the loss of keratinized tissue around the crestal

periodontally compromised. For both the surgical stages

area. The use of a modified surgical approach and

the patient received antibiotic prophylaxis (Amoxicillin

specific surgical instruments provides a safer working

Clavulanate 1g every 8h for 7days post-operatively). The

environment for the operator and ensures optimal

post-operative pain was managed with the administration

results (26,27).

of anti-inflammatory agents (Ibuprofen 600mg every 8h,

The complication mainly associated to IAN mobilization

when required by the patient). Two months post operative

is the nerve damage. The causes of the latter are most

2 implants, on sites 4.5 and 4.4, were placed. After 3

frequently represented by spatula-caused traction

months, implants prosthetic finalization was carried

of the mucoperiosteal flap, pressure due to severe

out within 4 weeks by placing metal-ceramic cemented

inflammation or retention of fluid around the nerve and

prosthesis. At the one-year follow up, after prosthetic

subsequent development of transient ischemia and

finalization, the clinical appearance of the soft tissues

mandibular body fracture (21).

was optimal and no pathological signs were recorded

Surely piezoelectric surgery gave a great contribution

during probing exam. Radiographic examination did

to the spreading of the procedure among the operators

not show substantial changes in the peri-implant bone

due to the operative simplification and the increased

volume in accordance with success rate parameters [fig

predictability, in the clinical outcomes, considerably

3a-b] (26).

reducing the the neurological morbidity often associated

Discussion

to this technique (18-20). Previous studies shown that
the evaluation, by means of neurosurgery function test,

Many techniques are described for atrophied mandibles

over a period of several months, is advisable. It is also

rehabilitation. One of the therapeutic options proposed

found that thanks to piezosurgery the patients return to

for reconstruction of the atrophic posterior mandible is

sensory normality, after a brief period of neurosensory

IANT with simultaneous implant placement. However,

disturbance (19,20).

studies on the functionality of this neurovascular bundle
after its mobilization have shown various results. This

Conclusions

variability can be attributed both to the test methodology,

After the loss of teeth, the mandibular ridge inevitably

which typically requires subjective answers from

undergoes a continuous process of bone resorption
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in height and thickness, that leads the mandibular

with a single surgery time. Furthermore the use of

canal to be close to the alveolar ridge, representing an

piezoelectric ultrasound technology promotes a safer

obstacle to the implants placement. The IANT technique

approach in the surgical technique, reducing both the

allows the clinicians to overcome this limitation, placing

risk of sensory dysfunction a/o damage and the time

intraosseous implants of adequate length and position,

needed for the neurosensory function’s recovery.

Figure 1: surgical procedure on the right side: a) stereolithographic model, the mental foramen is indicated with the arrow; b)
axial tomograms describing the position of the IAN and the emergency of the mental nerve (arrow); c) the mucoperiosteal flap
is reflected and the neurovascular bundle isolated; d) the osteotomies are executed in order to expose the IAN; e) the IAN is
exposed; f) the IAN is gently mobilized, via a silicon wire, and the implant osteotomies performed; g) the implants are placed;
h) the gaps are filled with autologous bone before covering the area with a resorbable membrane; i) the flap is sutured.

9
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Figure 2: surgical procedure on the left side: a) stereolithographic model, the mental foramen is indicated with the arrow; b)
axial tomograms describing the position of the IAN and the emergency of the mental nerve (arrow); c) intraoral condition prior
the surgery; d) the mucoperiosteal flap is reflected and the neurovascular bundle isolated; e) the osteotomies are executed in
order to expose the IAN; f) the IAN is exposed and a distal new cortical groove crated for passive transpositioning of the nerve;
g) after the implant placement the gaps are filled with autologous bone; h) further autologous graft is placed before covering
the area with a resorbable membrane.

Figure 3: a) panoramic X-ray at one year-follow up; b) the clinical appearance, at one-year follow up, after prosthetic finalization.
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Immediate loading of an atrophied maxilla
using the principles of Cortically Fixed
titanium hybrid plates
Diederich H., DMD
Junqueira Marques A.,
Dr. Guimarães Soares L.
Private practice,
Luxemburg

Introduction

developed and tested the efficacy of new implant (titanium
(1)

Hybrid–Plates) for replacing the traditional system. The

has developed an endosseous implant that forms an

new implant system can easily overcome difficulties, it

immobile connection with bone and has revolutionized

is economical, technically less sensitive for patient, and

oral rehabilitation with a significant advance in

requires minimal arsenal for placement.

The term osseointegration proposed by Branemark

Despite these success rates,

Therefore, this report case discusses an approach of

some limitations have often found in sites implanted

implant treatment undertaken in a patient with pronounced

(1,2).

maxillary atrophy using Pterygoid implants, biomaterials

restorative dentistry

(1).

The need for a dental implant to completely address

multiple physical and biological factors imposes huge
constraints on the surgical and handling protocol
Implants

are

the

best

alternative

to

(2).

traditional

(Matri™bone) and a new model approach: the titanium
Hybrid –Plates.

prosthodontics; however, designing an implant-supported

Case report

prosthesis with function and esthetic is very difficult to the

A 70-year-old female who has referred to the clinic for

dentists. Accuracy in planning and execution of surgical

treatment with dental implants. The initial examination

(3).

revealed that there was severe bone atrophy. The patient

Dental implants eliminate adjacent teeth required for the

failed to adapt to the removable restoration and struggled

placement of fixed partial denture. However, sufficient

with a gag reflex. In the maxilla, the resorption was

bone around implants is critical for success. In maxilla

progressive from a cranial and a caudal direction. This

region, specifically in the maxillary sinus, reduction of

was compounded by the presence of an extremely narrow

bone height or pneumatised due to periodontal bone loss

alveolar ״knife ״ridge that was not going to allow screw type

is a challenge for the placing of implants. In mandible,

implants to be used unless extensive bone grafting was

bone height has compromised; implant placement can lead

performed.

procedures is important in securing a high-success rate

to nerve damage

(4).

Improvements in surgical reconstructive methods, as
well as increased prosthetic demands, require a highly
accurate diagnosis, planning, and placement (2). New
techniques of implants are emerging and search for
an effective and adequate strength system to support
prosthesis is necessary. Therefore, some authors (4)

15

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 3, July 2017.

These plates in titanium grade II can be bent as required to
ensure that the implant fits the bone perfectly. In position
26 the length of the plate was 43 mm and 9 mm wide and
in position 23-24 the plate was 41 mm long and 7 mm
wide. Both plates were covered with Matri™bone which
is a resorbable, osteoconductive bone substitute matrix
consisting of hydroxyapatite, ß-tricalcium phosphate and
collagen which can be invaded with osteoblasts and thus
resorbed partially within a few months.

The existing denture was used both for bite registration
and to take a silicone impression, which provided
the basis for implementing a temporary fixed
restoration immediately after implant placement.
In the maxilla, a full-thickness flap was prepared from the
left to the incisal centre and freed over a wide area for good

Following implant placement, closure was obtained

exposure of the zygomatic bone and the palatine bone.

using 3.0 silk sutures. Ultracaine anaesthetic (5 ml) was
administered and the bite registration re-taken. The
procedure for the right side has duplicated, inserting a
machined 4.5/17 mm implant in position 18 in the pterygoid
plate.

At the left posterior tuberosity (approximately in the 28
region), a 19 mm long and 3.5 diameter machined implant
has been inserted in the pterygoid plate to provide posterior
cortical anchorage.

The existing denture was used both for bite registration and
to take a silicone impression, which provided the basis for
implementing a temporary fixed restoration immediately
after implant placement.
In the maxilla, a full-thickness flap was prepared from the
In view of the lack of bone at sites, 26 and 23-24 two

left to the incisal centre and freed over a wide area for

hybrid-plates were inserted using several osteo-

good exposure of the zygomatic bone and the palatine

synthesis screws.

bone.
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A hybrid plate was put in position 16, 43 mm in length
and 9 mm wide and another hybrid plate 41 mm 7 mm
wide in position 12-13 has been installed and fixed with
osteo-synthesis screws. Both plates have covered with

Matri™bone.
The

patient

received

Penicillin

Antibiotic

cover

(Augmentin 875 mg twice a day for 10 days), 2 ml
injection of cortisone (Diprophos) in the masseter
muscle and Ibuprofen for pain relief. A follow up
appointment has been made 5 days later, stitches
were removed and bite registration was re-taken.
Together with the Laboratory technician, the smile
line was fixed and the colour of teeth chosen.
At a third appointment, 5 days later, the bridge was
positioned and screwed in all positions with a torque of
15 N/cm.

Discussion
The present report has shown a successful case
of immediate loading of an atrophied maxilla with
pterygoid and hybrid plates.
The pterygoid implants, same as used in this report
case, have the advantage of allowing anchorage in
the posterior atrophied maxilla. According a literature
Occlusion has checked and instructions for hygiene

review (5), 1053 implants into maxilla showed an

maintenance has given. Regular follow up checks were

average success of 90%, and the authors concluded

scheduled for 1, 3 and then 6 months. The patient had

that pterygoid implants have similar bone loss level

no complications and she has rehabilitated within 10

to those of conventional implants. Another two

days from the surgery. No bone graft or sinus-lift was

studies showed a viable alternative to rehabilitate of

required.

posterior atrophic maxilla with pterygoid implants: in
1608 implants into the pterygomaxillary also found
an average success of 90%6 and in evaluation of
68 pterygoid implants over 1 year of loading found a
success of 97% (7).
The hybrid implants, same as used in this report
case, have been tested in five patients, showed good
stability, and minimum patient discomfort during 1-year

17
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Conclusion

postoperative period evaluation.
The

successful

incorporation

of

bone

grafts

Advances

in

Cortical

Implantology

in

Europe

relies on following factors: surgical asepsis, soft-

(particularly in France) have provided alternative

tissue coverage, graft space maintenance, graft

surgical options for the rehabilitation of certain types

immobilization, regional acceleratory phenomenon,

of patients whose prognosis was extremely poor or

host bone blood vessel and optimization of growth

required highly invasive and long surgical procedures.

factors (3). Matri™bone, same as used in this report

Therefore, the described surgical technique using

case, showed good regeneration results and quickly

Pterygoid implants, hybrid plates and biomaterials

obtain of sufficient density for bone implants (8) and,

has increased the range of treatment options for some

in two cases reported (9), generated a volume of

edentulous patients who could be unsuitable candidates

excellent bone around the implants.

for standard forms of treatment.
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הקבועות .מקור הנזק הינו סיסטמי במהלך השנתיים
הראשונות לחיי הילד .קיים גם מצב פחות חמור ,בו
אין פגיעה בחותכות הקבועות ,זהו מצב קליני שנקרא
 ,)Molar Hypomineralization ( MHב MH -קיים סיכון
גבוה יותר לפגיעה בכל  4הטוחנות ורמת הפגיעה
בהסתיידות קשה יותר מאשר ב .)1( MIH -הפגיעה הינה
ב 2/3 -הלעיסיים של הכותרת ,כאשר ה 1/3 -הצווארי
הינו תקין .תקופת ההתפתחות של  2/3לעיסיים
הינו בין הלידה ובין גיל שנתיים ,כלומר ההפרעה
בהסתיידות מתרחשת בתקופה זו .בשנת  ,2003קבע
האיגוד האירופאי לרפואת שיניים לילדים קריטריונים
לאבחון התופעה .התופעה מתבטאת על פני השיניים
החל בשינויי צבע הזגוגית ,לבן גירי עד חום (תמונה ,)1
ועד שבר של אזורים שלמים של הזגוגית ,ללא התאמה
עם רמת הפעילות העששתית בפה הילד.

ד״ר א .זילברמן
מרפאת השיניים לילדים,
המרכז הרפואי ברזילי,
אשקלון.

תמונה מס  :1שן  46עם פגיעה של ירידה בהסתיידות הזגוגית.

תמונה מס  :2שן  21עם כתם לבן בבוקל כחלק מתופעת
ה.MIH-
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תמונה מס  :3שן  85עם פגיעה בהסתיידות הזגוגית .נא לשים
לב למיקום הנגע בקצה התלולית ,מיקום שאינו אופייני לפגיעה
עששתית וכן פגיעה בחותכות תחתונות בשליש החותכי.

