 לפקולטה לרפואת שיניים של60-גליון מיוחד לרגל יובל ה
הדסה מיסודה של אחוות אלפא אומגה-האוניברסיטה העברית
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אורביט וויט אחרי כל כוס קפה

אורביט וויט לשיניים לבנות ובריאות
הקפה שאנחנו שותים משאיר כתמים על השיניים
חדש!
מסטיק אורביט וויט עם מיקרו קריסטלים ,מסייע
במניעת הצטברות הכתמים ועוזר לשמור על הלובן
הטבעי של השיניים.
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בהתאם לקיצור שמות העיתונים כפי שהם מופיעים
בכרך חודש ינואר של  .Index Medicusספרים יופיעו
ברשימה על־פי שם מחבר הפרק המצוטט ,שאחריו
יבואו שם הפרק ,שם הספר ,שם העורך ,שנת ההוצאה
ומספרי העמודים.

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 יופיע

רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

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

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

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

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

על פניו מארח...

 60שנה של מצוינות
בחינוך ובמחקר ברפואת שיניים
לפני  60שנה ,ב ,1953-פתח
בית הספר לרפואת שיניים
בירושלים את שעריו בבית
הבריאות על שם שטראוס
במרכז העיר .האוניברסיטה
העברית והדסה ,יחד עם
אחוות אלפא אומגה ,פעלו
להגשים את חלומם של ד”ר
ברנרד גוטליב ועמיתיו באלפא
אומגה בארה”ב להקים בית ספר לרפואת שיניים בישראל.
 11סטודנטים נלהבים החלו את דרכם אל התואר בתוכנית
לימודים ארוכה בת שש שנים .הסטודנטים במחזורים
הראשונים ומוריהם היו משפחה אחת גדולה ,ורק ב,1964-
 15שנה מאוחר יותר ,כאשר בית הספר לרפואת שיניים
עבר למיקומו החדש במרכז הדסה שבעין כרם ,ניתן היה
למנות כ 40-סטודנטים בכל כיתה.
לבניין בן ארבע הקומות של בית הספר בהדסה עין כרם,
שנבנה בעזרת אחוות אלפא אומגה הבינלאומית ,נוספו
כעבור מספר שנים שתי קומות ,בהן מוקמו גם מעבדות
מחקר .בית הספר זכה למעמד של פקולטה והפך להיות
הפקולטה השביעית באוניברסיטה העברית.
שנות ה ’70-התאפיינו ביציאתם של מורים צעירים ללמוד
בתוכניות התמחות בארה”ב ,בעיקר בפילדלפיה ובבוסטון,
ועם חזרתם ארצה ,ולאחר קבלת חוק ההתמחויות ברפואת
שיניים בכנסת ,החלה פריחה מקצועית .בכל המחלקות
מוסדו תוכניות התמחות ,בהן הוכשרו מירב המומחים
הפועלים כיום במקצועות השונים ברפואת שיניים.
הרחבת הפעילות המתמשכת בהוראה ובמחקר חייבה את
הרחבת השטחים בפקולטה .בעזרתם של תורמים וידידים
מרחבי העולם נחנך בניין חדש ונפתחו שלושה מרכזים

חדשים :המרכז המזרח תיכוני לרפואת שיניים ,המרכז
להשתלות דנטליות והמרכז לאסתטיקה דנטלית ולסדציה.
הוקם גם המכון למדעי רפואת השיניים ,שאיחד בתוכו את
כל מעבדות המחקר הבסיסי בפקולטה.
מספר הסטודנטים בכל כיתה הלך וגדל ,תוכניות הוראה
חדשות נפתחו ,הוקם החוג למדעים הביו-רפואיים ברפואת
שייניים בו לומדים תלמידי  MS.c.ו ,Ph.D-בוצעו השקעות
רבות בתשתיות קליניות ומחקריות ,נקלטו מורים וחוקרים
חדשים ותנופת פיתוח בכל המישורים איפיינה את הפקולטה
לקראת סוף המילניום הקודם ובעשור שלאחר מכן.
ועדה בינלאומית נכבדה ,שמונתה על ידי מועצת המנהלים
של הדסה לבדיקת הישגי הפקולטה ,קבעה כי ניתן לדרג
את בית הספר לרפואת שיניים בירושלים בין הטובים
בעולם.
 60שנה של התמדה מסירות ,מאמץ ,השקעה בפיתוח ההון
האנושי של הסגל האקדמי ,הסיעודי ,המינהלי והטכני
ובפיתוח תשתיות קליניות ומחקריות מודרניות ,חברו
ל 60-שנה של מצוינות בחינוך ובמחקר ברפואת שיניים.
ב 11-בחודש יולי הקרוב נציין את יובל ה 60-של הפקולטה
לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה מיסודה
של אחוות אלפא אומגה .הנכם מוזמנים לחגוג איתנו 60
שנות הישגים  -ולהביט אל  60השנים הבאות בשאיפה
ללכת מחיל אל חיל.
בבברכה,
פרופ’ א .שטבהולץ
דיקן הפקולטה לרפואת שיניים
של האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא אומגה ,ירושלים.
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טיפול שורש באמצעות פוצר יחיד:
עידן חדש באנדודונטיה?
ד״ר ב .שי,
פרופ’ י .מושונוב

מבוא

המחלקה לאנדודונטיה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.
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טיפול ומניעה של דלקת סב-חודית הן המטרות של
טיפול שורש ( .)1מטרות אלו מושגות באמצעות הכנה
יסודית ( )Chemomechanicalשל מערכת תעלות שורש,
איטומן ושיקום נאות של השן המטופלת (.)3 ,2
עיצוב תעלות שורש הוא שלב מפתח בטיפול השורש
ומאפשר הסרת רקמת מוך ו Debris-ומאפשר חיסול
חידקים יעיל יותר באמצעות שטיפות ( .)11-8כאשר
העיצוב מבוצע כהלכה הוא גם מהווה גורם ניבוי להצלחת
הטיפול .באופן אידיאלי ,על עיצוב תעלת השורש ליצור
הכנה קונית רציפה מקצה קורונלי לקצה אפיקלי ,תוך
שמירה על הנתיב המקורי של התעלה ושמירה על פתח
אפיקלי קטן ככל האפשר ( .)2יעדים אלה עלולים להיות
קשים להשגה בשימוש בפוצרים ידניים מפלדת אל-חלד
( .)4מכאן ,שכניסתם של פוצרי סבב מניקל טיטניום
( )NiTiבשנות התשעים הייתה צעד חשוב בטיפול שורש
אופטימלי ( .)5פוצרים אלה עשויים סגסוגת ניקל
טיטניום סופר-אלסטית ,פי  5מפוצרי אל-חלד ,העובדים
בדרך כלל בתנועת סבב ומתאימים את כיפופם למתאר
התעלה .בניגוד לפוצרי היד ,פוצרים אלה בעלי שיפועים
שונים ומשתנים המאפשרים עבודה בשיטה הכותרתית
חודית ( )Crown downבאופן אינטגרטיבי בשל צורתם.
יתרונות העבודה בשיטה זו כוללים בין השאר הפחתת
כמות ה Debris-הנדחפת מעבר לפתח האפיקלי של
תעלת השורש ,מניעת טעויות פרוצדורליות תוך כדי
הכנה וכן סילוק ראשוני של מרבית הרקמה המזוהמת
לפני ההגעה לאזור האפיקלי הרגיש .עבודה בגישה זו
מהירה יותר ,בטוחה יותר ,בעלת תוצאות ניבוי טובות
יותר ועם סיכון נמוך יותר לטעויות פרוצדורליות

רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

בהשוואה למכשור הידני  -פוצרי אל-חלד ( .)6עם זאת,
הסיכון לשברים במכשירי  NiTiגבוה ועדיין מהווה דאגה
עיקרית בשימוש בהם בקרב רופאים ( .)8 ,7בשל עובדה
זו מספר השימושים בפוצרים אלה מוגבל ועלות הטיפול
בהם גבוהה מאוד.
פוצרי ניקל טיטניום סיבוביים מהווים תוספת חשובה
בטיפולי שורש ( .)5הם מבצעים הכנה חלקה של תעלות
כפופות עם תוצאות הניתנות לניבוי גם כאשר זו מבוצעת
על ידי סטודנטים ורופאים מתחילים ,בעלי ניסיון מועט
בביצוע טיפולי שורש ( .)9בהשוואה למכשור פלדת אל-
חלד ידני ,מפעילים מנוסים השיגו הכנות תעלה טובות
יותר עם מכשירי  NiTiסיבוביים ,אך הכנה סיבובית
הייתה כאמור קשורה משמעותית יותר לשברים (.)10
רוב המחקרים שהשוו בין מפעילים מנוסים ומתחילים
מצאו הבדלים ביכולת העיצוב ויעילות העבודה (.)11 ,9
על כן התרגול והניסיון הכרחיים ליישום אמין ותוצאות
טובות של טכניקות אלו (.)12
מספר רב של מערכות ניקל טיטניום יוצרו והוצגו ,וכך גם
מערכת המורכבת ממספר פוצרים להכנת התעלה.
שני העשורים האחרונים חדרו לשוק מספר רב של
מערכות פוצרי ניקל טיטניום ,וכולן כאמור ,התבססו
על סיבוב מלא של הפוצר ושיפועים אחידים ורחבים
בהשוואה לפוצרי היד מפלדת אל-חלד שהשיפוע
בהם אחיד וקבוע –  .0.2כמו כן ,בפוצרי ניקל טיטניום
מתאפשרים גם שיפועים משתנים לאורך פוצר אחד.
למכשירים אלה יוצרו גם מנועים ייעודיים המותאמים
למערכות השונות ,תוך שליטה מדויקת על מהירות
סיבוב וה .Torque-במהלך שנים אלו יוצרו מספר רב של
מערכות ניקל טיטניום שונות ,המורכבות ממספר פוצרים

סדרתיים בכל מערכת להכנת תעלות.
לאחרונה אנו עדים למספר פיתוחים חדשניים נוספים
בתחום טיפולי השורש והמכשור המשמש לכך .פיתוחים
אלה לא פסחו גם על תחום הפוצרים ובמיוחד על פוצרי
הניקל טיטניום ,תוך ניסיונות לפשט וליעל את המערכות
הקיימות לצד גישות שונות לניקוי ועיצוב תעלות השורש.
חידושים אלה עשויים להוביל את הקלינאי לעבודה
יעילה יותר ולתוצאות טובות יותר גם לבעלי ניסיון מועט
בתחום טיפולי השורש בכלל ושימוש בפוצרי  NiTiבפרט,
תוצאות שבעבר נחשבו קשות עד בלתי ניתנות להשגה.
בשנת  2008פורסמה לראשונה טכניקה להכנת תעלת
שורש באמצעות פוצר ניקל טיטניום יחיד תוך שימוש
בתנועה רציפרוקלית במקום בתנועה סיבובית של 360
מעלות ( .)13המטרות של טכניקה חדשה זו היו להפחית
את זמן העבודה ,וכן ליעל ולשפר את הבטיחות של
הליך העיצוב .אחת הטענות כנגד פוצרי  NiTiבתנועה
רציפרוקלית הינה הפחתת ה ,Cyclic fatigue-המובילה
לכשל בפוצר ושבירתו ,אך עבודות הראו כי פוצרים
בתנועה רציפרוקלית מפחיתים את הסיכון לכך (.)14
התנועה הרציפרוקלית הממונעת בתחום טיפולי השורש
הוצגה כבר בשנת  1964על ידי חב'  .Micro Megaהיה זה
מכשיר ה Gyromatic-שעשה שימוש בפוצרים מפלדת
אל-חלד בתנועה רציפרוקלית .בתקופה זו יוצרו כמה
מערכות נוספות ,שכללו בין היתר גם תנועה רציפרוקלית
ורטיקלית סימולטנית .בשל מגבלות הגמישות של פלדת
אל-חלד יש לשיטה זו חסרונות ברורים.
לאחרונה נכנסו לשוק כמה מערכות לעיצוב תעלות
שורש באמצעות פוצר ניקל טיטניום יחיד ,ובהן המערכת
הגרמנית  Reciproc, VDWוהשוויצרית WaveOne
 ,Dentsply-Mailleferהעובדות בשיטה הרציפרוקלית;
המערכת הצרפתית  OneShape Micro-Megaהעובדת
בסבב של  360מעלות ,והפוצר  ,SAF Redentתוצרת
ישראל ,העובד בתנועה משולבת של חלקי סיבוב וכניסה
ויציאה מהתעלה תוך שיוף קירותיה .לרוב המערכות הללו
נדרש מנוע ייחודי להפעלתן ,למעט מערכת ,OneShape
שיכולה לעבוד עם מנוע המשמש להפעלה של פוצרי ניקל
טיטניום.
נכון להיום קיים מספר מוגבל של עבודות ופרסומים
זמינים ,בעיקר השוואתיים ,המתייחסים למערכות

הללו ,וזאת בשל חדשנותן ( .)17-15מעבודות אלו
עולה כי מדובר במכשירים יעילים מאוד המאפשרים
עבודה בטוחה ומדויקת תוך שמירה על מתאר התעלות
המקוריות וגודל ומיקום הפתח האפיקלי (.)17
הפוצרים הרציפרוקליים ,בהם ה( WaveOne-תמונה
 ,)1מציגים יעילות גבוהה ויתרונם בכך שהם מתוכננים
להפחתת עומס העיוות ( ,)Torsional loadsאולם עדיין
דרושות עבודות לבדיקה מעמיקה גם של השפעת
הפעולה הרציפרוקלית על מתח הכיפוף ( Flexural
.)14( )stresses
ה( OneShape-תמונה  )2הינו פוצר יחיד המאפשר
הכנה מהירה בתנועת סבב של  360מעלות (ללא צורך
במערכת ייחודית להנעתו) ,תוך חיסכון משמעותי ביותר
בזמן ההכנה .בנוסף ,לפוצר תכונות למניעת שבר הABC -
( ,)Anti Breakage Controשמתבטאות בכך שהוא מבצע
 Unwindingלפני שיישבר ,וכך גדלים הסיכויים לאתר
תקלה אפשרית לפני שתתרחש .הן לפוצר הOneShape -
והן לפוצר ה WaveOne-חתכי רוחב משתנים לאורכם,
המיועדים לאפשר את גמישותם ועמידותם בשימוש
יחיד להכנת תעלת השורש (תמונות .)2 ,1

תמונה  :1פוצר  WaveOneעם תיאור חתכי הרוחב לאורכו.