תמונה מספר  2מראה את הפגיעה בהסתיידות של
החותכות הקבועות המתלווה ל .MIH-לאחרונה תוארה
התופעה גם במשנן הנשיר בטוחנת שנייה נשירה (תמונה )3
וגם בטוחנת שנייה קבועה.
הוכח קשר ישיר בין צבע הזגוגית לאחר הבקיעה ובין
הסיכון לשבר של הזגוגית -ככל שהצבע של הזגוגית כהה
יותר ,הסיכון לשבר של הזגוגית עולה ( .)2כמו כן ,ככל שצבע
הזגוגית כהה יותר על פני הטוחנת ,כמות המינרלים בזגוגית
נמוכה יותר ( )3וכמות החלבונים גבוהה יותר .בזגוגית עם
צבע גירי וצהוב כמות החלבונים הייתה פי  8מאשר בזגוגית
תקינה ואילו בזגוגית עם צבע חום הכמות הייתה פי .15-21
עודף החלבונים היה מסוג אלבומין ,אנטיטריפסין וקולגן
סוג  .Iאלבומין מעכב את גדילת הקריסטלים של הזגוגית
ואנטיטריפסין מעכב פעילות אנזימתית של פירוק חלבונים

תמונה מס  :4פגיעה בהסתיידות שיניים  32 ,11ושבר כותרת
לא מסובך בשן .11
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רפואת הפה והשיניים ,תמוז תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .3

 .)4(.בשיניים עם  ,MIHארגון פריזמות הזגוגית היה לקוי
וטיפול בחומצה ( )etchingשל הזגוגית גרם להופעת שכבה
ללא מבנים פריזמתיים מוגדרים .בנוסף נמצאו חיידקים
בשכבה העמוקה של הזגוגית הנגועה ,בקרבת הDEJ-
( .)5הדנטין מתחת לאזורי הפגיעה בזגוגית הראה פעילות
אודונטובלסטית תקינה עם סימנים של חוסר סידן במהלך
ההסתיידות וכן כניסה של חיידקים לתוך צינוריות הדנטין
מתחת לאזורי הפגיעה בזגוגית ( .)6כמו כן אותרה במוך
מתחת לאזור הפגיעה דלקת כרונית מקומית ובניית דנטין
רפרטיבי על ידי האודונטובלסטים.
שכיחות התופעה באוכלוסיות שונות נע בין ,2.4-40.2%
כאשר עדיין קיים בלבול בנוגע לקריטריונים הקליניים
הקובעים את קיום התופעה ( .)7רשימה חלקית של
הסיבות הסיסטמיות שגורמות להופעת ה MIH-כוללת
בעיות בריאותיות בתקופת ההיריון ,בזמן הלידה ובמהלך
 3השנים הראשונות לחיים ,מתן תרופות לתקופה ממושכת
וחשיפה לפלואורידים או רעלים סביבתיים כגון דיגוקסין.
בחיות מעבדה ,גורמים הקשורים להופעת  MIHהיו חום
גבוה ,היפוקסיה ,חוסר סידן ,חשיפה לאנטיביוטיקה
(אמוקסיצילין) ורעלים מסוג דיגוקסין ( .)8התרשמות
קלינית מראה שהתופעה הינה ברובה גנטית ,כאשר נצפו
אחים עם  MIHוילדים שגם הוריהם סבלו מהתופעה.
מתברר גם שהתופעה אינה חדשה כלל ועיקר -סימנים של
 MIHנתגלו בבדיקה של שיניים בממצאים ארכאולוגיים
השייכים לאוכלוסייה מן המאה ה 17-באנגליה (.)9
הטיפול בטוחנות הפגועות תלוי בעיתוי האבחון .בשלב
הראשון ,מיד לאחר הבקיעה ,ניתן לבצע השקעה של
מינרלים על פני הזגוגית הפגועה .מחקר קליני הראה
ששימוש במשחה המכילה סידן ופוספט על בסיס קזאין,
מסוג  Tooth Mousseבמשך  3שנים ,גרם לעלייה בריכוז
המינרלים בזגוגית הנגועה עד לרמה תקינה ( .)10סוגי
טיפול נוספים כוללים שחזורי אמלגם ,חומרים מרוכבים,
כתרים טרומיים או עקירות .בהשוואה לילדים ללא ,MIH
ילדים עם פגיעה בטוחנות הקבועות הראו ערך DMF
גבוה יותר ,ערך  DMFבמשנן החלבי זהה וצורך גבוה יותר
בשחזורים ובכתרים טרומיים במשנן הקבוע .בתקופת
מעקב של ארבע שנים ,רק ילדים עם  MIHנזקקו לתיקוני
שחזורים ונצפו אחוזים גבוהים של כשלון של איטומי
חריצים בטוחנות (.)11

מבחינה קלינית ,הטיפול בטוחנות הפגועות הינו בעייתי.
עקב הירידה בכמות המינרלים ושבר של הזגוגית ,יש חדירה
של חיידקים לזגוגית ולדנטין ,דבר שגורם לתהליך דלקתי
במוך השיניים .עקב כך ההרדמה המקומית קשה יותר
והשיניים רגישות ביותר .בנוסף ,מאחר ולא ניתן לאבחן
קלינית את מידת הפגיעה בזגוגית ואת היקפה ,אין אפשרות
לקבוע בצורה אמינה האם שולי השחזור ממוקמים בזגוגית
בריאה .כמו-כן ,חיבור חומר שחזור מסוג קומפוזיט לזגוגית
פגועה הינו חלש יותר .לכן ,אחוז הכישלונות בשחזורי אמלגם
וקומפוזיט בטוחנות עם  MIHגבוה ומצריך טיפולים חוזרים.
חומר שחזור יעיל אשר מתחבר באופן כימי לזגוגית ואשר
משפיע על הסתיידות של הזגוגית יכול להוות חומר שחזור
מתאים לטוחנות הפגועות .חומר כזה הינו על בסיס יונומר
הזכוכית (.)glass-ionomer

תיאור מקרה
ד.ד ,ילד בן  ,9בריא בדרך כלל ,ללא מחלות ילדות ממושכות
או הפרעות התפתחותיות ,הגיע למרפאת השיניים עקב
תלונה של רגישות בשיניים האחוריות והפרעה ללעיסה.
אובחן בבדיקה הקלינית כסובל מ( MIH-תמונות .)5 ,4
ניתן לראות שבר כותרת לא מסובך מלפני שנה בשן ,11
את הפגיעה בהסתיידות הזגוגית בשיניים  32 ,11ואת
הפגיעה הנרחבת בטוחנות קבועות ראשונות כפי שמופיעה
בצילום הפנורמי .אם בודקים פעילות עששתית ,ניתן
לראות שהשיניים הנשירות המצויות בפה הינן ללא פגיעה
עששתית נרחבת שיכלה לרמז על ילד הסובל מעששת
דוהרת .בצילום הפנורמי רואים בברור את הפגיעה הנרחבת
בחלק הלעיסי של ארבעת הטוחנות הקבועות הראשונות.

תמונה מס  :5צילום פנורמי של ד.ד מראה את ההרס הנרחב
של טוחנות קבועות ראשונות ללא סימנים לפעילות עששתית
נרחבת במשנן הראשוני.

תמונה מס  :6צילום נשך צד שמאל.

הטיפול כלל שחזורים אחוריים בטוחנות קבועות
בעזרת יונומר הזכוכית מסוג  Fuji IXשל חברת GC
 ,Japanוהשלמת כותרת בשן  11עם חומר מרוכב.
בצילומי נשך (תמונות  )7 ,6שבוצעו מיד אחרי הטיפול
ניתן לראות את שיחזורי יונומר הזכוכית.

תמונה מס  :7צילום נשך צד ימין.

תמונה מס  :8שן  26לאחר שחזור עם  XI Fujiלאחר שנתיים.

במעקב לאחר שנתיים השחזורים תקינים ,ללא רגישות
או תלונות על כאב -ראה תמונות .8-10
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 לאחרFuji IX  לאחר שחזור עם46  שן:10 תמונה מס
.שנתיים

 לאחרXI Fuji  לאחר שחזור עם36  שן:9 תמונה מס
.שנתיים

 במצב הזה שחזורים.לרוב באזור עם הסתיידות חלקית
 אלא,עם אמלגם או חומרים מרוכבים אינם ברירת המחדל
)glass-ionomer( דווקא שחזורים עם יונומר הזכוכית
 שיכולים לחזק את הזגוגית על ידי הפרשת,Fuji IX מסוג
.פלואוריד ויתחברו בצורה כימית לסידן שבתוך הזגוגית
כן יש לדאוג לטיפול מניעתי של חיזוק הזגוגית על ידי-כמו
,מריחת חומרים המכילים סידן ופוספט על בסיס קזאין
. באזורים הנגועים,Tooth Mousse כגון

 הינה פגיעה התפתחותית במהלך התקיןMIH :לסיכום
 אשר,של הסתיידות הזגוגית של טוחנות וחותכות
מהווה אתגר טיפולי לרופאי השיניים עקב ההרס הנרחב
 גם תהליך.והשינויים ההיסטולוגיים שהתרחשו בזגוגית
הדלקת שמתרחש במוך בעקבות חדירת חיידקים לטובולי
 חוסר.של הדנטין מקשה על ביצוע ההרדמה המקומית
היכולת של רופא השיניים לאבחן את רמת ההסתיידות של
הזגוגית בשולי הנגע יוצר מצב של שולי שחזור שנמצאים
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הפקולטה לרפואת שיניים
בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
מיסודה של אחוות אלפא אומגה הבינלאומית

קול קורא
הסתדרות מדיצינית הדסה מכריזה על משרה פנויה
למנהל/מנהלת המחלקות:
אנדודונטיה ופריודונטיה
בבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
מיסודה של אחוות אלפא אומגה
הכישורים הדרושים כתנאי להצגת המועמדות הם:
•	רופא/ת שיניים  DMDבעלת תעודת מומחה בתחום.
• ניסיון קליני עשיר של  10שנים מיום סיום ההתמחות .בכל תחומי התחום.
• 	רצוי ניסיון ויכולת מוכחת בניהול וארגון של צוות רופאי שיניים ,מדענים ,סייעות בהיקף גדול .יכולת ניהול ועבודה בצוות
רב-תחומי עם אחריות לשירות קליני ,הוראה ומחקר.
•	מנוי אקדמי בכיר (או בסיום הליך) במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או במוסד אקדמי מוכר בחוץ לארץ ,המאפשר קבלת
מנוי אקדמי בכיר בבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית ו״הדסה״.
•	ניסיון רב בהוראה לסטודנטים ומתמחים ,הן בהוראה חזיתית והן בקבוצות להוראה ליד המתרפא.
•	ניסיון בניהול מחקר וביצועו ,בהיקף רחב ,במימון מקורות תחרותיים ,כולל בינלאומיים (יתרון) וע״י צוות מחקר.
רשימת פרסומים נאותה ומתאימה לתפקיד זה.
המינוי הינו לשש שנים ,כאשר השנתיים הראשונות הן שנות ניסיון .בתום הקדנציה המלאה של שש שנים ,קיימת אפשרות להארכה
לארבע שנים נוספות .לאחר תום כהונתו/ה כמנהל/ת מחלקה במשך שש שנים לפחות ,יועסק/תועסק המנהל/ת במחלקה ותנאי
העסקתו/ה יהיו כשל מנהל/ת יחידה.
הכל בהתאם לכללים הנהוגים והמחייבים בהדסה מעת לעת .הדסה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה לאתר
מועמדים כשירים נוספים.
פניות ובקשות בצירוף קורות חיים ,רשימת פרסומים ,ושלושה מכתבי המלצה ,יש להגיש למנהל הכללי של הסתדרות מדיצינית הדסה,
פרופ׳ זאב רוטשטיין ,או בפקס  02-6776063או בE.Mail: shoshanahk@hadassah.org.il-
לא יאוחר מתום  30יום מפרסום זה.
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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 :עג 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 .פצוי 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 מעודפים 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 רהר״ש לחבריה יומן פגישות .היומן מעוצב במיוחד עבור חברי הר״ש על פי הצרכים ,מכיל מידע חיוני לרופאי הש�י
ניים ומחולק ללא תשלום לחברים.
מוקד עזרה ראשונה:
רהר״ש מפעילה את מוקד העזרה הראשונה ברפואת שיניים .עזרה זו ניתנת במרפאות שיניים של חברי הר״ש ,שביקשו מראש לה�צ
טרף 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 המי
חייבים .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׳  ,-03-6283700פקס׳  03-5283214פקס’ 03-5287751
מחוז חיפה:
הגפן  ,26חיפה  ,95640טל׳  ,04-8521245פקס׳ 04-8521246
מחוז ירושלים:
מרכז כלל ,חנות  ,8340רח׳ יפו  97ירושלים  ,95640טל׳  ,02-6248960פקס’ 02-6250259
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שימושים קליניים בהדמיה תלת מימדית
במרפאה האורתודונטית

ד״ר צ .גרון,
ד״ר נ .שפק,
ד״ר ס .גרון
המחלקה לאורתודונטיה,
בית הספר לרפואת שיניים
ע״ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר,
הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.

ההתקדמות הרבה שחלה בשנים האחרונות במערכות
הדמיה דיגיטליות וזמינות טכנולוגיות ההדמיה
החדשות  , CAD/CAMפתחה את הצוהר לאפשרויות
חדשות בתחום הטיפול האורתודונטי והטיפול
האינטרדיסציפלינרי וכן בתקשורת בין האורתודונט
למטופל ולגורמי הטיפול האחרים -רופאי שיניים
מתחומים שונים ומעבדות שיניים (.)1
קיימות מספר שיטות הדמיה תלת מימדיות הנמצאות
בשימוש במרפאה האורתודונטית בחיי היומיום.
שיטת  -CBCTשיטת הדמיה רנטגנית תלת מימדית
המבוססת על טומוגרפיה ממוחשבת ,נמצאת בשימוש
נפוץ באורתודונטיה כבר שנים רבות.
אחד השימושים השיגרתיים במרפאה האורתודונטית
ב CBCT -הוא בתחום האבחנה .לדוגמא ,אבחנת
המיקום התלת מימדי של שיניים כלואות .עדיין
יש חשיבות רבה לאבחנה בשיטות המסורתיות,
המשתמשות בצירוף האינפורמציה המתקבלת מבדיקה
קלינית ,מישוש וצילומי רנטגן מזויות שונות על מנת
לאבחן מיקום שן כלואה (שיטת הפרלקס ההוריזונטלי
והוורטיקלי (.))2
אולם ,ישנו יתרון משמעותי לאבחנה מדויקת יותר
של מיקום השורשים והיחסים התלת מימדיים ביניהם
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במקרים מורכבים או במקרים בהם לא ניתן לאבחן
היטב בשיטת הפרלקס .אבחנה מדוייקת של מיקום
השן הכלואה והמחשת היחסים המרחביים בינה לבין
מבנים אחרים בעצם מאפשרת גישה כירורגית שמרנית
ותכנון מדויק של כיוון הפעלת הכוחות האורתודונטים
להבקעת השן ,כך שהסיכונים למטופל ולשיניים
פוחתים.
ניתן להיעזר ב CBCT -גם לתכנון וייצור מכשירים
אורתודונטים ,כמו חוטים אורתודונטים (,)SURESMILE
יצור פלטות למיקום שתלים אורתודונטים ,סדים
לניתוחים אורתוגנטים ועוד (.)3,4
תיק צילומים דיגיטאלי ,ובעיקר מודלים דיגיטאליים
תלת מימדיים ,הפכו אף הם לחלק בלתי נפרד מאמצעי
האבחנה היומיומיים באורתודונטיה .היתרון הראשון
והבולט לעין ביותר של מודלים דיגיטאליים בהשוואה
למודלים המסורתיים של השיניים העשויים גבס,
היא אפשרות השמירה של המודלים במחשב ,שיכפול
ושליחת המודל בדואר אלקטרוני לצורך תקשורת עם
מטופל או רופא אחר וכן שליפת המודל בצורה קלה
ומהירה .וזאת בהשוואה לשמירה ואחסון של מודלים
מגבס לאורך שנים רבות אשר היוותה מעמסה קשה.
לדוגמא :מידות לימוד בתלת מימד מוצגות במסמך
 PDFהניתן להעברה וצפייה ללא תוכנת צפייה מיוחדת
(תמונה .)1

תמונה  :1מידות לימוד בתלת מימד מוצגות במסמך PDFהניתן להעברה וצפיה ללא תוכנת צפיה מיוחדת.

ניתן לשלב מספר שיטות ו״להלביש״ על המודל
הדיגיטאלי אינפורמציה מה CBCT-על מיקום השורשים
וכך לקבל מודל דיגיטאלי המדגים גם את מיקום
השורשים ולא רק את הכותרות (( )5תמונה .)2

לרקמות הרכות :חשיפת שיניים במנוחה ,קו חיוך ועוד.
בנוסף לכך פותחו תוכנות המאפשרות הזזה של המודלים
לכל הכיוונים וצפייה במודל התלת מימדי מכל כיוון.
ההדמייה מאפשרת ביצוע מדידות ואנליזות שונות בצורה
מאד מדויקת ,כגון מדידת אורך הקשת יחסית לגודל
השיניים ,סגר עובר אופקי ואנכי ,בדיקת אי התאמה
בגודל השיניים העליונות ביחס לתחתונות ()Bolton
ועוד .מדידות אלה נוחות לשימוש אבחנתי במרפאה
האורתודונטית ובנוסף קל מאד לשלוף את המידע לצורך
מעקב אחר התקדמות הטיפול ,הצגה למטופל וביצוע
מחקרים (( .)6תמונה )3

תמונה  :2ניתן ״להלביש״ על המודל הדיגיטאלי אינפורמציה
מה CBCT-על מיקום השורשים ,וכך לקבל מודל דיגיטאלי
המדגים גם את מיקום השורשים ולא רק את הכותרות (פורסמה
במאמר  5ברשימת הספרות).

שילוב נוסף ומעניין הוא הדמיה תלת מימדית ,שהיא
בעצם סריקה של הפנים (סריקה אופטית) ,בשילוב עם
סריקה תלת מימדית של השיניים .תתקבל הדמיה
של השיניים כחלק מהפנים ,דבר המאפשר התייחסות

תמונה  :3ההדמייה מאפשרת ביצוע מדידות ואנליזות שונות
(פורסמה במאמר  6ברשימת הספרות).
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תוכנות חדשות מאפשרות גם הזזה של השיניים בתוך
המודל וסימולציה של הטיפול האורתודונטי
 .)Setupבעזרת הסימולציה ,יכול האורתודונט לתכנן
טוב יותר את הטיפול ולבחור את התכנית המתאימה
ביותר מבין מספר אפשרויות טיפוליות .בנוסף ,בדרך זו
יבין המטופל טוב יותר את מטרות הטיפול המתוכנן ואת
התוצאה הצפויה ,ובכך יסתייע תאום הציפיות בין הרופא
למטופל (.)7
לדוגמא:
לאחר ביצוע סריקה אינטרא-אורלית של שיני המטופל,
או סריקת המטבע ,מתקבל מודל דיגיטאלי .בעזרת
(Digital

התוכנה המתאימה ( ONYXCEPHבמקרה זה) ניתן לבצע
סגמנטציה של השיניים ולהזיז את השיניים על גבי המודל.
במקרה זה ,מטופל עם ליקוי סגר הכולל סגר עובר אופקי
מוגדל ,צפיפות ואי סדירות של החותכות העליונות
והתחתונות ,חסר של הטוחנת הראשונה העליונה
בשמאל עקב עקירה לפני מספר שנים .הטוחנת השניה
עברה רוטציה ותזוזה למזיאל ,כך שהטוחנת השניה
בלסת התחתונה בשמאל איננה בסגר ועברה בקיעת יתר.
התלונה של המטופל מתייחסת לאסתטיקה הקדמית
(תמונה .)4
הוצגו למטופל שתי אפשרויות טיפול ,האחת כוללת

תמונה  :4ליקוי סגר המדגים סגר עובר אופקי מוגדל ,צפיפות ואי סדירות של החותכות העליונות והתחתונות ,סטייה של קו האמצע
העליון לימין ,וחסר של הטוחנת הראשונה העליונה בשמאל ,רוטציה ומזיאליזציה של טוחנת שניה עליונה בשמאל ,ובקיעת יתר של טוחנת
שניה תחתונה בשמאל.

30

רפואת הפה והשיניים ,תמוז תשע״ז ,כרך ל״ד ,גיליון .3

עקירה בצד ימין במקביל לשן החסרה בשמאל
ותיקון סגר עובר אופקי (תמונה ,)5

והשנייה מדגימה את תוצאות הטיפול ללא עקירה וללא
תיקון סגר עובר אופקי (תמונה .)6

תמונה  :5הדגמת אפשרות טיפול אחת הכוללת עקירה בצד ימין עליון ,תוך תיקון סגר עובר אופקי.

שתי אפשרויות הטיפול מוצגות למטופל במסמך PDF

רגיל או תלת מימדי ,תוך בחינה של היתרונות והחסרונות

תמונה  :6אפשרות טפול שנייה המדגימה את תוצאת הטפול ללא עקירה וללא תיקון סגר עובר אופקי
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של כל אחת מן האפשרויות ,כך שתוצאות הטיפול
מומחשות היטב וברורות למטופל ,ובכך מתאפשרת לו
בחירת תכנית הטיפול המתאימה לו יותר.
אחד השימושים החדשניים והמלהיבים בטכנולוגיות
הדמיה אלו הינו האפשרות ליצירת מכשירים
אורתודונטים על בסיס התכנון הממוחשב ( )CADעל ידי
.)RAPID PROTOTYPING .) (RP)8
שיטות ההדמיה הדיגיטלית משמשות מזה מספר שנים
לייצור מותאם אישית של מיכשור לאורתודונטיה
לינגואלית וכן לייצור מפתח הדבקה (TRANSFER
 )TRAYלהדבקת סמכים לינגואלים ,לאחר שמיקומם
נקבע על גבי מודל דיגיטאלי .השימוש בשיטות
מתקדמות אלה באורתודונטיה לינגואלית נבע מן הקושי
בהדבקה ישירה מדויקת של סמכים על הצד הפנימי
של השיניים ,כאשר הגישה והראות מוגבלים ,והמשטח
הלינגואלי אירגולרי ווריאבילי.
בשלב ראשון פותחו טכניקות מעבדתיות להדבקה
בלתי ישירה של הסמכים הלינגואלים (INDIRECT
 ,)BONDINGכאשר העיקרון המנחה היה הדבקת
הסמכים במיקום מדויק ומתוכנן מראש ,כך שחוט
אורתודונטי מתואם למיקום הסמכים ,אשר יותאם
לחריץ הסמך ( ,)SLOTיביא בסופו של הטיפול את השן
למיקום שנקבע מראש.
על בסיס זה התפתחו שיטות דיגיטליות למיקום סמכים
להדבקה בלתי ישירה (.)9
השיטות הנפוצות היום מבוססות על לקיחת
מידות סיליקון הנשלחות למעבדה יחד עם תכנית
הטיפול .יש מספר מועט ביותר של מעבדות בעולם
המתמחות בייצור סמכים לינגואלים או העמדת
סמכים לינגואלים.
בכל השיטות הללו הטכנאי ממקם את השיניים לפי
התוצאה הסופית הנדרשת על ידי האורתודונטSET( -
 ,)UPומודל החיזוי נסרק ומוזן למחשב( .לעיתים נעשית
הסריקה קודם  ,וה SET UP-נעשה במחשב).
על גבי המודל הממוחשב מותאמים סמכים לינגואלים
וירטואליים (® ,)ORAPIXהתואמים את הסמכים
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הקיימים בשוק ,וכן מיוצרת תבנית ()TEMPLATE
שתשמש לייצור החוטים האורתודונטים ,על מנת לאפשר
לאורתודונט לעבוד קלינית לפי מכניקת STRAIGHT
 WIREללא צורך בכיפוף חוטים .לאחר מכן נבנה באופן
וירטואלי מפתח  ,TRANSFER TRAYאשר מתורגם
למפתח פיזי על ידי הדפסה במדפסת תלת מימדית.
בעזרת מפתח זה מודבקים הסמכים בפה.
בגישה מעט שונה (®)INCOGNITO® , WIN®(10), EBRACE
הסמכים עצמם מתוכננים בצורה וירטואלית במחשב,
בהתאמה לשטח הפנים של השיניים במודל הממוחשב
ובצמוד ככל האפשר לשטח הפנים של השן על מנת
להקטין את המימד הבוקולינגואלי של הסמך ,ונשלחים
להדפסה בשעווה במדפסת תלת מימד .משם נשלחים
הסמכים ליציקת מתכת (זהב או )STAINLESS STEEL
בשיטות היציקה המסורתיות .לאחר הייצור והעיבוד
של הסמכים האינדיבידואלים ,הם מוחזרים למודל
הראשוני ומשם מועברים לפה בעזרת מפתח ההדבקה-
.TRANSFER TRAY
בגישה זו ,ההצמדה של הסמך לפני השן הלינגואלים,
הנעשית על מנת להפחית את ההפרעה של הסמך ללשון,
אינה מאפשרת שימוש בשיטת  STRAIGHT WIREולכן
יש צורך בהתאמה של החוטים האורתודונטים לסמכים
על ידי כיפופים רבים .גם פה באה לעזרתנו הטכנולוגיה
העדכנית וכיפוף החוטים נעשה על ידי רובוט לכיפוף
חוטים.
כיום ,בעזרת התוכנות החדשות ,האורתודונט יכול לבצע
בעצמו את סימולצית הטיפול על גבי המודל הדיגיטאלי
במחשב ,בהתבסס על הידע והניסיון הקליני שלו ,במקום
לתת הוראות לטכנאי מה ואיך לבצע ,ולהסתכן ביצירת
בעיות תקשורת והבנה.
בנוסף ,קיימות מספר תוכנות זמינות המאפשרות
לאורתודונט לבצע גם את מיקום הסמכים הדיגיטאליים
בלחיצת כפתור ,ומכאן לשלוח את ההוראות למדפסת
הדיגיטאלית המיצרת את מפתח ההדבקה או המכשיר
הרצוי.
לדוגמא ,תמונה  7מראה את הסמכים הוירטואלים
מונחים על גבי המודל הממוחשב של ליקוי הסגר