תמונה  :2פוצר  OneShapeעם תיאור חתכי הרוחב לאורכו.
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הWaveOne -

במסגרת עבודה שבוצעה על ידינו בפוצר
ובפוצר ה OneShape-נעשה שימוש בתעלות שורש
מדומות בבלוק פלסטיק עם תעלות בעלות כיפוף חד
(צורת  .)Lהתעלות הוכנו כאמור באמצעות מערכות
החד-פוצריות WaveOne ,ו ,OneShape-והשוואה ביניהן
בוצעה באמצעות תוכנה מורפומטרית שפותחה על ידינו
בשיתוף פעולה עם ד”ר גל גושן .תוכנה זאת משתמשת
באלגוריתם ייעודי לביצוע השוואה מורפומטרית מדויקת
בין מתאר התעלה לפני ואחרי ההכנה ,ואיתור סטיות
ושינויים בה .בתעלות כפופות האתגר גדול יותר ,מכיוון
שהכיפוף בתעלות השורש מוביל למיקרו-דפורמציות
ושינויים בסגסוגות הניקל-טיטניום תוך כדי עבודה,
דבר שעלול להוביל לשינוי מתאר התעלה ואף לשבר
המכשירים.
מתוצאות ראשוניות של העבודה עם מערכות אלו
מודגמת שמירה טובה על מתאר התעלה והפתח
האפיקלי ,תוך יכולת מירכוז טובה של הפוצרים משתי
המערכות עם מינימום סטיות בתעלות השורש המדומות
בעלות הכיפוף החד .כמו כן נצפתה עמידות גבוהה של
שתי המערכות הללו בפני ( Cyclic Fatigueתמונה .) 3
מערכת ה ,)Self Adjusting File( SAF-שהושקה בשנים
האחרונות ,שונה מאוד במהותה ממערכות הסבב ומציגה
גישה אחרת לעיצוב תעלת השורש .ה SAF-הוא פוצר עם
עיצוב ייחודי :דק דופן ,חלול ,עשוי מסריג ניקל טיטניום
דחיס שמתכווץ תוך כדי כניסתו לתעלה ומתרחב
בתוכה .השימוש בפוצר ה SAF-נעשה לאחר שהתעלה
עוצבה באמצעות פוצרים ידניים או ממונעים לגודל
 .ISO#20המכשיר מתאים את עצמו לצורת התעלה
תוך התרחבותו בה ומאפשר זרימת חומרי שטיפה דרכו
(תמונה  .)4עבודת הפוצר מתבצעת בתנועה רוטטת
ורטיקלית של  5,000פעימות בדקה ,תוך תנועה סיבובית
חלקית .ה SAF-מאפשר הורדה סירקומפרנציאלית
הדרגתית של דנטין מקירות התעלה .תעלות אובאליות
מציעות אתגרים ייחודיים ,וה SAF-הוכח כיעיל מפוצרים
מסורתיים סיבוביים (.)16
כל המערכות החד-פוצריות הללו ,מהדור האחרון,
מיועדות לשימוש חד פעמי ,מה שמפחית את אפקט
ה ,Cyclic Fatigue -ובו בזמן מהווה פתרון מצוין
לשליטה בזיהומים.
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חדישותן של מערכות אלו דורש עבודות מחקר
מקיפות על מנת שניתן יהיה לקבוע בוודאות את
מידת יעילותן לעומת המערכות הקיימות בשוק ,ואת
השפעתן על מהירות ונוחות ההכנה אל מול סיכויי
ההצלחה של הטיפולים.

תמונה  :3יכולות עיצוב התעלה של הSingle Files-
 :Ovelappingצילומי בלוק פלסטיק לפני ואחרי הכנה עם
פוצר ( OneShapeמימין) ופוצר ( WaveOneמשמאל) .ניתן
לראות את השמירה על מתאר התעלה ועל מיקום וגודל הפתח
האפיקלי.

תמונה  :4מערכת ה :SAF-הפוצר מחובר לידית ממונעת
ייעודית ,עם צינור השטיפה המחובר אליו.

לסיכום ,חשוב להדגיש כי שימוש חד פעמי בפוצר יחיד
והכנה בשיטות החדישות אמנם מפחיתים את המתחים
המצטברים בסגסוגות ,אולם לא מבטלים אותם
לחלוטין .על כן אין להתייחס לפוצרים אלה כאל Bullet
 ,froofאלא לנהוג גם בהם בזהירות ולאחר צבירת ניסיון
מספק.
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- Sandwich Osteotomy

שיטה ביולוגית לאוגמנטציה
ורטיקלית של רכסים מחוסרי שיניים

ד״ר י .פלייסיג,
ד״ר א .לביב,
פרופ׳ ר .זלצר,
פרופ׳ נ .כספי

תקציר

המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות ,הפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ,מיסודה של
אחוות אלפא אומגה ,ירושלים.

אוגמנטציה ורטיקלית לצורך שיקום על גבי שתלים
מהווה אתגר גדול .גדול והקושי בהשגתה מתועד היטב
בספרות .קיימות שיטות שונות ,שהמשותף לכולן הוא
סיכויי הצלחה משתנים ובלתי ניתנים לצפייה מראש.
מאמר זה מציג את שיטת האוגמנטציה הוורטיקלית
באמצעות ( Interpositional Graftingמכונה גם Sandwich
 )Osteotomyואת הניסיון שנצבר במחלקתנו.

הקדמה
אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני הכירורגיה
המשחזרת הוא אוגמנטציה במימד הוורטיקלי ,לצורך
החדרת שתלים דנטליים .אובדן שיניים בלסת העליונה
ובלסת התחתונה גורר אחריו תהליך בלתי נמנע של
ספיגת עצם הדרגתית ובמתאר צפוי מראש ( .)1משמעות
הדבר היא שאין עצם זמינה לצורך שיקום קבוע על גבי
שתלים העולה בקנה אחד עם הדרישות האסתטיות
והפונקציונליות ,ושלא ניתן להשיג יחסים בין לסתיים
המתקבלים על הדעת .בנוסף ,הקירבה לעצב המנדיבולרי
ולסינוס המקסילרי מעלים את רמת הקושי והצורך
במציאת פתרונות כירורגיים מורכבים יותר ומהווה
מקור לסיבוכים .שחזור גרמי באוגמנטציה ורטיקלית
מציג שני סיבוכים עיקריים  -חוסר השגת הגובה והרוחב
המתאימים להשתלה וספיגה .ברנשטיין ,במאמרו משנת
 ,2006מציין כי בשנה הראשונה לאחר עקירת שן חל אובדן
של כ 4-מ"מ בגובה הוורטיקלי של העצם .בממוצע חלה
ספיגה בנפח הרכס של  40-60%בתוך שלוש שנים (.)2
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החיזוי ( )Predictabilityמראש לתוצאות האוגמנטציה
אינו ידוע מראש .בניגוד לאוגמנטציה הוריזונטלית או
אוגמנטציה במעטפת קירות עצם ,אוגמנטציה ורטיקלית
היא הפחות פרדיקטבילית ,ובה אחוזי הכישלון הגבוהים
ביותר יחסית לאחרים וידוע על קשר ישיר בין גובה
האוגמנטציה למידת הכישלון.
שיטות לאוגמנטציה ורטיקלית:
•  :Onlay Bone Graft – OBGהנחת שתל עצם על החלק
הסופריורי של הרכס האלוואולרי מתחת לרקמה הרכה
נחשב כיום ל gold standard-באוגמנטציה ורטיקלית.
קיימים סוגים רבים של שתל עצם שנעשה בהם שימוש
בשיטה זו ,חלקם מאתרים אינטרה-אוראליים כדוגמת
סימפיזיס ורמוס ,וחלקם מאתרים אקסטרה-אוראליים
כדוגמת שתל עצם מהאגן ()Iliac crest bone graft
וגולגולת ( .)Calvariaתואר גם שימוש בשתלי עצם
אלוגנאים וקסנוגנאים .היתרון בשיטה זו ( )OBGהוא
הימנעות מפגיעה פוטנציאלית בעצב המנדיבולרי ,גישה
קלה לרכס ואוגמנטציה מיידית של  10-7מ"מ .עם
זאת ,קיים פוטנציאל לספיגת השתל עד כדי היעלמותו
המוחלטת .ספיגת העצם אינה צפויה ועלולה להגיע עד
 40%בתוך שישה חודשים (.)3
•  :Guided Bone Regeneration - GBRבשיטה זו ניתן
להשיג גובה ורטיקלי של  8-5מ"מ ( .)4 ,3השיטה דורשת
כיסוי בממברנה בעלת זמן פריצה ( )Penetrationממושך
של לפחות שישה חודשים .יתרון השיטה בתחלואה
מינימלית וצורך באתר תורם קטן יחסית ,אולם השיטה

רגישה טכנית וקיימים כישלונות רבים הקשורים לחשיפת
הממברנה עד כדי .)3( 37.5%
•  :Nerve Repositioningלמרות שהשיטה אינה
אוגמנטציה אמיתית ,היא מוסיפה גובה ורטיקלי לרכס
האלוואולרי הקיים ומאפשרת החדרת שתלים באורך
הרצוי .הפרוצדורה דורשת חשיפת העצב המנדיבולרי
ושחרורו לטרלית מהתעלה ,כדי לאפשר לשתלים להגיע
לגבול האינפריורי של המנדיבולה .שכיחות הפגיעה
התחושתית בפרוצדורה זו גבוהה ובדרך כלל יתקבל יחס
מוגדל בין כותרת לשורש (.)3
• " :Distraction Osteogenesis – DOמתיחת
עצמות" ,שיטה השאולה מהספרות האורתופדית .לאחר
אוסטאוטומיה סגמנטלית והמתנה של מספר ימים
מתחילה הפרדה בין הסגמנטים באמצעות מכשור ייחודי
בקצב של כ 1-מ"מ ליום .לאחר תקופת המתנה מתקבלת
עצם טובה וניתן להשיג גובה ורטיקלי של  10מ"מ (.)3
החסרונות בשיטה זו הם שימוש במכשור בולט בתוך
הפה וצורך בגובה עצם מינימלי של  7-6מ"מ מעל מבנים
אנטומיים חשובים ,על מנת לאפשר עיגון המכשור בעצם.
החיסרון העיקרי ב DO-מבוסס על חוסר שליטה בווקטור
הלינגואלי/פלטאלי ( .)2בנוסף ,הסגמנט המנותק צריך
להיות בגובה  5מ"מ לפחות על מנת שישאר ויטלי.
• )Sandwich Osteotomy (Interpositional bone grafting
 :שיטה המאפשרת אוגמנטציה ורטיקלית באמצעות
ניתוק סגמנט עצם אלוואולרי ,ניודו וקיבועו עד גובה 8
מ”מ ,כך שיתקבל מימד אנכי מוגדל .האוסטאוטומיות
המבוצעות בשיטה זו דומות מאוד לאלו המבוצעות
בשיטת ה .DO-סגמנט העצם המנותק נשאר כל אותה
עת מחובר לאספקת הדם מהפריאוסט .בתווך שבין
הסגמנט המנותק לאתר הקצירה מוכנסת עצם אלוגנאית
או תחליף עצם ,החשוף למח העצם ומהווה משתית עליה
צומחת עצם חדשה ( .)5ייחודה של שיטה זו ,שהוא גם
יתרונה ,מבוסס על מתלה אוסטאופריאוסטלי שהוא
למעשה פריאוסט הרירית הלינגואלית/פלטאלית .כידוע,
הפריאוסטאום הינו שכבה עשירה בכלי דם המהווה
מקור אספקת דם לעצם אליה היא צמודה .הפריאוסטום
מורכב משתי שכבות תאים ,כשהשכבה הפנימית היא
אוסטאוגנית ,בה מצויים תאי אב המסוגלים להתמיין
לאוסטאובלסטים .כל פעולה של מתח על הפריאוסטאום

גורמת לתגובה של יצירת קאלוס סב-פריאוסטלי ובניית
עצם ( .)7 ,6בזכות אספקת הדם הפריאוסטלית ,סגמנט
העצם שנותק נשמר יציב וויטלי .בהנחת עצם או תחליף
עצם בין שני סגמנטים ויטליים ובמגע עם החלק הספוגי
של העצם עובר שתל העצם קליטה מהירה וריפוי מלא (.)5
במחלקתנו בוצע בשנים האחרונות מחקר פרוספקטיבי,
באישור ועדת הלסינקי המוסדית ,שבחן את יציבות
האוגמנטציה בשיטת ה׳׳סנדויץ׳׳ .המאמר במלואו
יפורסם בקרוב בעיתונות המקצועית .השיטה נמצאה
יציבה עד אוגמנטציה ורטיקלית של  8מ”מ ,ומעבר לגובה
זה חלה ספיגה של כ .10%-המחקר עסק בשילוב שבין
אוסטיאוטומיה סגמנטלית ודחיסת חומר אוסטיאוגני
בשיתוף פעולה בין צוות מחקר בהדסה ,בראשות פרופ׳
כספי ופרופ׳ ינסן מארה”ב.