הראשוני,

הפה בעזרת סורק אינטרא-אורלי ,או סריקת המודלים,
מועברת האינפורמציה למעבדה דרך האינטרנט.
הטיפול מתוכנן על ידי האורתודונט הנמצא בקשר דרך
האינטרנט ,עם מעבדות מיוחדות המתמחות בשיטה זו ,
לדוגמא חברת אינביזאליין המוכרת מזה מספר שנים,
וישנן עוד מספר חברות כאלה.

תמונה  :7מראה את הסמכים הוירטואלים מונחים על גבי המודל
הממוחשב של ליקוי הסגר הראשוני.

ותמונה  8מראה מודל הכולל סימון מדויק תלת מימדי
של המיקום הרצוי להדבקת הסמכים ,על גבי המודל
הממוחשב של ליקוי הסגר הראשוני .מודל זה נשלח
בפורמט  STLלהדפסה במדפסת תלת מימדית .על
המודל המודפס מרכיבים את הסמכים לפי הסימון
ומכינים  TRANSFER TRAYלהעברת הסמכים לפה.

תמונה  :8מודל הכולל סימון מדויק תלת מימדי של המיקום
הרצוי להדבקת הסמכים ,על גבי המודל הממוחשב של ליקוי
הסגר הראשוני.

אחד המכשירים האורתודונטים המוכרים ביותר ,המיוצר
על בסיס שיטות  CAD/ CAMהינו סדרת פלטות שקופות
אקטיביות ,אשר תוכננו על גבי מודל ממוחשב המבוסס
על סריקה של המצב הראשוני של השיניים .לאחר סריקת

בהתבסס על התוכנות המאפשרות לאורתודונט לבצע
 ,DIGITAL SET UPפותחו לאחרונה תוכנות המאפשרות
לאורתודונט לתכנן ולהדפיס בעצמו את סדרת הפלטות
השקופות במדפסת תלת מימדית ,על בסיס הסימולציה
של הטיפול אשר בוצעה על גבי המודל הממוחשב .קלות
השימוש בטכניקה זו מאפשרת לאורתודונט גמישות
רבה בבחירת המכשיר האורתודונטי והתאמתו למטופל
ולשלבים שונים של הטיפול .לדוגמא ניתן לבחור בשיטה
זו כהשלמה לטפול אורתודונטי במיכשור קבוע כאשר
הנסיבות מחייבות הסרה של מכשיר אורתודונטי קבוע
מסיבות שונות.

סיכום
השימוש בשיטות טכנולוגיה דיגיטליות באורתודונטיה
כולל אבחנה ותיכנון טיפול ,ייצור מכשירים אורתודונטים
ניידים וקבועים ,ייצור מפתחות הדבקה למכשירים
אורתודונטים קבועים להדבקה בלתי ישירה ,מפתחות
לצורך מיקום מדויק של שתלים אורתודונטים ,תבניות
לכיפוף אידיאלי של חוטים אורתודונטים ,סדים כירורגים
ועוד.
היתרונות של שיטות אלה הם קודם כל ,ייצור מהיר
ובהשקעת זמן מינימאלית ,ראייה – ויזואליזציה טובה,
שימוש חוזר במודל שנבנה ,ואפשרות לבדיקה חוזרת.
דיוק וקלות הביצוע של מכשירים אורתודונטים יהפכו
את עבודת האורתודונט לקלה יותר ,עם תוצאות טובות
יותר וחיסכון בזמן טיפול ,כאשר ניסוי וטעייה פוחתים
בצורה משמעותית.
ניתן לשלב בין שיטות הדמיה שונות ,ולהשתמש רק
בחלק מן התהליך לפי בחירת האורתודונט ,לקבלת
תוצאת טפול אידיאלית.
ההתקדמות הטכנולוגית וזמינות שיטות הCAD/-
 CAMהחדשות מקטינים מאד את חסרונות השיטה כפי
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לבדוק ולתקן את עצמו במידה והוא נתקל בבעיות
.בטיפול
טכניקות ההדמייה החדשות מסייעות גם בדיוק
, קלות בבחינת אופציות טיפוליות שונות,האבחנה
ובחירה נכונה של הגישה הכירורגית בצורה מדויקת
 חשוב לזכור שהשיפוט הקליני, יחד עם זאת.ושמרנית
.נשאר מרכזי
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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.

תסמונת העצב המשולש
 תובנות חדשותמבוא

ד״ר י .חביב
מרפאת כאב פנים ולסתות,
המחלקה לרפואת הפה,
סדציה ודימות.
בית הספר לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.
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כאב הינו חוויה חיונית אשר עוזרת לנו להתמודד עם
מפגעים המסכנים את חיינו או איברים בגופנו .כאב
חריף כתוצאה מטראומה או דלקת מתריע על בעיה וכך
מאפשר הימנעות וטיפול מתאים .כאב כרוני הוא כאב
בעל מאפיינים ייחודיים המפרידים בינו לבין כאב אקוטי-
חריף .כאב זה שייך למחוזות אשר אינם קשורים להתרעה
מפני סכנה ,אלא הופך בעצמו לבעיה הפוגעת קשות
באיכות החיים .ההגדרה המודרנית ,מתייחסת לכאב
כאל ״חוויה לא נעימה הקשורה לנזק ממשי לרקמה או
מתורגמת במונחים של נזק שכזה״ ( .)1אחד מסוגי הכאב
הקשים ביותר באזור הפנים הוא כאב עצבי .מקור כאב זה
יכול להיות פריפרי כתוצאה מטראומה לעצב היקפי או
מרכזי כתוצאה מנזק למערכת העצבים המרכזית .מאמר
זה יעסוק בכאב פנים עצבי מרכזי הקרוי Trigeminal
 ,Neuralgiaאשר נחשב לאחד מסוגי הכאב הקשים ביותר
הידועים לאדם.
 - )TN( Trigeminal Neuralgiaתסמונת העצב המשולש
שייכת למשפחת הכאבים הנוירופטיים– עצביים.
לעיתים תהיה עווית פנים אופיינית בזמן ההתקף ולכן
ניתן שם נוסף והוא  .Tic Douloureuxשם שלישי כולל
את הרמז לעוצמתו של הכאב הוא .Suicide disease
זהו כאב עז ביותר הפוגע בדרך כלל במבוגרים מעל גיל
 50ונובע כתוצאה מתפקוד לא תקין של עצב הפנים
החמישי (העצב הטריגמינלי) ,בשכיחות של בערך 1
ל .)2,3( 10000-הגדרות הInternational Headache-
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 )IHS( Societyמשנת  )1( 2013לכאב מסוג  TNראשוני
כוללות את הסעיפים הבאים :א .לפחות  3התקפים.
ב .כאב המתרחש באזור הפיזור של שלושת הסעיפים
של העצב הטריגמינלי ללא הקרנה לאזורים מרוחקים
יותר .ג .הכאב כולל לפחות  3מ  4מהמאפיינים הבאים:
כאב התקפי בין שניות ל 2-דקות ,חזק מאוד ,חשמלי
או דוקר ,קשור לגירוי בלתי כואב מקדים ד .ללא נזק
נוירולוגי נראה .ה .לא קשור לאף אבחנה אחרת .המצב
הקלאסי ( ,)Classical TNהוא כאשר הכאב ההתקפי
אינו מלווה בכאב רקע ובין ההתקפים לא יהיו כאבים.
מצב זה מהווה את מרבית החולים ( .)4מצב שבו יש כאב
התקפי קצר ,אך במקביל ישנו כאב רקע תמידי משמעותי
( ,)5קשה הרבה יותר לאבחון .מצב נוסף כולל את ה
 , Symptomatic TNובו הגורם לכאב הקשה והאופייני
הן מחלות אחרות ,בעיקר טרשת נפוצה (Multiple
 )Sclerosis - MSוגידולים מוחיים הלוחצים על שורש
העצב החמישי .כ  1.5%ועד  7.2%מהחולים ב  ,MSיחוו
גם  ,TNבממוצע כ  12שנים לאחר התפרצות המחלה
הבסיסית .לעיתים רחוקות הרבה יותר ( TN ,)0.3%יהיה
הסימן הראשוני ( .)6,7כ  10%מכלל הסובלים מגידולים
מוחיים שונים ,יסבלו גם מכאבים דמויי  -TNבעיקר
מנינגיומות ( )Meningiomaוגידולים ב אזור הPosterior-
 .)8( Fossaיש לחשוד במחלה נסתרת כאשר הכאבים
מתקדמים בצורה מהירה יותר ,פוגעים בגילאים צעירים
יותר ,מופיעים משני צידי הפנים או מלווים בסימנים
נוספים כדוגמת שינויי תחושה משמעותיים (.)9

טבלה 1
Diagnostic criteria for TN
At least 3 attacks of unilateral facial pain fulfilling criteria B and C

A

B 	Occurring in one or more divisions of the trigeminal nerve with no radiation beyond the trigeminal
distribution
Pain has at least three of the following four characteristics

C

1. Recurring in paroxysmal attacks lasting from a fraction of a second to 2 minutes

		

2. Severe intensity

		

3. Electric shock-like, shooting, stabbing or sharp in quality

		

4. Precipitated by innocuous stimuli to the affected side of the face

		

No clinically evident neurological deficit

D

Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis

E

ICHD-3 beta

הקריטריונים לאבחון  Trigeminal Neuralgiaכפי שהועלו על ידי ה IHS-ב  )ICHD=3 beta) (1( 2013ופורסמו בצורה מתומצתת ע”י .)20( Haviv et al

מיקום הכאב מתואר בדרך כלל על פי פיזור שלושת
הסעיפים של העצב הטריגמינלי ,כ 42% - 36%-מהחולים,
מתארים כאב שמוגבל לסעיף בודד ,ב  16%-18%הסעיף
המנדיבולרי או הסעיף המקסילרי יהיו מעורבים ,ב 35%
מהחולים שניהם יחד (מנדיבולה ומקסילה) יהיו מעורבים.
שאר המקרים יכללו את הסעיף האופתלמי ((Ophthalmic
או את שלושת הסעיפים יחד .כלומר במרבית המקרים

תמונה  :1עקירות שיניים מיותרות באזור המקסילה משמאל
לקו האמצע עקב כאבי  TNשנחשדו בטעות ככאבי שיניים.
התמונה באדיבות פרופ׳ יאיר שרב ופרופ׳ רפאל בן אוליאל (.)10

(כ )69%-האזור הכואב יהיה או במקסילה או במנדיבולה–
אזור השייך באופן מסורתי לרופאי השיניים .עובדה זו גוררת

אחריה טעויות באבחנה וזיהוי הכאב בטעות ככאב ממקור
דנטלי ,בעיקר כדלקת בלתי הפיכה של מוך השן (פולפיטיס).
אין זה מפתיע שבין  33%ל 65%-מהחולים מטופלים
דנטאלית (לעיתים באמצעות עקירות מרובות) שלא לצורך
בעיקר ב 5-השנים הראשונות להתפרצות המחלה (.)11
המחלה יכולה להתחיל באופן פתאומי או כמצב
הקרוי  Pre TNהנדיר ,שבו ישנו כאב חד צדדי פחות
אופייני אך מגיב לטיפול המקובל ל ,)12( TN -מצב
זה יקרא  Pre TNרק במידה ויהפוך בסופו של דבר
ל .TN -למחלה ישנן תקופות פעילות ותקופות
הפוגה .לפחות בהתחלה ,התקופות הפעילות מגיעות
לממוצע של  49ימים ותקופות ההפוגה יכולות לנוע
בין שבועות לשנים .אולם ,המחלה נחשבת כמחלה
כרונית פרוגרסיבית משמע שעם ההחמרה ,תקופות
ההפוגה שמאפיינות את השנים הראשונות הולכות
ומצטמצמות עם הזמן ( ,)13גם הטיפול התרופתי
כנראה שהופך פחות יעיל עם השנים ( .)14האבחנה
תלויה תמיד ,בראש ובראשונה באנמנזה ובבדיקה
הקלינית של החולה .ישנה אינדיקציה להדמיה,
בעיקר (MRI) Magnetic Resonance Imaging
בכל המקרים של חשש ל  TNועל אחת כמה וכמה
במקרים בהם המחלה מופיעה באופן יוצא דופן
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תמונה  :5 - 3בת  ,57הסובלת מכאב התקפי הבזקי בלסת תחתונה משמאל שנחשד ככאב דנטלי .עקירת שיניים  36-38לא הועילה
לכאבים שמקורם התגלה לאחר ביצוע  MRIואבחנה של  Symptomatic TNכתוצאה ממנינגיומה (גידול שפיר) בCerebropontine-
 .Angleטיפול במגוון תרופות הכולל  Carbamazepine, Oxacarbamazepine, Baclosal, Gabapentinהופסק עקב תופעות
לוואי שונות או עקב חוסר הטבה .לאחר הסרת הגידול ובנוסף ניתוח  MVDנרשמה הקלה מיידית ומוחלטת

( .)15לעיתים עדיף לבצע (MRTA) Magnetic
 Resonance Tomographic Angiographyאשר יכול
לספק מידע טוב יותר לגבי סמיכות אפשרית בין
כלי דם לשורש העצב הטריגמינלי (.)10

טיפול
ב 70%-מהמקרים ניתן להסתפק בטיפול תרופתי
פרופילקטי כרוני ,כאשר התרופה היעילה מכולם
( ,)16היא תרופה המשמשת כטיפול יעיל לאפילפסיה
וקרויה  Carbamazepineאו בצורתה המתקדמת יותר
 .Oxcarbazepineשתי תרופות אלו עובדות בעיקר
על תעלות נתרן ,אציין כי מנגנון פעולתן והאופן בו
הן משפיעות על המחלה אינו ידוע בשלב זה .לעיתים
יש צורך בשילוב תרופות נוספות בעיקר  Baclosalאו
החלפת התרופה בתרופות אחרות כדוגמת Lamotrigine
 ,Gabapentineאו  regabalinשנחשבות פחות יעילות.
תופעות הלוואי של התרופות המקובלות
( )Carbamaxepine and Oxacarbamazepine
משמעותיות יחסית וכוללות מצבים מסוכנים כדוגמת
ירידה ברמות הנתרן והספירה הלבנה ,תופעות אלו
עלולות להגביל את השימוש בתרופה ( .)10במצבים
מסוימים ניתן לראות ב MRI-סמיכות בין כלי דם,
בעיקר ה SCA – Superior cerebral artery-לשורש
העצב החמישי .סמיכות זו כנראה גוררת אחרי דה
מיאליניזציה מקומית ופעילות ספונטנית ובלתי תקינה
של העצב .רב הנסתר על הגלוי מפני שבחלק גדול
מהאוכלוסייה ניתן לראות את הסמיכות בין כלי הדם
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לעצב ללא סימפטומים .במקרים בהם מזוהה סמיכות
כזו עם סימנים של  ,TNניתן להמליץ על פרוצדורות
נוירוכירורגיות ,שהמפורסמת וכנראה גם היעילה
מביניהן קרויה )MVD( Microvascular Decompression
שבמהלכה מפרידים בין העצב לכלי הדם שלוחץ עליו
באמצעות פד טפלון .ראוי לציין כי קיימות גם שיטות
נוספות ביניהן הזרקת גליצרול ,שימוש בגלי רדיו
ובהפרדה על ידי בלון נחשבות פחות יעילות ובעלות סיכוי
גבוה יותר לתופעות לוואי ( .)10 ,17ההצלחה הניתוחית
במהלך  7השנים הראשונות מרגע התפרצות המחלה
כנראה גבוהה יותר מאשר בשלבים מאוחרים יותר (,)18
עניין בעל משמעות כאשר שוקלים או ממליצים על
אופציה ניתוחית.
על פי הקריטריונים של ה ,)1( IHS-כאב התקפי עד
 2דקות הוא קריטריון עיקרי ,אך האם האבחנה זהה
כאשר ישנו כאב המופיע זמן ארוך יותר? האם כאב זה
נכלל בקטגוריה של  ?TNכיצד מתייחסים למצבים בהם
יש רק חלק מהקריטריונים ומהם המאפיינים של חולים
אלה? בשני מאמרים עוקבים שפרסמנו בCephalalgia-
ב )20 ,19( 2016-בחנו את הקריטריונים הקיימים
ואימתנו אותם עם תוצאות הבדיקה הקלינית והטיפול
התרופתי .המאמרים מנסים לענות על השאלות שהוצגו,
כמובן שלתשובות יש השלכות על האבחנה והטיפול.
נבדקו סה״כ  81פציינטים שזוהו כסובלים מ ,TN-נבדקים
אלה חולקו ל 2-קבוצות :קבוצה א כללה  61נבדקים
אשר להם כאב התקפי עד  2דקות וקבוצה ב כללה
 20מטופלים אשר להם כאב הנמשך מעבר ל  2דקות .

המאמר הראשון ( ,)19בחן את מחדש את הקריטריונים
הידועים של  TNבהקשר עיקרי של אורך ההתקף.
ההשוואה העלתה מספר מאפיינים מעניינים :כאב רקע
נמצא משמעותי יותר בקבוצה השנייה ( 29.5%לעומת
 ,)70%כך גם התעוררויות מהשינה בעקבות הכאב העז
( 29.5%לעומת  )55%ונוכחות סימנים אוטונומיים
בעיקר דמיעה מהעין בצד הכואב ( 21.3%לעומת .)40%
המאמר השני ( )20עסק בתוצאות הטיפול הפרמקולוגי
בעיקר באמצעות תרופת הבחירה,Carbamazepine :

תוצאות מאמר זה העלו הצלחה טיפולית טובה
יותר בקבוצה א הקלאסית ( )75%לעומת קבוצה
ב.)50%(-״תוצאות אלו יכולות להתפרש ל  2כיוונים:
א .קבוצה א ,הכוללת את הסימנים הקלאסיים היא גם
זו המגיבה לטיפול המקובל בצורה טובה יותר ,כלומר,
עצם הימצאות הסימנים הייחודיים ל TN -משפיעה על
ההצלחה הטיפולית ,כך שניתן בצורה די טובה להסתפק
בטיפול המקובל במצב שבו  TNמופיעה בצורתה
הקלאסית בעוד שב  TNשמופיע בצורה פחות קלאסית

תרשים  :1תרשים זרימה תאורטי המסכם את הגורמים המשפיעים על המאפיינים והפרוגנוזה הטיפולית של .)20( TN

Automatic
Signs
Disease
Duration

Pharmacotherapeutic
Outcome
Attak
Duration
Background
Pain

הטיפול יעיל פחות.
ב .אפשרות נוספת היא שישנה טעות באבחנה והקבוצה
השנייה הכוללת את הסימנים השונים אינה נמצאת
בהגדרה של  TNאלא מצביע על מצב שונה– החשוד
המיידי במצב כזה נקראShort-lasting unilateral :
 ,)SUNHA( neuralgiform headache attacksאוshort- ,
lasting unilateral neuralgiform headache attacks
,)SUNCT( with conjunctival injection and tearing
(שניהם מצבים השייכים למשפחת הTrigeminal-
s( Autonomic Cephalalgia׳ :)TACקבוצה של כאבים

ממקור דם הכוללת בין השאר גם מצבים כדוגמת כאב
ראש מצררי – Cluster headacheאו

Paroxysmal

 Hemicraniaואחרים) .כאב זה כולל ההתקפים רבים
קצרים ללא תקופות הפוגה בין ההתקפים (ללא תקופה
רפרקטורית) ,חד צדדיים ומלווים בסימנים אוטונומיים
משמעותיים המופיעים בעיקר באזור העין .סוג זה של
כאבים אינו מגיב לטיפול ב )Carbamazepine 21)-ואמור
להיות מטופל באמצעות תרופה אנטי אפילפטית אחרת
הנקראת .Lamotrigine
מחקר עתידי רצוי פרוספקטיבי צריך להתבסס על
איתור גורמי הסיכון ל ,TN -השוואת תוצאות טיפולים
כירורגיים ,פרמקולוגיים ואחרים כדוגמת יעילות
 ,Neuro-stimulationבוטוקס ושילובים בין תרופות
קיימות (.)22
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טבלה  :2אבחנה מבדלת אפשרית לTN-
אבחנה מבדלת לTrigeminal Neuralgia-
Acute Pulpitis

כאב ממקור מוך השן ,בעל עוצמה חזקה ,פועם ומעיר משינה  ,מתגבר
בזמן אפליקציית קור או חום על השן הרלוונטית
כאב הבזקי ,מנגנון של טריגרינג אופייני הכולל בליעה ,שיעול
Glossopharyngeal neuralgia
והתעטשות ממוקם באזור בסיס הלשון ,הפארינגס והאוזן.
או
משמעותית
כאב עיצבי ,חד צידי ,שורף המשכי ,לאחר טראומה
Painful posttraumatic neuropathy
מינורית
)(PPTN
כאב עיצבי ,חד צידי ,בדרך כלל המשכי המשויך לזיהום קודם של הרפס
Post herpetic neuralgia
זוסטר
כאב שמקורו לא ברור באזור הפנים ,בדרך כלל חד צידי ,המשכי יכול
)Persistent idiopathic facial pain (PIFP
להיגרם גם לאחר טראומה מינורית או ללא כל סיבה מקדימה
כאב ממשפחת ה  ,TAC’sחד צידי ,הבזקי– קצר ,כולל סבירות גבוהה
 SUNCTאו SUNHA
של סימנים אוטונומיים ,בעיקר באזור העין
כאב התקפי בדרך כלל כל התקף נע בין שעות לימים ,יכול לנדוד בעל
).Neurovascular orofacial pain (NVOP
סימנים הדומים למיגרנה ובעיקר מיגרנה של אזור הפנים
(או כאב דנטלי אחר ,כדוגמת סדק ,דחיסת
מזון וכדומה)

 Trigeminal Neuralgiaהוא מצב שכל רופא שיניים
אמור להכיר ככאב כרוני ממקור מרכזי העלול לחקות
כאב ממקור פולפרי .הכאב הקלאסי הנפוץ הוא כאב
התקפי ,כל התקף נמשך מספר שניות עד  2דקות ,בעל
אופי חשמלי או דוקר ,אינו מעיר משינה ומתעורר
כתוצאה מטריגר שאינו כואב .יחד עם זאת ,ישנם מצבים
קשים יותר לזיהוי ולטיפול .עבודות שפרסמנו לאחרונה
( )19,20מעלות את האפשרות למופע שונה של ,TN
הנפרד מהצורה הקלאסית שהורגלנו בה ,בעיקר בהקשר
להתארכות זמן ההתקף ביחס לכאב רקע ,הפרעה נפוצה
יותר לשינה ,סימנים אוטונומיים בשכיחות גבוהה יותר