תיאור מקרה
אשה צעירה ובריאה בת  23פנתה לצורך שיקום על גבי
שתלים .המטופלת הציגה חסר משנן אחורי תחתון ועליון
דו צדדי על רקע אוליגודונטיה .במקרים כאלה של חוסר
שיניים מולד העצם האלוואולרית שאריתית בלבד ואינה
מתאימה לשיקום על גבי שתלים במשנן המבוגר .לצורך
תיאור השיטה בצורה בהירה יוצג צד ימין בלבד .לצד
תמונות המקרה מוצגים איורים הלקוחים מספרו של
פרופ׳ ינסן ( )8וברשותו האדיבה .ניתן להתרשם מחסר
העצם הוורטיקלי בלסת העליונה ובלסת התחתונה ובפער
הגדול הבין לסתי (תמונה  .)1אומניווק שהכין מראש
הרופא המשקם מסייע לאמוד את גובה האוגמנטציה
הדרוש (תמונה  .)2לפני הטיפול נעקרו שיני החלב שנותרו
בשני הרכסים .הצילום הפנורמי העוקב מדגים גם הוא את
הפער הבין לסתי הגדול (תמונה .)3

תמונה  :1חסר עצם ורטיקלי ,מקסילרי ומנדיבולרי (מסומן
בחץ לבן).
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א
תמונה  :2אומניווק שהוכן מראש מדגים את גובה השיקום
הקבוע המתוכנן ואת חסר הגובה הוורטיקלי.

תמונה  :3צילום פנורמי פרה-אופרטיבי בטרם נעקרו השיניים
הנשירות .ניתן להתרשם מפער בין לסתי גדול מימין ומשמאל.

• בלסת העליונה :חשיפה והרמת ממברנת הסינוס
וחיתוך סגמנט העצם האלוואולרי (Segmental
 .)Osteotomyהאוסטאוטומיה כוללת את קיר הסינוס
המדיאלי (תמונה 4א) .הסגמנט הושאר מחובר לרירית
הפלטינלית ונדחף כלפי מטה לצורך קבלת גובה ורטיקלי
מתאים (תמונה 4ב) .הסגמנט קובע באמצעות לוחיות
מתכת זעירות (חב׳  )KLS Martinוברגים ,ולמרווח הוכנס
תחליף עצם שכלל ( rhBMP-2חב׳  )Medtronicו HA-עם
( β-TCPחב׳ ( )MISתמונה .)5

א

ב

תמונה  :4לסת עליונה  -הרמת ממברנת הסינוס וחיתוך
סגמנט העצם האלוואולרי .הסגמנט שהושאר מחובר לרירית
הפלטינלית נדחף כלפי מטה לצורך קבלת גובה ורטיקלי.

12

רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

ב

תמונה  :5סגמנט העצם מקובע באמצעות לוחיות מתכת וברגים
והמרווח מולא ב rhBMP-2, HA-ו.β-TCP-

• בלסת התחתונה :בוצע חתך במוקוזה החופשית
ואוסטאוטומיה ( )Smile osteotomyהעוקב אחר מתאר
העצב המנדיבולרי ובכך מפחית סיכון לפגיעה בו (תמונה
 .)6הסגמנט הורם כלפי מעלה לצורך השגת גובה ורטיקלי
בעודו מחובר לרירית הלינגואלית (תמונה  .)7סגמנט העצם
קובע בלוחיות מתכת זעירות וברגים (תמונה  )8ובמרווח
הוכנס תחליף עצם הדומה לזה שבלסת העליונה (תמונה .)9
 CTדנטלי שבוצע מיד לאחר הניתוח מדגים את הגובה
הוורטיקלי שהושג (תמונות  .)11 ,10לאחר תקופת המתנה
של כשמונה חודשים הוצאו לוחיות המתכת והברגים
והוחדרו שתלים דנטליים (תמונה  .)12במעמד החדרת
השתלים ובאישור ועדת הלסינקי המוסדית נלקחו
ביופסיות עצם גליליות באמצעות  Trephineמשתי הלסתות,
על מנת להעריך היסטולוגית את בניית העצם במרווח שמולא
בתחליף עצם ו .rhBMP-2-הביופסיה מהמנדיבולה מדגימה
עצם קומפקטית בחלק העליון של התמונה ועצם טרבקולרית
שנוצרה בחלק התחתון של התמונה (תמונה  .)13הביופסיה
מהמקסילה מדגימה יצירת עצם חדשה בתוך משתית המילוי
(תמונה  .)14בתמונה  15ניתן להתרשם משיקום זמני על גבי
שתלים לאחר שיפור היחסים הבין לסתיים.

א

ב

תמונה  :6לסת תחתונה  -אוסטאוטומיה בצורת Smile
(עוקב אחר מתאר העצב המנדיבולרי ומפחית סיכון לפגיעה)
כשהסגמנט מחובר לרירית הלינגואלית.

תמונה  CT :10דנטלי פוסט-אופרטיבי המדגים את הגובה
הוורטיקלי שהושג בסינוס המקסילרי מימין.

תמונה  :7הסגמנט הורם כלפי מעלה לצורך השגת גובה ורטיקלי
בעודו מחובר לרירית הלינגואלית.
תמונה  CT :11דנטלי פוסט-אופרטיבי המדגים את הגובה
הוורטיקלי שהושג במנדיבולה מימין.

א

ב

תמונה  :8קיבוע הסגמנט בלוחיות מתכת.

trabecular
bone forming

original
compact bone

תמונה  :12החדרת השתלים בלסת תחתונה.

תמונה  :9מילוי המרווח בשתל עצם אלופלסטי ו.rhBMP-2-

תמונה  :13היסטולוגיה של ביוספיה מהמנדיבולה  -צביעה
s trichrome X 4׳ .Massonעצם קומפקטית בחלק העליון של
התמונה ועצם טרבקולרית שנוצרה בחלק התחתון של התמונה.
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ספיגה פוסט-אופרטיבית רבה וסיכונים באתר תורם.
שיטת ה Sandwitch Osteotomy-מנסה לתת מענה,
למנוע נזקים באתר התורם ולהקטין את אפקט הספיגה.
השיטה ,כפי שמוצגת במאמר זה ,מביאה לתוצאות
יציבות ובעיקר חזויות מראש ,ללא צורך בעצם אוטולוגית.
יתרונות השיטה בחשיפה מינימלית של העצם והשארת
הסגמנט המנותק ויטלי דרך אספקת דם פריאוסטלית.
דבר זה מאפשר לקבל מעטפת עצם טובה יחסית לפי
עקרונות  – Hard Tissue Envelop Scale - HTESראה
טבלה.
טבלהHard Tissue Envelop Scale - HTES :
Augmentation
procedure
GBR

תמונה  :14היסטולוגיה של ביופסיה מהמקסילה  -צביעה
s trichrome X 10. 1׳ - Massonעצם נוצרה בתוך הפילר
(הכיווץ בשל ארטיפקט בהכנת התתקין) ויצירת עצם חדשה
שסביבה פילר;  - 2פס דה-קלציפיקציה ,כנראה כתוצאה
מאוסטאוקלסטים בזמן הרמודלינג.

GBR

GBR, mixed
graft, bone
graft
Bone graft
)(onlay
Interpositional
bone graft,
onlay

תמונה  :15שיקום זמני על גבי שתלים לאחר שיפור היחסים
הבין לסתיים.

דיון
לשיטת האוגמנטציה הנהוגה כיום לטיפול בספיגת רכסים
משמעותית ( )Onlay bone graftחסרונות רבים של
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HTES Bone defect Availability of
hard tissue
envelop
1
Present
Present
(i.e., alveolar
)socket
2
Horizontal Present
(i.e., deficient
buccal plate
in anterior
)region
3
Horizontal Deficient

Deficient

Vertical

4

Deficient

Horizontal
Vertical

5

•  :Hard Tissue Envelop Scale - HTESשיטה קלינית
לבחירת סוג האוגמנטציה על פי מעטפת העצם הזמינה,
ולא לפי כמות העצם שנותרה ,כפי שכבר תואר בעבר על
ידי כספי וסמוני (.)9
 HTES-1הינו מצב אופטימלי שבו מעטפת עצם שלמה
קיימת ,כמו למשל במכתשית אלוואולרית.
 HTES-2הינו מצב של דפקט הוריזונטלי בעיקר,

, לגבי מילוי המרווח שבין הסגמנטים.המילוי גבוהה
קיים ספק אם יש לשתל עצם מסוים יתרון על פני
 יתכן שעצם תתמלא. וספק אם בכלל צריך מילוי,האחר
במרווח תוך ניצול ריפוי הדומה למכתשית לאחר עקירה
 ויתכן שגם כאן קיימת מגבלה,או שבר עצם בלסת
, הדבר לא נבדק מעולם.לגובה האוגמנטציה האפשרי
 ייתכנו הבדלים בתוצאות השיטה בין.וראוי שייבדק
.המקסילה למנדיבולה

סיכום ומסקנות
הוצגה שיטה יישומית לאוגמנטציה ורטיקלית בלסתות
 השיטה מנצלת אוסטיאוטומיה מסוג.מחוסרות שיניים
. הבטוחה לשימוש ופרדקטבילית,Sandwitch Osteotomy
השיטה אינה דורשת אתר תורם ומאפשרת השגת גובה
. מ”מ8 ורטיקלי משמעותי של עד
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.GBR- למשל ב,אך מעטפת עצם עדיין קיימת
. כאשר הדפקט ההוריזונטלי אינו תחום היטבHTES-3
. תהיה יכולת מוגבלתGBR-במקרה זה ל
 הינו מצב ללא מעטפת עצם ויש בדרךHTES -4
.Onlay כלל צורך בשתל
 המערב חסר הוריזונטלי, המצב המסובך ביותרHTES-5
 הוא הברירהSandwitch Osteotomy  במצב כזה.וורטיקלי
 היות שהמרווח בין הסגמנטים וקיר הפריאוסט,היחידה
ביניהם מהווה מעטפת מושלמת עבור שתל עצם ומדמה
.HTES-1 את החסר למצב של
,חסרונות ומגבלות השיטה במתיחת הרקמה הרכה
 בשיטה זו.פיברוזיס של החניכיים וקושי בביצוע טכני
 וקיים חשש,נדרשת מיומנות קלינית ועקומת למידה
לפגיעה במבנים אנטומיים חשובים ולא ניתן בה לבצע
 בשלב זה עלות חומרי, כמו כן.השתלות בו זמנית
Osteogenesis by Periosteal Distraction. Oral
Maxillofac Surg 2002; 60: 1170-1175.
7.	Casap N, Venezia NB, Wilensky A, Samuni Y.
VEGF facilitates periosteal distraction-induced
osteogenesis in rabbits: a micro-computerized
tomography study. Tissue Eng Part A 2008; 14:
247-253.
8.	Jensen OT (Author, Editor): The Osteoperiosteal
Flap. Hanover Park IL 2010; 165-187.
9.	Casap N, Samuni Y. Bone grafting in large bone
defects and extreme atrophy situations, in
Michael Sonick, Debby Hwang (ed): Implant Site
Development, First Edition 2012; 270-271.