והצלחה טיפולית ירודה .השערה נוספת שעלתה בהקשר
לממצאי מאמרים אלה היא חפיפה בין אבחנה של
 TNלאבחנה של מחלה שונה ממקור כלי דם הנקראת
 ,SUNHAאשר כוללת מאפיינים דומים בחלקם ,אך
דורשת טיפול שונה לחלוטין .ריבוי האיברים באזור כה
מצומצם ,כאב ממקורות שונים ,מסיבות מגוונות ובעל
מאפיינים ייחודיים ,מהווה קושי אבחנתי ואתגר גדול.
אבחון מדויק תוך ידע לגבי גורמי הכאב הנוספים ,יוביל
לטיפול נכון וסיכוי גדול יותר להתגברות וצמצום הכאב.
היכולת לאבחן ולטפל בכאבים כרוניים נוירופטיים
ואחרים בחלל הפה ,שחלקם מחקים כאבי שיניים ,היא
חלק מארסנל היכולות של המומחה לרפואת הפה.
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פוסט-אורתודונטיה הינו מונח חדש המתאר את תחום
האורתודונטיה לאחר השינוי שעבר בעשורים האחרונים.
כניסת האליינרים (השם המסחרי לפלטות שקופות של
 ,)Align Technologyבישר את תחילת השינוי .האליינירים
מבוססים על תיאוריות המערערות על חלק ממושגי
היסוד של האורתודונטיה הקלאסית ומאפשרים להרחיב
את אוכלוסיית המטפלים לרופאי שיניים כלליים .שיאו
של התהליך במיכשור הבנוי על בסיס דומה לאליינרים,
אך נעשה בטכניקה של ׳עשה זאת בעצמך׳ .במאמר זה
בחרנו להציג תהליך אחד מתוך מכלול השינוי שמתחולל
בתחום האורתודונטי ומאפיין לעמדתנו את עידן הפוסט-
אורתודונטיה.
כמה מהקוראים שמעו את השם אמוס דודלי (Amos
 ?)Dudllyבאתר של אמוס דודליhttp://amosdudley.com/ ,
 weblog/Orthoניתן לצפות באיש הראשון שהצליח להזיז
את שיניו בשיטת ׳עשה זאת בעצמך׳ .בשנת  1997הקים
אדם בשם זיה צ׳יסטי ( )Zia Chistyאת החברה המסחרית
הראשונה  Technology Alignהמטפלת ביישור השיניים
באמצעות פלטות שקופות  .www.aligntech.comאמוס
דודלי אימץ את הרעיון של צ׳יסטי ,ולקח אותו צעד אחד
קדימה .הוא הדפיס  12פלטות שקופות במדפסת תלת
ממד בעלות של  60דולר ,זאת במקום טיפול שאותו היה
מקבל מידי אורתודונט שדרש מחיר גבוה מ 5000-דולר.
פרסום הטיפול העצמי ברשת יצר הד עצום בקרב הציבור
בארה״ב .תגובה המזהירה משימוש בפלטות דומות מטעם
האגודה האמריקנית לאורתודונטיה ( ,)1לא איחרה לבוא.
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בקרב אנשי המקצוע קיים היום חשש מוחשי ואמיתי ,שלא
ירחק היום ויימכרו לקהל הרחב ערכות לטיפול אורתודונטי
בשיטת ׳עשה זאת בעצמך׳ .אולם אנו מניחים שייקח זמן
מה עד שהדבר ייושם בפועל ,שכן הדבר דורש תהליך ארוך
ומורכב של פיתוח.
הזזת שיניים באמצעות פלטות שקופות (הפוזישיונר,
שהיו הבסיס לאליינרים) ,פותחה על ידי ד״ר קסלינג,
בסוף שנות ה 40-של המאה הקודמת ( .)3מדוע ד״ר
קסלינג ולאחריו עשרות אלפי אורתודונטים ,לא העלו על
דעתם את האפשרות לפתח פלטות שקופות ,כאופציה
לטיפול אורתודונטי מלא וזיה צ׳יסטי ואמוס דודלי כן?.
נראה שהתשובה נעוצה בהתייחסותם של האורתודונטים
לטיפול כמכלול ,לכותרות השיניים ,לשורשיהן ,לרקמות
הסובבות את השיניים ,למנשך ,לפנים ועוד .כל זה נשמע
מובן מאליו ,אך יש לזכור שהטכנולוגיה של האליינרים
מתייחסת אך ורק לעמדת הכותרות.
תכניות הלימודים בקורסי ההתמחות באורתודנטיה,
מכשירות את המתמחים לצד האפשרויות הגלומות בטיפול
גם את מגבלותיו .הכשרה במסגרת של התמחות מסודרת
לא עוסקת רק בטכנולוגיות להזזת שיניים ,אלא בתובנות
העמוקות של הגורמים להפרעות הסגר ,הוראת לימודי
גדילה והתפתחות ,הזדקנות ,אבחנה ועוד ,ורק בסופה יגיע
רישום של אלגוריתם מורכב ,שמטרתו לא רק תכנית טיפול
אלא בין היתר הצגה של אלטרנטיבות ,נקודות זמן לקבלת

החלטות ,חלקן בלתי הפיכות ,וכד׳ .בחלק הטיפולי ,לומדים
בין היתר את משמעות השימוש בכוחות ובמומנטים ואת
האמצעים המאפשרים זאת .לפיכך ,אורתודונט אמיתי לא
יכול היה להמציא ולפתח אמצעים להזזת שיניים שבנויים
אך ורק על תנועת הטייה ורוטציה של הכותרות ,שכן
זוהי התייחסות חלקית בלבד למכלול שלם של מרכיבים
שמשפיעים על תנועת השיניים .בדומה לבמאי שיביים
היום ,במאה ה 21-סרטים אילמים רק משום שהוא מבכר
להתעלם מההתפתחויות שחלו בקולנוע במאה השנים
האחרונות .אין כיום כל פלטה שקופה שבכוחה לפתח
מומנט כזה שיניע את השורש ( .)4כאן ,בקו החיבור של
הצמנטום והזגוגית נמצא קו השבר שאותו האורתודונטים
לא היו מוכנים לעבור ,לא בדמיונם ולא במציאות.
אולם התמיכה המסיבית של “אורתודונטים-סלב״
בטכנולוגיה הזו ,בשילוב ׳התנפלות׳ הציבור על מרפאות
שספקו את השרות הזה ,שינתה את פני המקצוע והפכה
אותה ללגיטימית במרחב האורתודונטי .יש לציין ,שכמו
מאמר המערכת שפורסם לאחר פריצתו של אמוס דודלי
לתודעה פורסמו בעבר מספר מאמרי מערכת נוקבים
נגד טכנולוגיית האליינרים ,אך הצלחתם היחידה הייתה
בהורדת את ערך המניה של  Align Technologyלזמן מוגבל
בלבד .בניגוד לדעת המומחים ,השימוש בפלטות שקופות
הלך והתרחב .גם המחאה של האגודה האמריקנית
לאורתודונטיה נגד אפשרות השימוש בפלטות אלו על ידי
רופאי שיניים כלליים לא החזיקה מעמד .היום ,כל רופא
שיניים יכול לשלוח מידות לימוד לחברה ולקבל את סדרת
הפלטות אותו הוא מוסר למתרפאיו .רופא זה לא צריך
לדעת הרבה יותר מאשר לקחת מידות לימוד .את היתר
4.	Simon M, Keilig L, Schwarze J, Jung BA, Bourauel
C. Forces and moments generated by removable
thermoplastic aligners: incisor torque, premolar
derotation, and molar distalization. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2014 Jun;145(6):728-36.
Erratum in: Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014
Oct;146(4):411.
5.	Brezniak N. It is all about definitions. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2014 Nov;146(5):548-9.

יעשו בשבילו טכנאי החברות השונות .ואם אותו רופא
יבקש ,אזי תמורת תשלום נוסף ,רופאים מומחים ,שכמובן
מסירים מעצמם כל אחריות לתוצאות ,ונוהגים בדיוק
כמו החברות עצמן ,ייעצו לו כיצד בדיוק לטפל במתרפאיו
בעזרת האליינרים שיקבל.
ומה בקשר לעובדות חלופיות? בתחום רפואי-מדעי
כאורתודונטיה ,אין די בהחדרת מוצר לשוק .יש צורך
להכשירו גם באמצעות גושפנקא מדעית ,באמצעות
פרסום בכתב עת מקובל על הקהילה המקצועית .עם הזמן
מדענים ערכו ניסויים בטכנולוגיות אלה ופורסמו מאמרים
שהוכיחו כי אין אפשרות לפתח טורק באמצעות הפלטות.
המענה לחסם פיסיקאלי זה היו מאמרים שפשוט שינו את
הגדרתו הפיסיקאלית של הטורק ,וכל זאת כדי שיתאים
לתנועות שאותן פלטות יכולות לבצע .דומה הדבר להחלטה
להשמיט את החזקה השנייה בנוסחה המרכזית בתורת
היחסות של איינשטיין ,מבלי להוכיח את השינוי .וכך ,די
שמאמר המנסח מחדש הגדרות פיסקאליות (ללא כל
הוכחה לקיומן) יפורסם בכתב עת מקובל ,כדי ש״העובדה״
האלטרנטיבית תצוטט שוב ושוב ,כדי לשכנע שגם ביכולתן
של הפלטות השקופות לבצע את הטורק ,ושלא יבלבלו
אותנו עם העובדות (.)4,5
אכן ,אנו נמצאים בתקופה חדשה ,שאותה אנו מכנים פוסט
אורתודונטיה .יש בה את כל המאפיינים של המושג פוסט,
המופיע במושגים כגון פוסט מודרניזם או פוסט ציונות.
נשאלת השאלה האם אנו נמצאים בראשיתה של התקופה
או בסופה .ימים יגידו.
References:
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נגעים לבנים בריריות הפה יכולים להיות מוסברים על
בסיס שינויים החלים באפיתל המצפה עצמו ,או ברקמת
החיבור שמתחתיו .באשר לאפיתל ,המראה הלבן נוצר
מהאופן בו קרני האור מתפזרות כתוצאה מהתעבות
הקרטין ו/או האפיתל .לעיתים שינויים אלה עלולים
להיות מלווים בשינויים ברמת מבנה האפיתל ותאיו ,מה
שעלול להקנות לו פוטנציאל (אם כי לא גבוה) להתמרה
ממאירה .במקרים אחרים ,בצקת בין תאי האפיתל או
בתוכם ,גם כן יכולה לתרום למראה לבנבן-חיוור של
הריריות .מצב נוסף שנראה כנגע אפיתליאלי לבן הוא
ממברנה הנוצרת משאריות נמקיים של אפיתל שמכסה
אזורים מכויבים .גם מושבות של קנדידה המעורבות
בשאריות של אפיתל הפה יכולות להיראות כקרומים
לבנבנים .באשר לרקמת החיבור ,יצירה מוגברת של חומר
חוץ תאי קולגני ו/או וירידה במספר כלי הדם ,״יתורגמו״
לנגעים לבנים בריריות חלל הפה (.)1
נגעים אדומים בחלל הפה הם בדרך כלל ממקור
דלקתי ומתאפיינים בריבוי ו/או בהרחבה של כלי דם
בתת-הרירית .מבחינת האפיתל ,הידקקותו גורמת
לכך שכלי הדם הקרובים אל פני השטח ישתקפו
דרכו ביתר קלות .לעיתים ,הידקקות האפיתל
מלווה בשינויים במבנה האפיתל ובאיכות התאים,
שינויים שעלולים להקנות לאפיתל כזה פוטנציאל
להתמרה ממאירה .גורם אחר למראה אדום של
הרירית האורלית הם היווצרותם של שטפי דם קטנים
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(פטכיות  )Petechia -או מקבצים קטנים של כלי דם
(טלנגיאקטזיות .)1( )Telangiectasias -
ברירית האורלית ניתן לעיתים למצוא נגעים לבנים או
לבנים-אדומים העלולים להופיע או כנגעים בודדים או
כנגעים מרובים המפוזרים על פני אתרים שונים של חלל
הפה .אלו האחרונים יכולים להציג מופע דו-צדדי סימטרי.
מאמר זה יביא דוגמא למקרה של נגעים לבנים/לבנים-
אדומים דו-צדדיים וידון באפשרויות לאבחנה מבדלת.