 המחברים מבקשים להודות לד”ר חסיאל זלצר שהשתתף.בהכנת המקרה המצולם כרופא המשקם
 האיורים המצורפים לתמונות לקוחים מתוך הספר שכתב. וברשותוOle Jensen וערך
 הנתונים המוצגים מהמחקר באישור ועדת הלסינקי.המוסדית
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מבוא
אבחון מוקדם הינו גורם חשוב בהצלחתו של טיפול רפואי
במגוון רחב של מחלות .הוא משפיע על הפרוגנוזה של
המחלה ,מסייע למנוע תהליכים בלתי הפיכים הנגרמים
כתוצאה ממנה וכן מפחית את סיכויי חזרתה לאורך
זמן .על כן ,פיתוח היכולת להעריך מצב פיזיולוגי ,לזהות
ולעקוב אחר התקדמות של מחלה ולנטר את תוצאות
הטיפול באמצעים שאינם חודרניים ,הינו יעד מרכזי
במחקר הרפואי .ענף מחקרי חשוב העוסק בתחום זה
וצבר תאוצה רבה במרוצת העשור האחרון ,הוא השימוש
ברוק כאמצעי אבחוני-דיאגנוסטי ( .)1במאמר שלהלן
ייסקרו בקצרה ההישגים ,כמו גם הקשיים והבעיות
בפניהם ניצבים החוקרים וכן היעדים והאתגרים להמשך.
לרוק ,נוזל גוף המצוי בחלל הפה ,תפקידים רבים ומגוונים.
בין השאר משמש הרוק לסיכוך חלל הפה ,לשמירה על
שיווי משקל חומצי-בסיסי ,ללעיסה ,דיבור ,בליעה ,חישת
טעם ועידוד רה-מינרליזציה .הרוק גם מסייע במניעת
עששת ובעיכול ראשוני של פחמימות ( )Amylaseושומנים
( ,)Lipaseומשרה פעילות אנטי מיקרוביאלית המונעת
התפתחותם של מיקרואורגניזמים שסביבת הפה משמשת
להם מצע גידול מצוין (.)3 ,2
בכל יום מייצר הגוף כ 1-ליטר רוק ,המשתנה בכמותו
והרכבו כתלות בגורמים שונים .בין השאר הוא מושפע
מהשעון הביולוגי ( ,)Circadian cycleמין ,גיל ,תזונה,
בריאות (סיסטמית ואוראלית) ,תרופות ,גירויים שונים
ועוד .הרוק מופרש משלושה זוגות של בלוטות הרוק
הגדולות ,הכוללות את זוג הבלוטות התת לסתיות
( ,)Sub-mandibular glandsתת לשוניות (Sub-lingual
 )glandsותת אוזניות ( .)Parotid glandsכמו כן מפוזרות
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בחלל הפה כ 600-בלוטות רוק קטנות .הבלוטות השונות
מפרישות רוק בכמויות ,הרכבים ורמות צמיגות משתנות.
תרשים  1מתמצת את תרומתן היחסית של הבלוטות
השונות בהתייחס להיבטים השונים אותם ציינו.

תרשים  :1אילוסטרוציה של בלוטות הרוק ,הרכבן ומידת
תרומתן היחסית לנוזלי הפה.

בלוטות הרוק הן מערכות הפרשה ()Exocrine systems
המורכבות במבנים של אשכולות ( )Aciniוצינורות
( .)Ductsעיקר ייצור הרוק מתרחש ב ,Acini-שם נאגרים
הנוזלים (המהווים כ 99%-מהרכבו) באמצעות משאבות
ולשם גם מוכנסים בשיטות העברה שונות מרכיבים
נוספים כגון חלבונים ואלקטרוליטים .לאחר אגירתם,
מופרשים הנוזלים דרך מערכת מסועפת של צינוריות
וצינורות לחלל הפה (.)4

מרכיביו השונים של הרוק
כאמור ,הרוק המיוצר בבלוטות מכיל רכיבים שונים
ומגוונים ,המתאימים לתפקידיו המרכזיים .למשל ,סיכוך

והגנה על חלל הפה נעשה באמצעות יצירת
וs( Proline Rich Proteins-׳ .)PRPההגנה על השיניים
מפני מיקרואורגניזמים מתקבלת הודות ליצירתה של
שכבת הגנה על פני האמאיל ,המונעת את קשירתם
של החידקים למשטח .לתפקיד זה משמש גם החלבון
 ,Lysozymeהמעורב בפגיעה והרס של החידקים .דוגמה
אחרת קשורה לתפקודו של הרוק כגורם ראשוני בתהליך
העיכול ,כאשר מעבר לגריסה ויצירת העיסה המיועדת
לעיכול ( ,)Bolusשגם להם הוא שותף ,מופרשים בו אנזימי
עיכול כדוגמת  Amylaseו ,Lipase-המפרקים פחממות
ושומנים .תפקיד חשוב נוסף הוא עידוד רה-מינרליזציה
המתרחשת באמצעות סידן ופוספט ,המצויים גם הם
בתוך הרוק (.)3 ,2
לבד מהרכיבים המיוצרים בבלוטות עצמן ,ישנם כאלה
המצויים בדם ומועברים במנגנונים שונים לרוק המופרש
מהבלוטות .צורת ההעברה מנימיות הדם לרוק משתנה
בהתאם לתכונותיהן של המולקולות המועברות ,כגון
גודל המולקולה ,מידת ההידרופוביות/הידרופיליות שלה,
קיומן של משאבות ספציפיות להעברתה ועוד (.)5
עיקר נוזלי הפה אכן מורכבים מהרוק המופרש
מהבלוטות ,אך קיימים מרכיבים נוספים המשפיעים על
הרכבו .בין אלה ניתן למצוא את נוזל צוואר השן ( ,)GCF
שהוא למעשה תסנין של פלסמה ,מיקרואורגניזמים
המצויים בחלל הפה המפרישים את תכולתם ,נוזלים
ממערכות העיכול והנשימה ( Nasal & Bronchial
 ,)secretionsשורות התאים מריריות הפה הנושרות
לתוכו וגורמים חיצוניים המוכנסים לפה ,כמו מזון
ופלואוריד .כל אלה משפיעים על הרכבו הסופי של
הרוק ,המכיל בתוכו חלבונים ,חומצות גרעין ( DNA,
 )mRNAואלקטרוליטים (.)6
Mucins

הרוק כאמצעי דיאגנוסטי
מקורותיו המגוונים של הרוק ,כמו גם הרכבו העשיר,
מציבים אותו כמראה המשקפת את המתחולל הן בחלל
הפה והן בכלל הגוף .זה גם הבסיס להיפותיזה המציעה
להשתמש בו כאמצעי אבחוני .לרוק יתרונות רבים :הוא
קל ונוח לאיסוף ,אינו דורש צוות טיפול מיומן ,איסופו
זוכה להיענות טובה מצד המטופל ,נקודה המקבלת
משנה תוקף בכל הנוגע לאוכלוסיות הנדרשות לבדיקות

רוטיניות (כמו חולי סוכרת) או לילדים .בנוסף הוא
ניתן לשינוע ,מאפשר סקירות רחבות בקרב אוכלוסיות
גדולות ואינו נקרש ( .)7אשר על כן ,בשנת  2002פנה מכון
הבריאות הלאומי האמריקני ( )NIHבקריאה לקהילה
המדעית לאפיין את רכיביו השונים של הרוק הן בבריאות
והן במצבי חולי ,ולפיתוח טכנולוגיות לאבחון מבוסס רוק
לניטור מצבו האוראלי והסיסטמי של האדם .קריאה זו
נענתה מקרב שורת מרכזי מחקר בכל רחבי העולם ,תוך
השקעה של סכומי כסף נכבדים .אלה ,בנוסף להתפתחות
ביוטכנולוגית משמעותית שחלה בעשור האחרון ,הביאו
להתקדמות ניכרת בחקר מרכיבי הרוק.
זה המקום להזכיר מחלוקת לשונית מעניינת המשקפת
את ההתפתחות הגדולה במחקר הדיאגנוסטי של הרוק.
המחלוקת נתגלעה בין המבקשים לכנות את הנוזל המצוי
בחלל הפה בשם נוזלי הפה ,לעומת הסבורים כי יש לשמור
על שמו המסורתי רוק ,או רוק מלא (.)Whole saliva
המצדדים בשימוש בנוזלי הפה מבקשים לבטא בכך את
העובדה שלנוזל חשוב זה תורמים שונים ומגוונים ,ויש
להבחין סמנטית בינו לבין הנוזל המופרש מהבלוטות,
אותו יש לכנות רוק .החולקים עליהם סבורים שדי בביטוי
רוק מלא כדי להמחיש נקודה זו .במאמר זה ,מכאן והלאה,
נשתמש במינוח המדויק יותר ,להבנתנו :נוזלי הפה.

המחקר החלבוני של נוזלי הפה
אחד המרכיבים החשובים בנוזלי הפה הוא זה החלבוני.
המחקר החלבוני (הפרוטאומי) בכלל ושל נוזלי הפה
בפרט עוסק באיפיון פרופיל הביטוי החלבוני בבריאות
ובמצבי חולי .מטרת התהליך לאפשר זיהויים של חלבונים
שפרופיל הביטוי שלהם משתנה באופן ניכר (סטטיסטית
וביולוגית) בקבוצת נדגמים מבוקשת (למשל ,חולי סרטן
ראש-צוואר) ,בהשוואה לאוכלוסיה בריאה .זיהויים של
חלבונים אלה יאפשר להשתמש בהם לאחר מכן כסמנים
ביולוגיים ( )Biomarkersלאיתור פרטים שונים לא ידועים
המשתייכים לאותה קבוצה (בדוגמה הנ״ל ,אבחון מוקדם
של חולי סרטן ראש-צוואר) (.)8

הג׳ל הדו מימדי
וספקטרומטריית המסות
לשם כך דרושים כלים לאיפיון פרוטאומי של נוזלי הפה,
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המאפשרים סקירה רחבה של כלל החלבונים המצויים
בנוזלים אלה .שורה של טכנולוגיות מאפשרות עבודה
זו ,בראשן עומדות ספקטרומטריית המסות (Mass
 ,Spectrometryלהלן  )MSוהג׳ל הדו-מימדי (Two-
,dimensional polyacrylamide gel electrophoresis
להלן  .)2-DEשיטת העבודה של ספקטרומטריית
המסות מאפשרת זיהויים של חלבונים כתלות במסה
המולקולרית שלהם .התוצר המתקבל בשיטה זו הוא
רשימת חלבונים הקיימים בדגימת הרוק .על מנת להגביר
את הרזולוציה של השיטה היא משולבת עם שיטות
הפרדה מקדימות המייצרות פרקציות חלבוניות שונות
(כגון  Tandem MS-MS ,HPLC ,LC-LC ,2-DEוכדו׳)
ובכך מאפשרות אנאליזה מדויקת יותר (.)9
שיטות אלו איפשרו עד לא מכבר זיהוי של חלבונים ,אך
ללא הערכה כמותית שלהם .לכן היה צורך באמצעי
נוסף שיאפשר אנאליזה השוואתית ,ולשם כך שימש
הג׳ל הדו-מימדי .בשיטה זו מופרדים החלבונים שבכל
דגימה על בסיס שני מאפיינים :האחת היא הנקודה
האיזו-אלקטרית ( )pIהמופרדת באמצעות ג׳ל עם דרגת
חומציות משתנה (גרדיאנט  .)pHההפרדה במימד השני
נעשית על פי המסה המולקולרית של החלבונים .לאחר
ההפרדה הדו-מימדית נצבע הג׳ל בשיטות שונות (צביעת
כסף ,צביעה פלואורסצנטית ,קומסי וכו׳) ומתקבלת מפה
חלבונית בה הכתמים מייצגים חלבונים שונים .עוצמת
הצביעה של הכתמים נמצאת בקורלציה לביטוי החלבון
בדגימה (דוגמה למפה פרוטאומית ניתן לראות בתרשים
 .)2באמצעות סריקה ואנאליזה ממוחשבת ניתן להשוות
בין ג׳לים של נדגמים שונים וכך לקבל את ההבדלים
שבביטוי החלבונים בין הקבוצות .שיטה זו טומנת בחובה
מספר בעיות ,כגון הבדלים בין הג׳לים ,הבדלים הקשורים
לתהליך הצביעה ,מגבלות בזיהוי חלבונים החורגים מטווח
ה pH-והמסה המולקולרית הקיימת בג׳ל ,בעיות הדירות
וכמות חלבונים מינימלית גבוהה יחסית לזו הנדרשת
ל microg 100( MS-לעומת .)10( )microg 5
שיטות משולבות אלו איפשרו זיהויים של כ300-
חלבונים ,אך עם התפתחות טכנולוגיית ה MS-ושילובה
עם טכנולוגיות הפרדה נוספות זוהו בנוזלי הפה למעלה
מ 3,000-חלבונים ( .)9בנוסף פותחו שיטות שונות לניטור
כמותי מבוסס  MSללא אנליזה מוקדמת של .2-DE
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ראשיתן של שיטות ה MS-הכמותיות בטיפול מקדים
לסימון הדגימות בעזרת איזוטופים בעלי מסה שונה,
שאיפשרו כימות יחסי בהשוואה בין מספר דגימות (עד
 .)8כיום ישנן טכנולוגיות המבוססות על אלגוריתמים
חישוביים מדויקים .בשיטות מתקדמות אלו אין צורך
בטיפול מקדים וניתן לכמת את החלבונים אבסולוטית
ויחסית ללא מגבלה על מספר הדגימות הנמדדות.
התקדמות טכנולוגית משמעותית זו מקטינה את הצורך
לשימוש ב.)10( 2-DE-
תרשים  :2נוזלי הפה לאחר טיפול להסרת חלבונים .א -
אילוסטרציה של הקולונה להסרת ( Amylaseפטנט ישראלי);
ב  -אנאליזה חלבונית מבוססת ג׳ל דו-מימדי 100µg ,חלבון,
צביעת כסף .השוואה בין דגימות של נוזלי פה לפני ואחרי טיפול
להסרתם של שלושת החלבונים הנפוצים ברוק Amylase,
 Albuminו.Immunoglobulin G-

 המלבן השחור המקווקו מציין אזור עשיר ב;Amylase- האליפסה המקווקוות מציינת אזור עשיר ב;Albumin-	המלבן המקווקו הלבן מציין אזור עשיר ב;Immunoglobulin G-	העיגולים המקווקווים מציינים חלבונים בעלי תפוצה נמוכהשנחשפו לאחר הסרת החלבונים בעלי התפוצה הגבוהה;
 -היעילות והספציפיות אומתו באמצעות אנליזת .MS

פיתוח מערכות דיאגנוסטיות
השלב הבא בזיהויו של סמן ביולוגי מהימן הוא אימות
באמצעות בדיקות חלבוניות ספציפיות כמו
 Western blottingוכדומה .סיומו של התהליך בהקמת
מערכות אבחון שיוכלו לשרת את הרופא בקהילה .בהקשר
זה נציין אסכולות שונות בפיתוחן של מערכות כאלו.

ELISA,

יש את אלה המבקשים להקים מערכות המבוססות על
טכנולוגיות עילית ,למשל קסטות עם נוגדנים ספציפיים
(לאיתור מחלה מסוימת) שיתורגמו לאות אלקטרוני
במקרה של קישור עם אנטיגן המצוי בנוזלי הפה ,וכך
יאפשרו אבחון איכותי וכמותי של הסמן הביולוגי
( )7ומאידך נמצאים אלה המציעים שיטות דיאגנוזה
מקובלות ,כגון ( Lateral Flow Immunoassay Stripsכמו
המקלונים לבדיקת הריון) ,הפשוטות יחסית לפיתוח
ויישום וממילא אף זולות יותר .שיטות אלו יאפשרו
סקירות אוכלוסיה רחבות בראי של רפואה ציבורית
ויציעו נגישות דיאגנוסטית לאוכלוסיות ממעמדות
סוציואקונומיים נמוכים (.)11

בעיות ואתגרים
מספר בעיות ניצבות בפני המחקר החלבוני של נוזלי הפה,
ואחת מהן היא נוכחותם המסיבית של כמה חלבונים בעלי
תפוצה רחבה הממסכים את זיהויים של חלבונים בעלי
תפוצה נמוכה יותר .בראשם של חלבונים נפוצים אלה
מצויים האנזים ( Amylaseהמהווה  50-60%מכלל חלבוני
הרוק)( Albumin ,כ )20%-ו,)5-10%( Immunoglobulin-
המהווים בסך הכל  75-80%מכלל חלבוני הרוק (.)12
הפרעתם של אלה לזיהוי חלבונים בעלי תפוצה נמוכה
קורה מכמה סיבות ,בהתאם לטכנולוגיה הפרוטאומית
בה משתמשים .כאשר מדובר בג׳לים ,החלבונים בעלי
התפוצה הגבוהה מסתירים חלבונים בעלי נקודה איזו-
אלקטרית ומסה-מולקולרית הזהה לשלהם .בעיה זו
אף מחמירה בשל העובדה שלחלבונים אלה איזומרים
שונים ,כך שהם פזורים במקומות רבים על פני המפה
החלבונית (ל Amylase-למשל ,דווח שיש למעלה מ150-
איזומרים) ( .)13בעיה נוספת היא שחלקם היחסי הקטן
של החלבונים בעלי התפוצה הנמוכה מקשה על זיהויים
בג׳לים וב .)14( MS-אשר על כן ,הסרתם של חלבונים
בעלי תפוצה גבוהה הוגדרה כאחד היעדים הקריטיים
בחקר החלבונים של נוזלי הפה (.)15
לפתרון בעיה זו פיתחנו בשנת  2008עמודה ()Column
המבוססת על הזיקה שבין אנזים לסובסטרט לשם
הסרתו של החלבון ( Amylaseתרשים  .)16( )2בנוסף,
בשנת  2010הצענו שימוש בערכה המיועדת להסרתם
של  Albuminו Immunoglobulin G-מהסרום ,תוך ביצוע

מספר התאמות ,כמתחייב מההבדל בין הנוזלים .שילובן
של טכנולוגיות אלו איפשר זיהויים של עשרות רבות
של חלבונים חדשים וכן ניטורם הכמותי ( .)14תרשים
 2מדגים מפות חלבוניות של נוזלי הפה לפני ואחרי
הסרתם של החלבונים בעלי התפוצה הרחבה .בנוסף,
המפות המוצגות בתרשים נבחנו באמצעות  ,MSשאישש
את הממצאים החזותיים ואת היעילות ,הספציפיות
והחשיבות שבהסרת החלבונים .שיטה נוספת להעשרת
חלבונים בעלי תפוצה נמוכה מבוססת על טיפול מקדים
בספריית ליגנדים הנקשרים לכלל החלבונים ברוק
וממצעים את היחס ביניהם (.)17
בעיה מרכזית נוספת בפניה ניצבים החוקרים היא
המגוונות הרבה בכמות הרוק המופרש ובהרכבו .כאמור,
גורמים שונים משפיעים על קצב הפרשת הרוק ,כגון השעון
הביולוגי ,גירוי ,תרופות ועוד .בעבודות שנערכו הוכח כי
הרכב הרוק משתנה כתלות בגיל ובמין המטופל (.)18
לכך ניתן להוסיף דלקות חניכיים (הנפוצות באוכלוסיה),
הגורמות לשפיכה לא מבוקרת של חלבוני דם מה שמקשה
על הגדרת ערכי סף וטווחי נורמה הנחוצים להקמתה
של מערכת אבחונית .מאמרים רבים עוסקים בניסיון
להציע פתרונות לבעיות אלו ,בראשן מיסוד פרוטוקול
אחיד לאיסוף רוק הכולל בין השאר שעת איסוף ,צום
של כשעה לפני הבדיקה ,תנוחת מדידה אחידה ועוד .כמו
כן ,ביחס לקונטמינציה של הרוק בדם ,ניתן להציע ניטור
מצב פריודונטי כבדיקה מקדימה לשימוש ברוק .הצעה זו
אפשרית כאשר מדובר בצרכי מחקר או בדיאגנוסטיקה
במרפאות מסודרות ,אך בעייתית יותר כאשר בדיקות
הרוק מיועדות לשימוש ביתי .לשם כך פותחה ערכה
מסחרית לניטור וכימות חלבוני סרום מרכזיים ,המשמשת
לכיול המערכת (.)5
אופן איסופו של הרוק אף הוא ראוי לציון .ישנן מספר
שיטות לביצוע פעולה זו ,כאשר הפשוטה והמפורסמת היא
שיטת היריקה .שיטה זו מתייחסת לתנוחת המטופל בעת
היריקה ,לזמן האיסוף ,להשראתו או לאי-השראתו של גירוי
(באמצעות חומצה ציטרית ,למשל) וכדומה .כמו כן ישנה
שיטה לאיסוף מצינורות בלוטות הרוק הגדולות ,המאפשרת
ניטור מדויק של הרוק מהבלוטה לפני התערבבותו בחלל
הפה ואף פותרת את בעיית דלקות החניכיים שצוינה לעיל.
יחד עם זאת ,שיטה זו כרוכה באובדן בכלל נוזלי הפה .בנוסף,
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שיטה זו מצריכה גם הכשרת צוות איסוף ובעייתית לשימוש
ביתי .שיטות אחרות כוללות פדים בעלי כושר ספיגה ומידות
משתנות בהתאם לנדגם (מבוגר ,ילד ,תינוק וכו׳) (.)19
דוגמאות ניתן למצוא באתר .www.salimetrics.com

נכון להיום...
כאמור ,ההכרה בחשיבותם הדיאגנוסטית של נוזלי
הפה וההתקדמות הטכנולוגית שתוארה כאן ,הובילו
להתפתחות ניכרת בחקר מרכיביהם של נוזלי הפה.
מרכזים רבים ברחבי העולם הרימו את הכפפה וערכו
מחקרים המחפשים אחר סמנים ביולוגיים בנוזלי
הפה למחלות סיסטמיות ואוראליות .להלן נציג מספר
דוגמאות מעולם מחקרי עשיר זה.
• סרטן הפה :סרטן הפה ( Oral Squamous Cell
 )Carcinomaהינו גידול ששכיחותו עלתה פי  2עד
 5.3במהלך  20השנים האחרונות .שעור ההישרדות
בו עומד על  60-80%כאשר הוא מאובחן מוקדם,
אך צונח ל 30%-40%-כאשר הוא מזוהה בשלבים
מתקדמים .היעדרו של סמן מובהק לסרטן זה ,כמו גם
העובדה שהגידול מתחיל לעתים באזורים נסתרים בחלל
הפה ,מקשים על זיהויו בשלבים מוקדמים ומצריכים
מומחיות מיוחדת כדי לעשות זאת .בנוסף לכך ,קיומם של
נגעים החשודים בממאירות בקרב אוכלוסיות מטופלים
שונות (כגון חולים הסובלים מליכן פלנוס) מצריך ביצוע
ביופסיות חוזרות ונשנות ,המקשות על המטופלים
ופוגעות באיכות חייהם .גורמים אלה ואחרים עומדים
ביסודה של שורת מחקרים לאיתור סמנים ביולוגיים
בחלל הפה לאבחון מוקדם של סרטן זה .ואכן ,הוצעו
בספרות מספר סמנים ,ביניהם TNF-α ,IL-8 ,CD-44
 ,Cancer antigen-125ועוד .בנוסף נמצא ,כי ריכוזם של
נוגדנים עצמיים ל( p53-פקטור סרטני ידוע) עלה והוא
עומד בקורלציה לרמתם בפלסמה (.)20
• תסמונת סיוגרן (s syndrome׳ :)Sjögrenדוגמה
נוספת למודל מחלה אוראלי ניתן למצוא בתסמונת
סיוגרן .תסמונת כרונית ,דלקתית ,אוטואימונית זו גורמת
לאטרופיה בבלוטות הפרשה ובראשן בלוטות הרוק והדמע.
היא פוגעת בכמיליון אנשים ברחבי ארה״ב ושכיחה בעיקר
בנשים לאחר גיל הבלות .היא מאופיינת בתסנין לימופציטי
הנצפה בבדיקות היסטולוגיות .הסובלות מתסמונת זו
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רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

מדווחות על תחושת יובש ( )Xerostomiaומראות הפחתה
דרמטית בכמות הרוק שהן מפרישות (.)Hyposalivation
לבד מקשיי הדיבור ,הנטייה לזיהומים חוזרים בחלל הפה,
הגידול בתדירות מוקדי עששת ,הקושי לבלוע ותחושת אי
הנוחות הכללית ,נראות הסובלות מתסמונת זו נטייה לפתח
לימפומה .אבחונה של תסמונת סיוגרן מורכב ונשען על
שורת פרמטרים ,כפי שנקבעו בקונצנזוס אירופי-אמריקני.
אלה כרוכים בין השאר בנוכחותם של נוגדנים גרעיניים
עצמיים ( )Anti-Ro, Anti-Laבדם ,בביופסיית בלוטות רוק
קטנות ובשורה של גורמים אוביקטיביים וסוביקטיביים
נוספים .אבחון מורכב זה עלול להימשך זמן רב ,לעתים
עד עשר שנים ,במהלכן המתרפא אינו מאובחן באופן חד
משמעי .דבר זה משליך לא פעם על הטיפול התומך ובנוסף
דורש מהמטופל לעבור בדיקות חודרניות להשלמת האבחון
ולשלילת מחלות אפשריות אחרות ( .)21מיותר אם כן
לציין את משמעותו של אבחון פשוט לתסמונת זו כדוגמת
זה המבוסס על נוזלי הפה .לכל אלה ניתן לצרף את העובדה
שהרקמות הנפגעות במקרה זה הן בלוטות הרוק עצמן ,מה
שמעלה את הסיכוי למציאת סמנים לזיהוי בנוזלי הפה.
מספר לא מבוטל של עבודות נערכו בתחום זה ואף
פורסמו להן מאמרי סקירה שונים .בין השאר הוצעו
החלבונים β2-microglobulin ,MMP-9 ,IL-6 ,Hyaluronic
 acidואחרים ( .)22כמו כן נמצא כי התסמונת הראשונית
והשניונית (המגיעה על רקע תסמונת אחרת) מובחנות
ביניהן ומראות פרופיל ביטוי חלבוני שונה ( .)23עבודה
נוספת בחנה את ביטוי האלקטרוליטים והCortisol-
בקרב הקבוצות הסובלות מהמחלה בהשוואה למחלות
אחרות ,ומצאה כי נוכחותם של יוני כלור ( ,)Cl-אשלגן
( )K+וסידן ( )+Ca2עלתה ,אם כי לא נצפה שינוי משמעותי
בנוכחותו של  Cortisolבהשוואה בין קבוצת החולים
לקבוצת הביקורת (.)24
• סרטן הלבלב :מודל מחלתי סיסטמי בו נעשתה עבודה
לאבחון גנומי בנוזלי הפה הוא סרטן הלבלב .סרטן קשה
זה הינו הרביעי מבין גורמי המוות הסרטניים בארה״ב
ושכיחות התמותה ממנו מגיעה ל .99%-למרות עבודות
רבות שבוצעו למציאת סמן לסרטן קשה זה טרם
אובחן סמן חד משמעי המאפשר את אבחונו המוקדם.
בדיקת הסקר המוצעת נכון להיום הינה Endoscopic
 .Ultrasound - EUSהיא חודרנית ,יקרה וגוזלת כוח