הצגת מקרה
גבר בן  55פנה למרפאה לרפואת הפה בשל נגעים לבנים
בחלל הפה ובשפתיים ,שהתגלו באקראי על ידו לפני
מספר חודשים .המטופל מדווח כי הנגעים מעט צורבים
בזמן אכילת מזון חריף ובעיקר ,מפריעים מבחינה
אסתטית .המטופל שולל נגעים בעור או בריריות אחרות,
ללא מחלות רקע משמעותיות אך נוטל בקביעות מזה
מספר שנים מיקרופירין ,סימבסטטין ופאמוטידין .לא
ידועה אלרגיה לתרופות .המטופל מעשן  40שנות קופסא.
בבדיקה אקסטרה-אורלית נצפו פנים סימטריות בעלות
צבע תקין .לא נימושה לימפאדנופתיה צווארית .בבדיקת
חלל הפה ,בשני צדי הפה ,בקומיסורות של השפתיים
ובריריות הבוקליות הסמוכות אליהן ,נצפו נגעים לבנים-
אדומים לא מתקלפים ,מעט מורמים מסביבתם ,עם
גבולות אירגולריים אך מוגדרים היטב .כפי שניתן
להתרשם מהתמונה (תמונה  )1פני שטח הנגעים
מגורגרים ברובם (המרכיב הלבן) משולבים בחריצים

עמוקים (המרכיב האדום) .הנגעים היו יותר בולטים בצד
שמאל .במישוש  -הנגעים נמצאו רכים (ללא אינדורציה).
יתר הריריות בחלל הפה היו שמורות.

אבחנה מבדלת
גבר בן  ,55מעשן כבד  40שנות קופסא ,מציג נגעים
לבנים-אדומים לא מתקלפים באזורי הקומיסורה
וברירית הבוקלית הסמוכה .הנגעים דו צדדיים,
דומיננטיים יותר בצד שמאל .הנגעים קיימים בחלל הפה
מזה מספר חודשים וגורמים לצריבה במגע עם מזון חריף.
לאור המראה הקליני ,המיקום ,גיל המטופל והעישון
הכבד ,האבחנות המבדלות האפשריות הן:
1. Chronic hyperplastic candidiasis
2. Oral lichen planus
3. Frictional keratosis with secondary trauma
4. Leukoplakia with secondary fungal infection
5. Leukoerythroplakia
6. Verrucous carcinoma/Squamous cell carcinoma
מכלול הנתונים הקליניים מציבים את הChronic-
 )CHC( hyperplastic candidiasisבראש רשימת

האבחנות המבדלות .מדובר בזיהום פטרייתי כרוני,
השכיח יותר בקרב גברים בני  50ומעלה .המיקום
הנפוץ ביותר הוא ברירית הבוקלית הקדמית/
האזור הרטרו-קומיסורלי ,לרוב ,דו צדדית .בניגוד ל
( Pseudomembranous candidiasisשגם מתבטא
בנגעים לבנים) ,הסוג ההיפרפלסטי אינו מתקלף .קלינית,
הנגע מוגדר היטב ויכול להתבטא בצורת רובד לבן
הומוגני ,נודולרי או מנומר (.)2( )speckled
ההופעה הסימטרית של נגעים לבנים המשולבים במרכיב
אדום יכולה להתאים גם ל,(OLP) Oral lichen planus-
מחלת עור וריריות שכיחה שמקורה במערכת החיסון.
 OLPעשוי להתבטא בחלל הפה במספר אופנים .הצורה
הרטיקולרית (פסים לבנים היוצרים מראה רשתי)
היא גם הנפוצה ביותר ,אך יתכנו גם מופעים אטרופיים
(אדומים) ,ארוזיביים או דמויי רובד שאינו מתקלף
) .(plaque-like lichen planusהסוג האחרון ,דומה מאוד
קלינית לליאוקופלקיה ומתואר כנגע לבן ,שטוח ,לרוב
בעל שטח פנים חלקים .סוג זה שכיח בעיקר בגב הלשון
ועל פני הריריות הבוקליות .על אף המופע הסימטרי

הדו-צדדי המאפיין את פיזור הנגעים ב OLP-ושכיחותו
הרבה באופן יחסי לשאר האפשרויות שעלו ,העדר נגעים
נוספים בחלל הפה או בעור והעדר מראה רשתי מובהק,
ממקמים אבחנה זו בסבירות יותר נמוכה בהשוואה
ל.)3( CHC-
מצב של  Frictional keratosisנובע מתגובה מקומית
של הרירית לשפשוף או לחיכוך כרוניים המתבטאים
בהיפרפלזיה של האפיתל .המצב שכיח באזורים
החשופים לטראומה מעצמים קשים (שיניים ,תותבות,
מברשת שיניים וכיו״ב) ,כגון ,הריריות הבוקליות (בעיקר
באזור קו הסגר) ,צדי הלשון ,הרכסים האלבאולריים
מחוסרי שיניים ולאורך החניכיים הבוקליות (בעיקר
בסגמנטים אחוריים) .קלינית ,נצפה לראות נגע
לבן לא מתקלף בעל פני שטח הומוגניים חלקים או
מחוספסים .הנגעים נסוגים ונעלמים לאחר הסרת הגורם
הטראומתי ( .)1במקרה שלפנינו ,המטופל שולל הרגלים
פאראפונקציונליים ולא נצפה מקור טראומטי בחלל
הפה .כמו כן ,הנגעים נצפו גם על פני הקומיסורות ועל כן
האפשרות שנגרמו מטראומה פחות סבירה.
באבחנה מבדלת נכללה גם אפשרות של Leukoplakia
(רובד לבן בחלל הפה שלא ניתן להסרה ואינו קשור
למחלה אחרת) עם זיהום פטרייתי שניוני .מדובר במצב
שקשה מאוד להבדילו מ ,)2( CHC-אך לרוב לא יתבטא
באופן סימטרי דו-צדדי .עוד נלקחו בחשבון אפשרויות
לנגעים בעלי פוטנציאל גבוה להשתנות ממאירה
כמו  Leukoerythroplakiaואף ממאירות ממש ,כגון
 .Verrucous/Squamous cell carcinomaעם זאת ,כאמור,
ההופעה הדו צדדית והסימטרית של הנגעים מותירה
אבחנות אלו בשלב זה ,בתחתית הרשימה (.)4
קביעת אבחנה
לאור החשד לנגע ממקור פטרייתי או לחילופין לזיהום
פטרייתי שניוני של נגע קיים (למשל ,)OLP ,הוחלט
להתחיל בטיפול אנטיפונגלי מקומי עם Clotrimazole
למשך שבועיים .בנוסף ,הוסברה למטופל החשיבות
בהפסקת העישון לאלתר .במקביל ,המטופל נשלח
לבדיקות דם לשלילת אנמיה וחסרים בויטמין ,B12
חומצה פולית וברזל.
בביקורת לאחר שבועיים ,נשללו אנמיה וחסרים
תזונתיים בבדיקות הדם .בבדיקה קלינית ,נצפה שינוי
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מהותי במראה הנגעים (תמונה  .)2עיקר השינוי הוא
בפני השטח של הנגע שהפכו להיות לבנים והומוגניים.
השינוי אישש את מעורבותו של זיהום פטרייתי בנגע,
אך עדיין לא איפשר קבלת אבחנה מדויקת .מסיבה זו
נלקחו מהנגעים בשלב זה מספר ביופסיות (Incisional
 )biopsiesשאיששו את האבחנה הקלינית של .CHC

דיון
ביטוי של  CHCבחלל הפה היא הצורה הפחות שכיחה
של  .Oral candidiasisישנה סברה הגורסת כי CHC
אינו קיים כאבחנה נפרדת אלא מדובר בנגע מסוג
 Leukoplakiaשמזוהם בפטרייה ( .)5לחילופין ,ישנם
חוקרים שטוענים כי סוג מסויים של קנדידה שמייצרת
 nitrosamineגורמת לשינויים לויקופלקיים באפיתל (.)6
לפיכך ,הנגע מוכר בספרות גם כCandidal leukoplakia-
( .)7כאמור ,מדובר בנגע הנפוץ יותר בקרב גברים בני
 50ואילך .המראה הקליני הקלאסי של  CHCהוא רובד
לבן או לבן-אדום בלתי מתקלף ,המופיע באופן דו צדדי
וסימטרי .המיקום השכיח ביותר הוא קדמת הרירית
הבוקלית ,בגובה קו הסגר ,לרוב עם מעורבות של זוויות
הפה (.)2
עישון טבק נמצא גורם אטיולוגי מרכזי ב CHC-ולכן
מתן הסבר ועידוד המטופל להפסיק עישון הם הצעד
הראשון והחשוב ביותר בטיפול במצב זה .בהיות
המצב קשור לזיהום פטרייתי כרוני יש להתאים טיפול
אנטיפונגלי וכן חשוב להפנות את המטופל לבדיקות דם
כגון ,בדיקת רמות הברזל ,ויטמין  B12וחומצה פולית.
בצעירים הסובלים מזיהומים פטרייתיים גם באיברים
נוספים כגון ,עיניים ,ציפורניים וכיו״ב ,הדבר מחייב בירור
אנדוקרינולוגי ( .)8טיפול אנטיפונגלי מקומי לא תמיד
יעיל מספיק ואף במקרים בהם יש תגובה טובה לטיפול,
קיים שיעור הישנות גבוה .מסיבות אלה נדרש לעיתים
טיפול אנטיפונגלי סיסטמי (.)9
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חשוב לציין כי ל CHC-יש סיכון מוגבר להתמרה
ממאירה .בחלק מהדיווחים בספרות מדובר עד 10%
( .)12 ,11 ,7מסיבה זו ,חובה לקחת דגימה מנגעים
העמידים לטיפול אנטיפונגלי .במקרים בהם הבדיקה
ההיסטופתולוגית מצביעה על moderate-severe
 ,dysplasiaללא הטבה לאחר הפסקת העישון וטיפול
אנטיפונגלי ,מומלץ להסיר כירורגית את הנגע בשלמותו
( .)4בכל מקרה ,קיומם של נגעים מסוג זה בחלל הפה
מחייבים מעקב תכוף של מומחה לרפואת הפה ויתכן
צורך לחזור על הבדיקות ההיסטופתולוגיות במידה ויש
לכך צידוק קליני (כמו שינוי במראה הנגע).
המטופל במקרה הנוכחי צמצם את העישון אך לא
הפסיקו לחלוטין .קורסים של טיפול אנטיפונגלי סיסטמי
עם  Fluconazoleלא הביאו לשיפור נוסף או להיעלמות
הנגעים .בשל בעיה בתפקודי כבד לא ניתן היה לתת
טיפול עם  .Itraconazoleעל מנת להקל על ההפרעה
האסתטית (מראה לבן בזוויות השפתיים) ניתן טיפול
מקומי  Tretinoin gel 0.025%עם הטבה ניכרת (תמונה
 .)3הוחלט על המשך מעקב צמוד מדי  3חודשים .במהלך
הזמן נצפו שינויים קליניים שהחשידו להתמרה סרטנית
(תמונה  .)4בעקבות כך ,נלקחה שוב ביופסיה .גם במקרה
זה הבדיקה ההיסטופתולוגית הוחתמה כ ,CHC-ללא
שינויים דיספלסטיים.

סיכום
אבחנה של  CHCעל ידי רופאי השיניים עלולה לעיתים
להיות קשה בשל דמיון קליני לנגעים אחרים וחוסר
היכרות עם סוג הנגע הזה .זיהוי הנגעים במטופל והפנייתו
בהקדם למומחה ברפואת הפה לצורך אבחון סופי ,טיפול
ומעקב תכוף לאורך זמן ,חשובים מאוד מאחר ולCHC-
הפוטנציאל לעבור התמרה ממאירה .במטופלים מעשנים
בכלל ובמאובחנים עם  CHCבפרט ,הפסקת העישון
חשובה מאוד ולכן יש לעודדם לכך.