עבודה וזמן רב יחסית .בעבודה שפורסמה בשנת 2010
נבחן הטרנסקריפטום ( )mRNAשל נוזלי הפה בשלוש
קבוצות :חולים בסרטן הלבלב ,חולים בדלקת לבלב
כרונית ובריאים .סיכומו של המחקר ,שנערך בקרב 30
חולים מכל קבוצה ,הוא במציאתם של ארבעה סמנים
גנומיים ( )KRAS ,MBD3L2 ,ACRV1 ,DPM1עם שעורי
ספציפיות ורגישות הגבוהים מ.)25( 90%-
עבודות נוספות נערכו על מחלות פריודונטליות ,מחלות
לבביות (לקביעת רמת  C reactive proteinבנוזלי הפה
במהלך אירוע לבבי) ,על סוכרת ,סרטן השד ,סרטן
הערמונית ,מטופלים אורתודנטיים ועוד (.)31-26

שונות של תרופות ,סמים ואלכוהול ואף ערכה לקביעת
ביוץ (עם יעילות שנויה במחלוקת) .דומה כי מעבר
לבעיות אותן כבר מנינו ניתן לציין גם את אוכלוסיית
הנדגמים הקטנה יחסית לצורך ביסוס סמן דיאגנוסטי
מובהק .בנוסף ,על מנת לייסד פאנל ספציפי ורגיש של
סמנים לזיהויה של מחלה מסוימת ,יש לבצע עבודה
מקיפה לשלילת קיומם של אלה במחלות אחרות .עבודה
זו מצריכה השקעה גדולה לגיוס מטופלים ומשאבים
מחקריים וכלכליים .על כל אלה יש להוסיף כי המחקר
הדיאגנוסטי המבוסס על נוזלי הפה עדיין צעיר ,בהשוואה
ל 100-שנות מחקר בדם ,למשל.
עם כל זאת ,בבואנו לסכם עשור פורה של מחקר ,דומה
כי יש בהחלט מקום לתקווה למצוא בעתיד הנראה לעין
מערכת דיאגנוסטית המבוססת על נוזלי הפה המתפקדת
בהקשרים מסוימים אף במקומן של מערכות אבחון
אחרות .מערכת זו תיתן בידיו של הקלינאי ,רופא השיניים
או הרופא הכללי אמצעים חדשים לאבחון ,לניטור
ולשיפור רווחתם של המטופלים .של מידע חשוב המצוי
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בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
מיסודה של
אחוות אלפא אומגה הבינלאומית

בוגרים יקרים,
בשנה זו נחגוג  60לפקולטה .מעל  1,700בוגרי  D.M.Dברפואת שיניים סיימו את לימודיהם בפקולטה ,ואליהם היתוספו עם השנים
מאות בוגרים של לימודי מאסטר ,דוקטורט ,התמחות והשתלמות .במהלך שנותיה התפתחה הפקולטה והרחיבה את מגוון תחומי
הלימוד בענפי רפואת השיניים הקליניים והמחקריים ,כיום בוגר הפקולטה לרפואת שיניים הוא שם נרדף למצוינות ודלתות בארץ
ובעולם נפתחות בפניו.
כאשר נכנסתי לתפקידי כיושב ראש ארגון הבוגרים ראיתי בראש ובראשונה צורך לחדש ולחזק את הקשר בין הפקולטה לבוגריה
בארץ ובעולם .שנת ה 60-לפקולטה היא הזדמנות מצוינת להשגת מטרה זו .עיתון 'מה נשמע' המצוין מהווה היום צוהר תקשורת
אליכם ,הבוגרים .בימים אלה משודרג אתר הפקולטה ,בו תוכלו למצוא קישורית גם לארגון הבוגרים .בנוסף ,אנו משקיעים
מאמצים גדולים בריכוז כל כתובות הדואר האלקטרוני של הבוגרים ,כדי להקל על יצירת הקשר ביניכם לבין פקולטה ולבני
המחזור שלכם .כמו כן ,מיד לאחר פסח אורגן מפגש "קציני מחזור" ,אליו הגיעו נציגי המחזורים הבוגרים כדי לחזק קשר זה.
כולי תקווה כי באירועי שנת ה ,60-שיתקיימו ביום חמישי ה 11-ביולי  ,2013נפגוש את כולכם .לכנס ה 60-הוזמנו  21מרצים
בינלאומיים ידועי שם בכל תחומי רפואת השיניים .התוכנית המדעית יוצאת הדופן פתוחה ללא תשלום לכל בוגרי הפקולטה
ותידרש רק הרשמה מוקדמת על מנת להבטיח את מקומכם .במהלך היום ניתן יהיה לסייר בבית הספר ,וכמובן להיפגש עם
מוריכם וחבריכם לספסל הלימודים .בשעות הערב נתכנס בבנייני האומה בירושלים לערב גאלה מרשים ,כולל ארוחת ערב,
מפגש מחזורים ותוכנית מרתקת ,וכל זאת במעמד ראש העיר ובברכת נשיא המדינה .בימים הקרובים יתפרסמו פרטים נוספים
הקשורים לאירועי יובל ה.60-
בברכה,
פרופ' דורון אפרמיאן
יו"ר ארגון הבוגרים,
הפקולטה לרפואת שיניים ,האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא אומגה ,ירושלים.
dorona@hadassah.org.il
אתר הפקולטהdental.huji.ac.il :
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רטנציה או אדהזיה?
ד״ר א .שרון,
ד״ר מ .ליפובצקי-אדלר,
ד״ר א .הרמתי,
ד״ר ע .שמידט
המחלקה לשיקום הפה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.
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מבוא
אחת הסיבות לכישלון מיידי או מאוחר של שחזורים היא
התנתקות השחזור מהשן ,מה שעלול לגרום לסיבוכים
ותלונות מצד המתרפא .בביצוע כל סוג של שחזור ,החל
בסתימה ,דרך מבנה ,כתר וכלה בתותבת ,יש לדאוג
לאחיזה טובה ,שמתחילה עוד בשלב התכנון.
אחיזה של שחזור קבוע על שן יכולה להסתמך על הכנה
מתאימה של השן בביצוע רטנציה מכנית ,או אדהזיה
 הדבקה של השחזור לשן .כאשר מדברים על אדהזיהמסתמכים על קישור לאמאיל או דנטין מצד אחד ולחומר
השחזור מצד שני ,כשבתווך חומר מקשר .חומר השחזור
המקובל היום בביצוע שחזורים בלתי ישירים הוא חרסינה
מסוגים שונים .הקישור לחרסינה על בסיס זכוכית קל
יחסית ,נעשה מחוץ לפה ומבוצע על פי פרוטוקול
טיפולי קבוע ומסודר .הקישור לאמאיל גם הוא קל
יחסית וב 20-השנים האחרונות מתבצע באותה דרך.
טכניקה זו לרוב אינה רגישה ,והקשר בין חומרי השחזור
השונים לאמאיל נחשב חזק ויציב לאורך זמן .כאשר
מדברים על קישור לדנטין המצב שונה .הדנטין הוא
רקמה ביולוגית שהקישור אליה מושפע מגורמים רבים,
חלקם קשורים לדנטין עצמו וחלקם קשורים בטכניקת
העבודה וסוג החומרים בהם נעשה שימוש .הגורמים
הקשורים לדנטין יכולים להיות גיל הדנטין ,קרבת הדנטין
למוך ,האם מדובר בדנטין שהגיב לגירוי חידקי (עששת),
דנטין רפרטיבי ,מידת המינרליזציה שלו ועוד .בתהליך
הקישור לדנטין נוצרת שכבה היברידית המקשרת בין
הדנטין לחומר השחזור עצמו .חומר הקישור חודר בין
סיבי הקולגן והטובולי של הדנטין ,עוטף למעשה את
הדנטין החשוף ואז מוקשה ומייצב את השכבה.

רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

כאשר מדברים על אדהזיה של שחזורים יש להבדיל בין
שחזורים ישירים ,כמו סתימה ,ושחזורים בלתי ישירים
כמו כתר Inlay ,או  .Onlayכבר שנים רבות מבוצעות
סתימות באופן ישיר והן נקשרות לדנטין ולאמאיל
בהצלחה רבה .לגבי שחזורים בלתי ישירים המצב מעט
שונה .ברוב המקרים חולף לפחות שבוע מהכנת השן
ועד התקנת השחזור הקבוע .בתקופה זו הדנטין חשוף
לחלל הפה או מבודד באמצעות שחזור זמני כלשהו ,ולכן
הקישור אליו יכול להיפגע .במסגרת תהליך הקישור אליו
יש לכבד שני עקרונות:
 .1זיהום הדנטין בחידקים ,רוק ובעיקר דבק זמני,
פרמטרים שעלולים להפריע לתהליך יצירת הקישור אליו.
מספר עבודות הראו הפחתה משמעותית בחוזק הקישור
לדנטין טרי שהונח עליו דבק זמני (.)2 ,1
 .2רגישות (פגיעות) של פני שטח הדנטין עד יצירת
השכבה ההיברידית (.)3
ואולם ,האם ניתן לסמוך על אדהזיה ,באופן חלקי או
מלא ,בביצוע שחזורים בלתי ישירים? אנו מסתמכים
כבר שנים רבות על אדהזיה בביצוע שחזורי קומפוזיט
קטנים ונרחבים יותר וחשים מידה רבה של ביטחון
בביצוע פרוצדורות אלו ,ביטחון הנתמך גם בספרות.
אך מה קורה עם שחזורי חרסינה נרחבים ,בלתי
ישירים? האם ניתן לקבל אדהזיה ברמת ביטחון כזו
שהשחזור לא יתנתק מהשן? האם ניתן לקבל אדהזיה
טובה לשן ולשחזור עצמו?
כאשר מכינים שן להתקנת שחזור בלתי ישיר ,כזה
שלא מותקן מיידית ,מומלץ לאטום את הדנטין מיד
עם סיום הכנת השן .תהליך זה נקרא איטום דנטין

מיידי (  .)IDS - Immediate dentin sealingהקישור
הטוב ביותר לדנטין יתבצע מיד עם סיום החיתוך שלו,
ולכן בכל האזורים בשן בהם קיים דנטין חשוף יש
לאטום אותו ,וליצור בו כבר בשלב מוקדם את השכבה
ההיברידית.
לביצוע איטום דנטין מיידי ( )IDSמספר סיבות (:)4
 .1דנטין חתוך טרי הוא השלב הטוב ביותר לקבל את
האדהזיה הטובה ביותר;
 .2אם לא מבצעים  IDSמיד ,אלא מטפלים בדנטין בדרך
הרגילה ,סמוך להתקנת השחזור ,יש סכנה שעובי שכבת
הקישור יפריע להושבה מלאה שלו .עובי שכבת הקישור
יכול להגיע באזורים מסוימים ל 200-מיקרון .אפשרות
אחרת היא למרוח את שכבת האדהזיב סמוך לפני הושבת
השחזור ,לא להקשות מיד ,להושיב את השחזור עם הצמנט
ואז להקשות את הכל כמקשה אחת .במצב כזה נוצר לחץ
ובעקבותיו קריסה של סיבי הקולגן ,מה שיגרום להפחתה
בחדירת מונומר אל בין סיבי הקולגן ולתוך הטובולי של
הדנטין ,מה שיחליש ויפגע בקישור לדנטין.
 .3איטום מיידי של הדנטין מונע זיהום של פני שטח
השן ,הנגרם מדבק זמני ,רוק וחידקים .זיהום כזה עלול
להחליש את הקשר ולגרום לרגישות פוסט אופרטיבית.
תהליך  IDSמתבצע בדרך המוכרת של כירסום הדנטין
והנחת חומר קישור בשניים או שלושה שלבים .מיד עם
סיום הקשיית חומר הקישור יש למרוח ג'ל גליצרין מסיס
במים על השכבה ההיברידית שנוצרה ,ושוב לבצע הקשיה
באור ,על מנת להקשות את שכבת הOxygen inhibition-
.layer
בשלב הבא ,לאחר קבלת השחזור מהמעבדה ,יש להכין
את פני שטח השחזור ופני שטח השן כדי שניתן יהיה לחבר
ביניהם .יש לנקות את שכבת האדהזיב מהשן בעזרת
 Air abrasionעם  AlO2ולהניח חומצה פוספורית 37%
על כל השן .החומצה מנקה את פני השטח של השכבה
ההיברידית ובנוסף מכינה את האמאיל ,שלא עבר עד שלב
זה כל טיפול לקראת ההדבקה .את השחזור יש להכין על
פי סוג החומר שבשימוש  -זרקוניה ,חרסינה פלדספטית
או .Glass ceramics Empress ,Emax
בשלב האחרון מורחים שכבה שנייה של אדהזיב על
השחזור ועל השן ,ללא הקשיה .מורחים את הדבק על השן
והשחזור ,מושיבים את השחזור על השן ומקשים הכל יחד.