תמונה  :1המופע הקליני בעת הבדיקה הראשונה .נגע לבן-
אדום עם פני שטח מגורגרים הממוקם בקדמת הרירית הבוקלית
השמאלית ומערב את הקומיסורה של השפה .נגע דומה אך
קטן יותר נצפה גם בצד הימני.

תמונה  :2המראה הקליני לאחר שבועיים של טיפול
אנטיפונגלי ב.Clotrimazole-

תמונה  :3צמצום ניכר במימדי הנגע הושג בעקבות טיפול ב
 .Tretinoin gelנותר נגע לבן בקוטר  0.8ס”מ ברירית הבוקלית.

תמונה  :4באחת הביקורות התקופתיות ,נצפתה החמרה
בתמונה הקלינית .נצפתה אטרופיה אפיתליאלית במרכז הנגע
(חץ צהוב) וכן ,נימושה נוקשות באזור הלבן המורם המצוי
בחלקו הקדמי–תחתון (חץ שחור) ,שהחשידו להתמרה סרטנית
ועל כן נלקחה ביופסיה נוספת.
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Bilateral inferior alveolar nerve crestal transposition with immediate
implant placement via piezoelectric surgery: a case report
Andreasi Bassi M.*, Lico S.**, Andrisani C.***, Conca F.*, Ormanier Z.****, Carinci F*****
*Private Practice, Rome, Italy, ** Private Practice, Olevano Romano (RM), Italy,
*** Private Practice, Matera, Italy, **** Dept. of Oral Rehabilitation, The Maurice and Gabriela
Goldschlager School of Dental Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel, *****Dept. of Morphology,
Surgery and Experimental Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy.
Abstract

bone regeneration, bone grafts, short implants and

The presence of the mandibular canal close to the

devices for distraction osteogenesis. Furthermore the

alveolar ridge, as consequence of vertical bone

use of piezoelectric ultrasound technology promotes

resorption of the alveolar crest, in the posterior region

a safer approach, especially in relation to neurological

of the mandible, represents a serious limitation to the

sequelae that may occur as a possible complication

implant rehabilitation. Nowadays the inferior alveolar

of this surgery.

nerve transposition technique, in selected conditions,

Key Words: inferior alveolar nerve lateralization,

is a valid alternative among the options for the implant

inferior alveolar nerve transposition, dental implants,

rehabilitation of these areas, such as the use of guided

piezosurger.

Immediate loading of an atrophied maxilla
Diederich H., Junqueira Marques A., Guimaraes Soares L.
Private practice, Luxemburg.
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Abstract

treatment undertaken in a patient with pronounced

Replacing the dental arch evolved fixed prosthesis and

maxillary atrophy using Pterygoid implants,

later dental implants. Dental implants have intended

biomaterials and a new model approach: the titanium

to cover missing teeth in the maxilla and mandible.

Hybrid –Plates

However, many areas have insufficient bone, and

Keyword

this is critical to success and prognosis. Therefore,

Hybrid

this report case discusses an approach of implant

implants, Matri™bone.

-Plates,

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 3, July 2017.

jaw

atrophy,

tubero-pterygoid

Molar-Incisor Hypomineralization (MIH):
Literature review and case report
Zilberman U.
Pediatric Dental Unit, Barzilai Medical University Center, Ashkelon, Israel.
Abstract

lesion on the buccal surface of upper right central,

Molar-Incisor Hypomineralization (MIH) is a clinical

together with an uncomplicated crown fracture and

situation of hypomineralization of permanent molars

on buccal surface of second lower left centrals. The

(mostly first molar) and of the buccal surface of

treatment included occlusal restorations using glass-

permanent incisors. The insult occurs during the first

ionomer cement (Fuji IX by GC, Japan) and class IV

two years, based on the finding that the gingival third

restoration using composite (Gradia A2 by GC, Japan)

of first permanent molars affected by MIH is always

that covered the buccal surface of tooth #11. Two

intact. It was detected in 2.4-40% of children in

years follow-up showed very good results.

different countries. MIH was observed in siblings and

The consideration of amalgam or composite materials

in parents and children, and a genetic predisposition

for restorations of MIH molars is wrong since amalgam

was suggested, together with local insults like high

or composite restoration margins should be placed in

fever, childhood diseases and more.

fully mineralized enamel. GIC can be used with high

DD, a nine-year-old boy showed extensive enamel

success in MIH molars when enamel breakdown

breakdown in four permanent molars and marked white

occured.

.3  גיליון, כרך ל״ד, תמוז תשע״ז,רפואת הפה והשיניים

52

Clinical Uses of 3D Imaging in the Orthodontic office
Geron T., Shpack N., Geron S.
Department of Orthodontics, The Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine,
Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
Abstract

orthodontic wires.

Technological progress and the availability of new CAD

The advantages of these methods are, first of all,

/ CAM methods have made a significant change in the

rapid production and minimal time investment, good

orthodontic office in the recent years.

visualization, reuse of the built-in model, and the

The use of digital technology in orthodontics includes

possibility of re-testing. The accuracy and ease of

diagnosis and treatment planning, manufacture

execution of orthodontic devices will make orthodontic

of removable and fixed orthodontic appliances,

treatment easier, with better results and reduced

manufacture of transfer trays for indirect bonding of

treatment time, since trial and error are significantly

fixed lingual and labial orthodontic brackets, keys for the

reduced. It is possible to combine different imaging

precise placement of orthodontic temporary anchorage

methods, and to use only part of the process according

devices, and precise individualized templates for

to the choice of orthodontic, for an ideal treatment result.

Trigeminal Neuralgia (TN)
- New Insights
Haviv Y.
Clinic of facial pain and jaws, Department of Oral Medicine, Sedation and Imaging. Faculty of Dental
Medicine, The Hebrew University Hadassah, founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem,
Israel.
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Abstract

TN in means of attack duration in relation to the

Trigeminal Neuralgia (TN) is a neuropathic pain with

presence of autonomic signs, background pain and

familiar characteristics.

pharmacotherapeutic outcome.

It is extremely severe, in the trigeminal area and derive

The aim of this review is to summarize classical and

in attacks of less than 2 minutes. The Pain is usually

less classical characteristics of Trigeminal Neuralgia

electrical or stabbing, rarely wakes from sleep.

and to raise questions about the validly of the

Recent studies confront the classical view of

diagnosis and criteria

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 34, No. 3, July 2017.

Post Orthodontics and Alternative Facts
Brezniak N.*, Krauss A**.
*Private clinic, Tel-Aviv. Consultant in Orthodontics at Clalit Smile. **PhD candidate in Medical
Sociology, Ben-Gurion University, Beer-Sheba, Israel.
Abstract

by probably rephrasing a basic physical definition,

Post-orthodontics is a new term. It describes the

and publish it, this alternative “fact” will be quoted

field of orthodontics after the change that has taken

again and again in order to convince the profession

place in recent decades. The entry of the Aligners,

that the transparent plates are also capable of

as an integrated part of orthodontic treatment,

carrying out Torque (3,4,5). The question arises

(the transparent plates design and made by Align

whether we are at the beginning or at the end of this

Technology www.aligntech.com) announced the

post-orthodontics period. Only time will tell.

beginning of the change. This article follows the
conceptual changes the profession experiences in

References:

the last 20 years, from Zia Chisty who invented the

1.	
Rolf G. Behrents. Do-it-yourself impressions

commercial design of the Aligners to Amos Dudley

and clear retainers: A fairy tale. Am J Orthod

http://amosdudley.com/weblog/Ortho, who took it

Dentofacial Orthop. 2016 Aug;150 (2): 205–207

a step ahead away from the Orthodontists’ hands,

2.	Milton B. Asbell. A brief history of orthodontics.

into the Do It Yourself world . (1,2).

1990 Sep 98;(3):206–213.

And what about alternative facts? In orthodontics

3.	
B rezniak N. The clear plastic appliance: a

as a medical-scientific field, it is not enough just

biomechanical point of view. Angle Orthod. 2008

to introduce a new product to the market. It needs

Mar;78(2):381-2

to be scientifically certified through publications of

4.	Simon M, Keilig L, Schwarze J, Jung BA, Bourauel

studies in high graded referee journals etc. As we

C. Forces and moments generated by removable

cannot simply take the decision to omit the second

thermoplastic aligners: incisor torque, premolar

power of the central formula in Einstein’s theory of

derotation, and molar distalization. Am J Orthod

relativity (E= MC2), without proving the change, we

Dentofacial

cannot change the definition of the physical term

Erratum in: Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014

Torque, an essential movement in Orthodontics. We
believe that lately it was done, and even published
in an excellent accepted orthodontic journal. Thus,

Orthop.

2014

Jun;145(6):728-36.

Oct;146(4):411.
5.	Brezniak N. It is all about definitions. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2014 Nov;146(5):548-9.
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Symmetrical white/red lesions in the oral buccal mucosa diagnosis, thoughts and risks
Finkelshteyn A.*, Kaplan I. *,** , Zlotogorski-Hurvitz A.*,***
* Department of Oral Pathology, Oral Medicine and Oral Radiology, The Maurice and Gabriela
Goldschleger school of Dental Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. ** Dept. of Pathology,
Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel. *** Oral Medicine Unit, Department of Oral & Maxillofacial
Surgery, Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel.
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Abstract

diagnosed as chronic hyperplastic candidiasis (CHC).

Lesions with a white or white-red clinical appearance

We discuss the clinical differential diagnosis for the

are occasionally detected in the oral mucosa. Whether

presented case, as well as diagnostic methods and

single or multiple/diffuse, these lesions always

the treatment modalities that were used.

require professional clinical examination followed by

Despite the fact that CHC is an uncommon

diagnostic interventions, such as incisional biopsy.

presentation of oral candidiasis, dental practitioners

Here we present a case of a 55-year-old male patient

must be aware to the existence of this specific type

that was referred to the clinic of Oral Medicine

of oral pathology since it might be associated with

with well demarcated, white-red granular plaques,

an increased risk for dysplasia and malignancy.

bilaterally located on the anterior buccal mucosa

Consequently, rigorous clinical monitoring must be

and commissures. The lesions have eventually been

conducted by specialists in oral medicine.
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Editorial...

Gender differences in morbidity and in reaction to pain

The medical world has been interested in differences

differences may not be “objective”.

between women and men in regard to morbidity for

Recently, an article was published In “Harefuah”,

a long time. It has been recently claimed that certain

the Journal of the Israel Medical Association which

diseases (heart diseases for example) are expressed

dealt with sex differences in physiological responses

differently among women and men. It has also been

to pain throughout surgical procedures (1). This

claimed that diseases were investigated more in men

study, conducted by Ronen, Shochat and Eidelman,

than in women since most researchers are men. These

is unique in the sense that it studied physiological

claims may get a different perspective today due to a

parameters - the autonomic reactivity patterns to pain

gender change in the medical world with the constant

such as heart rate and blood pressure throughout

increase in the number of women doctors. The same

abdominal surgical procedures when patients were

is true in the dental world, where in certain specialties

under general anesthesia. The researchers found no

there may be even a female dominance.

significant differences in any variable between women
and men. The authors state that the sample was not

With respect to reaction to pain, a topic which is

large, and further prospective studies are needed, on

relevant in all fields in medicine including dentistry, the

larger samples, but nevertheless, their findings may

common thought (in generalization of course) is that

show a particular trend.

women “feel more pain” than men. It is important to
note that most studies which investigated pain have

Do these findings strengthen the possibility that social

been conducted using self-report questionnaires

stereotypes dictate the nature of reporting on pain?

where patients reported their sensations usually after
the painful stimuli. Many researchers think though, that

Food for thought.

instead of concluding that women feel more pain, one
should conclude that women report more on pain. It

Prof. Benny Peretz

may well be that a source of such a difference is the
male stereotype behavior in which reporting on pain
may be considered un-masculine… Women on the

1. Ronen A, Shochat T, Eidelman L. Sex differences

other hand, are more open to report on pain without

in physiological responses to pain throughout surgical

abiding any social stereotype. Hence, the gender

procedures. Harefuah 156(6): 342-344, June 2017.
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