יש לשים לב שהאור יחדור מבעד לשחזור .אם אין הדבר
מתאפשר יש להעדיף שימוש בצמנט ובחומר קישור Dual
( cureמוקשה באור ובעל יכולת הקשיה כימית).
ה IDS-אינו רעיון חדש ( .)6 ,5 ,3הוא הוצג ( )5על ידי
 Pashelyבתחילת שנות התשעים ,בהקשר של איטום
דנטין לאחר הכנת שיניים לכתרים ,ולא בהקשר של
הדבקת  Onlayאו  Inlayמחרסינה .באמצע העשור
הקודם החלו להתפרסם עבודות מחקר ,בעיקר של
 ,Pascal Magneשבדק יותר לעומק את יעילות השיטה.
אחד הפרמטרים הראשונים שנבדקו היה חוזק הקשר
שבועיים לאחר הכנת השן והתקנת שחזור זמני .בקבוצה
הראשונה בוצע  IDSובקבוצה השנייה קישור רגיל לדנטין
לאחר שבועיים .התוצאה הראתה שהקשר (– MTBS
 )microtensile bond strengthהמתקבל בקבוצה של IDS
באופן מובהק חזק יותר ,פי  6-5מאשר במצב בו הקישור
לדנטין מתבצע אחרי שבועיים ( .)7כאשר בודקים מה
קורה לשכבה ההיברידית שבעה ו 12-שבועות לאחר
שהודבק השחזור ,בדגימות שעברו  IDSבהשוואה למצב
בו לא בוצע ( IDSקישור לדנטין אחרי שבועיים) או למצב
בו חומר השחזור הודבק מיד לדנטין ,רואים שגם אחרי
שלושה חודשים של השריה במים ניתן להשיג בקבוצת
ה IDS-קשר טוב לדנטין .חוזק הקשר בקבוצת הIDS-
בשתי תקופות הזמן דומה לזה שבקבוצת הביקורת ,בה
השחזור חובר לשן מיד בתום הכנתה .בהשוואה לקבוצה
בה לא בוצע  IDSאלא חיבור לדנטין שבועיים אחרי הכנת
השן ,ניתן לראות ,בדומה לתוצאות העבודה הקודמת,
שהקשר שהתקבל חזק באופן מובהק בקבוצת ה.IDS-
נראה גם שאחרי שבעה ו 12-שבועות המתנה בקבוצת
ה IDS-הקשר אפילו מתחזק עם הזמן ,מה שמעיד על
התבגרותו (.)8
איך מטפלים בצורה הנכונה ביותר בשכבת ההיבריד
שבוע-שבועיים לאחר הכנת השן וביצוע ה IDS-לדנטין?
בעבודה של  )9( Dillenburgנבדקו שלוש אפשרויות
טיפול :הראשונה ב Air abrasion AlO2-בלבד ,השנייה
באמצעות הנחה של חומצה פוספורית ( )37%בלבד
והאפשרות השלישית כללה שילוב של שתי האופציות גם
יחד .התוצאות הראו כי שילוב של  Air abrasion AlO2עם
חומצה פוספורית נתן חוזק קשר דומה לזה של קבוצת
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הביקורת (קישור מיידי לדנטין) ובאופן מובהק שונה
מבשתי אפשרויות הטיפול האחרות.
הצד השני של קישור השחזור לחומר השן הוא הקשר
בין הדבק לשחזור עצמו ,כלומר לחרסינה .הקישור
תלוי בחומר השחזור .עבור  Glass ceramicsוחרסינה
פלדספטית הטיפול כולל חיספוס באמצעות חומצה
הידרופלורית ,המאפשר יצירת רטנציה מיקרו-מכנית
בין השחזור לדבק הרזיני .את השחזור מומלץ לנקות
משאריות הצריבה באמבט אולטרה-סוני ,וליבש היטב
לפני ביצוע השלבים הבאים .בשלב הבא ניתן לטפל
בשטח הפנים שעבר חיספוס ב ,Silan-היוצר קשר כימי
בין השחזור לדבק ,מה שעשוי לחזק את הקשר בכ25%-
נוספים .בחרסינות אחרות הטיפול שונה ולרוב הקשר
פחות חזק.

הצגת מקרה
מתרפא בן  37הגיע עם תלונה לפיה ״השיניים נעלמות
לו״ ,כאבים מאחור ואזורים של דחיסת מזון .אפשר היה
לראות (תמונה  )1שחיקה מתקדמת של שיניים קדמיות
ואחוריות בלסתות עליונה ותחתונה עם חשיפה של
דנטין בכל השיניים ו .Scoop out lesion-בחיוך (תמונה
 )2כמעט שלא ניתן היה לראות שיניים חותכות עליונות.
קיימת הייתה חשיפה של שיניים קדמיות תחתונות
ושיניים אחוריות בלסת עליונה ,קו חיוך הפוך עם שברים
בשיניים .השיניים היו בעלות כותרות קליניות קצרות
באזורים קדמיים ואחוריים .קיימים היו מגעים של Edge
 to edgeבאזור לטרליות עליונות ,סגר צלבי אחורי בצד
ימין ושמאל ויחסי  OJו OB-חיוביים בחותכות מרכזיות.
לכל השיניים הייתה תמיכה גרמית טובה.
האבחנות במקרה זה כללו ברוקסיזם לילי עם מרכיב
שחיקה חומצי משמעותי (פירות) ,עששת ,הפחתה במימד
אנכי ואסתטיקה לקויה.
מטרות הטיפול כללו השלמת חומר השן שאבד בלסת
עליונה בשיניים  15-25ובלסת תחתונה בשיניים 44-47
ו ,34-37-שיפור מראה השיניים וכן קבלת קשתות רציפות
ומגעים תקינים בין כל השיניים בסגר מרכזי ותנועות.
אפשרויות הטיפול היו שלוש:
 .1אפשרות ראשונה כללה ביצוע טיפולי שיניים
קונבנציונליים בכותרות השיניים הקצרות ,משמע
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טיפולי שורש ,מבנים וכתרים באזור קדמי של לסת
עליונה ובאזורים אחוריים של לסת תחתונה .החיסרון
הבולט באפשרות זו הוא אובדן חומר שן רב ופגיעה
בחיות השן .בהכנת שן לכתר מגיעים להסרה של
עד  70%מחומר השן הכותרתי ( .)10הכנת כתרים
על השיניים תדרוש בחלק מהן גם הארכת כותרות
ופרוצדורה רסקטיבית נוספת שעדיף להימנע ממנה.
עלינו לזכור שככל שייתוספו טיפולים כך יעלה החשש
לסיבוכים עתידיים.
 .2אפשרות שנייה כללה הכנת השיניים ,ללא טיפול נוסף,
לקבלת כתרים תוך הסתמכות על אדהזיה ופחות על
רטנציה מקירות מקבילים ,שיהיו מאוד קצרים .החיסרון
בטיפול כזה הוא שבחלק מהשיניים ,אם הן יוכנו לכתר,
יאבד מעט חומר השן שנותר ,בעיקר בשיניים בלסת
תחתונה.
 .3אפשרות שלישית כללה הכנת שחזורים שנסמכים על
אדהזיה בלבד (  ,)Onlayללא רטנציה מכנית .במקרים
כאלה נשמר בצורה מקסימלית חומר שן ובמיוחד
מעט האמאיל שנשאר בהיקף השן .יתרונות נוספים
באפשרות זו הם התרחקות מרקמת החניכיים של
שולי השחזור ,מה שיביא לפחות גירוי לרקמה ,תחזוקה
קלה יותר של השוליים ,הכנות קלות יותר של השיניים
(סילוק  Undercutsופינוי מקום אוקלוזלי) ,נטילה קלה
של מטבעים והסרה קלה יותר של עודפי צמנט.
בהחלטה על תוכנית הטיפול העיקרון המנחה היה
לנסות לשמור עד כמה שניתן על חומר שן ולהימנע
מטיפולי שורש ,מבנים ,כתרים והארכת כותרת .הדרך
לעשות זאת היא בעזרת שחזורי חרסינה המודבקים
לשן הנותרת ומשלימים את חומר השן שאבדPartial ,
( crowns Onlay, Table topsתמונה  ,)3ובשיניים
קדמיות בלסת עליונה כתרי כל חרסינה .היתרון
שמתקבל בביצוע שחזורים הוא שהאפשרות העתידית
לטיפולים מורכבים יותר ,באם יידרשו ,אינה נמנעת.
בטיפול שכזה נשמר באופן מקסימלי חומר שן כולל
אמאיל ,מה שמשפר את ההדבקה .מדובר בטיפול מאוד
שמרני הנותן מענה אסתטי ופונקציונלי .טיפול מסוג זה
גם מאפשר להתגבר בעתיד בקלות יחסית על תקלות
או סיבוכים .במידת הצורך ניתן יהיה להחליף שחזורים,
או במקרה הגרוע לבצע טיפול שורש ,מבנה וכתר.

חומר השחזור שנבחר היה חרסינה מסוג
( .)Ivoclar vivodentלחרסינה זו יכולת צריבה טובה וקישור
טוב לדבק רזיני .חרסינה מסוג  IPS Emaxשוחקת פחות
מחרסינה פלדספטית (חרסינה לציפוי כתרים) ומציגה
 Fracture toughfnessמספק עד .400 MPa
בשלב ראשון ,על מנת ללמוד את הנתונים ,הועמדו זוג
מודלי לימוד בארטיקולטור עם קשת פנים ובוצע גילוף
אבחנתי (תמונה  .)4תוך כדי ביצוע הגילוף האבחנתי
ניתן היה ללמוד על המקרה והבעיות שהוא מציג מבחינה
סגרית ,ואיך לתת פתרונות לתלונות הפונקציונליות
והאסתטיות של המטופל .בסיום הגילוף ניתן היה להעביר
את התכנון לפה המתרפא וכך לבחון קלינית את היתכנות
השיקום העתידי ברמה האסתטית בעיקר (תמונה .)5

IPS Emax

וזו תוכנית הטיפול שנקבעה:
 .1שיניים (Monolithic lithium disilicate) 47-44 ,37-34
.Onlay & Table tops - IPS Emax
 .2באזורים קדמיים בלסת תחתונה יבוצעו שחזורי
קומפוזיט.
 .3בלסת עליונה שיניים Monolithic lithium( 25 ,15
.Onlay & buccal veneers - IPS Emax (disilicate
 .4על גבי שיניים Monolithic lithium) 23-24 ,13-14
.Partial crowns - IPS Emax (disilicate
 .5על גבי ארבע חותכות קדמיות בלסת עליונה הותקנו
כתרי כל חרסינה .IPS Emax
בשלב ראשון הוכנו ארבעה כתרי מעבר על שיניים 12-
 ,22תוך הגדלת המימד האנכי ,בהתאם לתכנון בגילוף
האבחנתי .לאחר הרמת הגובה ניתן היה לגשת לשחזורים
האחוריים בלסתות תחתונה ועליונה .באזורים אחוריים
של הלסת התחתונה ההכנות היו מאוד מינימליות ושמרו
על מקסימום אמאיל בהיקף השן .הדבר עשוי לשפר
משמעותית את קישור השחזור העתידי לחומר השן .רובן
הגדול של ההכנות היה מעל קו החניכיים החופשיות .בכל
משטחי הדנטין שנחשפו בוצע  .IDSשבוע לאחר הכנת
השיניים נתקבלו השחזורים הסופיים והודבקו לשן.
בשלב שני הוכנו השיניים בלסת עליונה ,גם כאן תוך
שמירה מקסימלית על חומר שן ועל אמאיל בשולי ההכנה,
כדי לשפר את האחיזה של חומר השחזור לשן (תמונה .)6
לאחר שבוצעו השחזורים האחוריים ניתן היה לגשת

לביצוע הכתרים הקדמיים .שיניים אלו היו בעלות כותרות
קליניות קצרות ,ולפיכך בוצעה הכנה מקבילה מאוד בין
קירות .הדבר בוצע על מנת לנסות לשלב בין הרטנציה
הקלאסית והאדהזיה לחומר השן.
כל השחזורים הודבקו לשן בדבק רזיני מסוג Variolink II
(( )Ivoclar vivodenתמונות  .)9-7בהתאם לפרוטוקול
שהוצג ,מדובר בצמנט  dual cureוגם  .Light cureהוחזרו
הפונקציה והאסתטיקה ,תוך שמירה מירבית על חומר שן.
בסוף הטיפול נמסר למתרפא סד לילה קשיח לשימוש
בלסת עליונה.

תמונה  :1שחיקה מתקדמת של שיניים קדמיות ובעיקר אחוריות
בשתי הלסתות.

תמונה  :2בחיוך חשיפה ,בעיקר של שיניים אחוריות עליונות
וקדמיות תחתונות.

תמונה  :3ציפויי חרסינה אוקלוזאליים .Table tops
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תמונה  :4גילוף אבחנתי בלסת עליונה ותחתונה.

תמונה  :7השלמה של חומר שן שאבד בעזרת כתרי כל
חרסינה  IPS Emaxבשיניים  .12-22בשיניים אחוריות בלסת
עליונה כתרים חלקיים ( )Partial crownsהמשלימים משטחים
אוקלוזליים ובוקליים.

תמונה  :5הדמיה של הגילוף האבחנתי בפה.

תמונה  :8לסת תחתונה מאחור ציפויים אוקלוזליים (.)Table tops

תמונה  :6הכנות מינימליות אוקלוזליות ובוקליות .ניתן לראות את
האמאיל בהיקף ההכנה.

תמונה  :9הוחזרו הפונקציה והאסתטיקה תוך שמירה מקסימלית
על חומר שן.

סיכום

הרטנציה הקלאסית ,הדרך בה חונכנו .זה עובד מצוין,
אך בהחלט יש מקום לשנות גישה ולהסתמך במקרים
המתאימים על אדהזיה בלבד .בצורה זו אנו שומרים
בצורה מקסימלית על חומר שן ,חיות השן ויכולים אפילו
להחזיר את השן ,מבחינת תכונות אלסטיות ,למצבה
הקודם (.)3

קלינית ,הקישור לחומר השן מצליח .שעור הכישלון ,או
הסיבוכים של שחזורים נרחבים מחומר מורכב הנקשרים
בעיקר לדנטין ,הם כיום נמוכים ( .)11הבעיה העיקרית
היא הטכניקה העדינה וההקפדה על הפרטים הנדרשים
בזמן ביצוע הטיפול .רובנו עדיין מרגישים טוב מאוד עם
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סקירה עמוקה על ילפת שטוחה
()Lichen planus
מבוא
מטופל עם ( Lichen planusליכן פלנוס ,או בעברית ילפת
שטוחה) בחלל הפה ,אינו עניין נדיר .המחלה ,בעלת מראה
קליני מגוון שיכול להידמות למצבים אחרים ,מלווה לעתים
בסימפטומים של כאב או אי נוחות .עקב כך עולות מצד
קלינאים שאלות רבות בנוגע למחלה ,תכנון הטיפול הדנטלי
וביצועו .עובדה זו ,יחד עם הסיכון להתמרה ממארת ,הם
הגורמים לחשיבות שבהכרת המחלה .מטרת סקירה זו
הינה לתת מידע עדכני בנושא ליכן פלנוס בחלל הפה ,כמו
גם המלצות לגבי הגישה הטיפולית במטופלים שזו אובחנה
בהם.
ליכן פלנוס בחלל הפה הינה מחלה המצויה ב 0.2-2%-מתוך
האוכלוסיה הבוגרת ונפוצה בקרב גברים ונשים בכל סוגי
האוכלוסיות ( .)1המחלה אינה תורשתית ויש מעט דיווחים
על תחלואה משפחתית ( .)2עד ל 60%-מהחולים בליכן
פלנוס אוראלי תהיה גם מעורבות של העור ,שתתבטא
ככתמים חומים עגלגלים או פוליגונליים ,מגרדים לעתים.
תיתכן גם מעורבות של הציפורניים ,הקרקפת ואברי המין
בכרבע מהנשים ובכעשירית מהגברים ( .)4 ,3כאמור ,המחלה
כרונית וקיימות תקופות של הטבה או החרפה במחזורי
זמן שאינם קבועים .לליכן פלנוס מאפיינים של מחלה
אוטואימונית  -הופעה בעשור הרביעי והחמישי לחיים ,מעט
יותר בנשים ותגובה לסטרואידים ,אולם לא נמצא האנטיגן
העצמי כלפיו מתעוררת התגובה האימונית.
הביטוי הקליני בחלל הפה מגוון ביותר ויכול להתבטא
בנגעים לבנים שאינם ניתנים להסרה בצורות שונות של
פיספוס רשתי ( )Reticularאו טלאים (( )Plaquesתמונה
 .)1יתכן ביטוי של אזורי אריתמה ( ,)Erythematousארוזיות
( )Erosiveאו כיבים ( .)3יתכן שאצל אותו חולה יהיה ביטוי

של מספר צורות ויתכן שבמשך הזמן הביטוי בחלל הפה
ישתנה עם או ללא טיפול .חשוב לציין כי ביטוי של ליכן פלנוס
יכול להיות בכל אזור בחלל הפה והשפתיים ,כשהאתרים
הנפוצים ביותר הם ברירית הבוקלית ,הלשון והחניכיים
( .)3לרוב המחלה דו צדדית ואינה בהכרח סימטרית ,אך
יתכן ביטוי בצד אחד של הפה כאשר בהמשך יתגלו אזורים
נוספים .ברקמה הנמצאת בטראומה מקומית קבועה ,כגון
חיכוך עם שן שבורה או שחזור לקוי ,תיראה החמרה של
הנגע .בקרב חולים בעלי נטייה להנחת צבע באזורי ריפוי
בעור ניתן לראות גם בפה אזורים של פיגמנטציה כהה ,עדות
לתהליך הדלקתי שהיה שם (תמונה 1ה).

ד״ר ר .צ׳רנינסקי,
ד״ר א .פיקובסקי
המחלקה לרפואת הפה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים .

תמונה  :1ביטוי של ליכן פלנוס בחלל הפה  -פיספוס לבן
בשפה תחתונה (א) וברירית בוקלית (ב) ,בה ניתן לראות
גם ארוזיה (חץ); פלאקים לבנים בלתי ניתנים להסרה במספר
אתרים על גב הלשון (ג); מראה דמוי רשת ברירית לביאלית (ד)
וכתמי פיגמנטציה באזור  -פיספוס ברירית בוקלית (ה); פלאקים
לבנים בחלק ניכר מהחיך הקשה (ו); מעורבות בחניכיים -
פיספוס לבן (ז); אזורי אריתמה בלתי אחידים (ח); אודם וארוזיה
(חץ) ודלקת חניכיים עקב פלאק בסמוך לחותכות (ט).
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• תהליך האבחנה :בקרב המומחים קיימות גישות
שונות .למחלה מאפיינים קליניים ברורים ויש הטוענים
כי ניתן לבצע אבחנה על פי מאפיינים אלה בלבד (.)5
עם זאת ,לצורך אבחנה סופית נדרשת ביופסיה ובדיקה
היסטופתולוגית .מראה של הסננת לימפוציטים
בשכבה הבזלית ,התנזלות השכבה הבסיסית וגופים
אפופטוטיים על שם צ׳יווטה (  )Civatte bodiesהם בין
הממצאים האופייניים למחלה .במקרי ספק ניתן לבצע
גם בדיקה אימונופלואורסצנטית ,בה תימצא שקיעת
פברינוגן ולעתים גם  C3 ,IgM ,IgG ,IgAבאזור הממברנה
הבזלית .על פי האיגוד האמריקני לרפואת הפה ( )6יש
לבצע ביופסיה בכל נגע כדי לקבל אבחנה סופית ולשלול
ממאירות .התגובה הליכנואידית ( )Lichenoid reaction
הינה מצב דומה קלינית והיסטולוגית לליכן פלנוס (.)7
האבחון והטיפול נתונים אף הם למחלוקת בקרב
אנשי המקצוע .קיימת גישה לפיה אבחנת ליכן פלנוס
בפה תתבסס על הופעה דו צדדית של נגעים המלווה
בפיספוס לבן ,ואם ההופעה אינה כזו תיחשב המחלה
לבעלת מאפיינים ליכנואידיים ( .)8תמונה שאינה מכילה
את כל המרכיבים תיחשב גם מבחינה היסטולוגית
כליכנואידית ( .)9התגובה הליכנואידית הינה תהליך
תגובתי לגורם חיצוני .תיתכן תגובה ליכנואידית
לחומרים דנטליים שונים כשהעיקרי בהם הוא אמלגם.
במקרה כזה תיראה תגובה ברקמה הנמצאת במגע ישיר
עם שחזור האמלגם ,ותיעלם עם הסרת הגורם המגרה
תוך מספר חודשים (( )10תמונה  .)2ברוב המקרים
הביטוי הקליני יהיה חד צדדי ( .)10במצב בו המטופל
עומד בפני תכנית שיקומית ממושכת ויש חשד לתגובה
ליכנואידית ,ניתן להפנותו למבחן מתלית לחומרים
דנטליים (  )Patch test-dental kitכדי להעריך האם
צפויה תגובה מקומית לחומרי השיקום המתוכננים.
אמנם החפיפה בין התגובה הליכנואידית לבין תוצאות
בדיקה זו אינה מלאה ,אך היא יכולה לקדם את האבחנה
ולסייע בתוכנית הטיפול ( .)11תגובה ליכנואידית
מדווחת גם בהקשר של תגובה לתרופות הניטלות באופן
סיסטמי ,כאשר הנפוצות שבהן הוא קבוצת התרופות
לטיפול ביתר לחץ דם,ACE Beta blockers ,NSAID ,
תרופות משתנות ועוד ( .)12במקרה כזה לא ניתן כמובן
להורות על הפסקת הטיפול התרופתי ,אך במקרים

32

רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

קשים ניתן לשקול עם הרופא המטפל החלפת התרופה
לתרופה ממשפחה אחרת.
גם בקרב חולי GVHD - Graft Versus Host Disease
ניתן למצוא מאפיינים דומים ,קליניים והיסטולוגיים,
לליכן פלנוס ,אולם סקירה זו עוסקת במטופלים ללא
רקע זה.

תמונה  :2תגובה ליכנואידית לאמלגם .נגע ליכנואידי ברירית
בוקלית  -אריתמה ופיספוס בהיקף (א) מול שחזור אמלגם
צווארי גדול (ב) שנעלם (ג) שלושה חודשים לאחר החלפת
השחזור למרוכב (ד).

• סימפטומים בחלל הפה :לעתים המחלה
אסימפטומטית והביטוי בחלל הפה יכול להתגלות
באקראי במהלך בדיקה שגרתית על ידי הקלינאי.
חלק מהחולים ידווחו על אי נוחות או חספוס
ברקמה באזורים שונים ,בעיקר ברירית הבוקלית.
הסובלים ממעורבות חניכיים ידווחו על תחושת
צריבה ואי נוחות ואפילו על רגישות למשחות
שיניים ,כאשר עיקר הסימפטומים יהיה בקרב
הסובלים מהצורה האטרופית או האריתומטוטית
( .)13יש המדווחים על תחושה של רגישות לחומרים
מגרים או תחושה הדומה לאכילת פירות בוסר.
כאשר המחלה מתבטאת באזורי כיבים או ארוזיות
תלונת הכאב נפוצה יותר ועוצמתה גוברת.
• הקשר למתח נפשי :כאמור ,הגורם הראשוני
למחלה טרם אובחן ותהליך הפתוגנזה השלם אינו

ידוע .עם זאת ,קיימות עדויות לפיהן למתח הנפשי
(  )Stressיש חלק בהחרפת המחלה או להתפרצות
הראשונית שלה ( .)14כך נמצא ,כי בקרב 723
חולים  17%דיווחו על מתח כגורם להחרפת המחלה,
וחוקרים אחרים אף מצאו כי לדיכאון וחרדה יש
קשר ישיר להחרפתה ( .)16 ,15גם בביטוי העורי
יכולה להיות החרפה על רקע מתח ,אולם יתכן ריפוי
ספונטני ,בעוד שבפה התהליך איטי יותר ,או שאינו
קיים.
• התמרה ממארת :חשיבות זיהוי ואבחון מחלת
ליכן פלנוס אוראלי קשורה גם לסיכון להתמרה
ממארת של הנגע בחלל הפה .נגעים ומצבים בחלל
הפה שעלולים להפוך לממאירים קרויים כיום
 .Potentially Malignant Disordersמושג זה מציין
כי קיים פוטנציאל לשינוי ממאיר ,כאשר מידת
הסיכון אינה ידועה ואינה בהכרח גבוהה .כמו כן לא
מדובר בנגע בודד ,אלא בהפרעה כוללת של חלל הפה
(  ,)Disorderכלומר יתכן שהפתולוגיה תיראה באזור
מסוים ובסופו של דבר תתרחש התמרה ממארת
באזור אחר בפה.
גם הסיכון להתמרה ממארת אצל חולי ליכן פלנוס
שנוי במחלוקת בקרב אנשי המקצוע מזה שנים
רבות .יש הטוענים כי האבחנה שגויה מראשיתה
ומי שנמצאה אצלו ממאירות לא אובחן כלל כסובל
מליכן פלנוס אלא מפתולוגיה דומה בלבד .אחרים
טוענים שהסיכון הוא אמיתי אך קל ( .)17בבדיקה
שנערכה בארץ ( )18נמצא כי הסיכון להתמרה
ממארת עומד על  5.8%בקרב חולי ליכן פלנוס
ללא קשר לרקע הרפואי שלהם .ארגון הבריאות
העולמי מתייחס לליכן פלנוס ולתגובה ליכנואידית
כמצבים בסיכון ( ״at risk״) ,ומכאן מתחייב מעקב
אחר המאובחנים ( .)19הגישה המקובלת בקרב רוב
המומחים היא כי יש צורך במעקב קליני אחר חולים
אלה מדי שישה עד  12חודשים (התדירות תלויה
בממצאים הקליניים) כדי לאתר נגעים חשודים
להתמרה ממארת (( )20תמונה  .)3מכיוון שהמעקב
הינו קליני בעיקרו וילווה בביופסיה מנגעים
חשודים ,רצוי כי הוא יבוצע על ידי מומחים מיומנים
באבחון מוקדם של סרטן הפה.

תמונה  :3תגובה ליכנואידית ושחזור אמלגם .נגע בצד הלשון
(א) שאובחן היסטולוגית כתגובה ליכנואידית (חץ) וקרצינומה
שהתפתחה באותו אזור (ב) (חץ) לאחר שלוש שנים בחולה בת
 75ללא גורמי סיכון נוספים.

• הקשר להפטיטיס  :Cבשנים האחרונות דווח על
שעור גבוה יותר של חולי ליכן פלנוס עם עדות לזיהום
בהפטיטיס  ,Cבהשוואה לשאר האוכלוסיה במקום בו
נערך המחקר .הועלו השערות שונות לגבי הפתוגנזה,
אך בהיעדר מודל מחקר בחיות לא הוכח בשלב זה קשר
ברור .נמצא כי הדיווחים תלויי מיקום גיאוגרפי ,וכך
נמצא קשר חזק יותר ביפן ודרום אירופה וחלש יותר
בצפון אירופה ( .)21בארץ נמצא בקרב  62חולים עם
ליכן פלנוס אוראלי שכיחות נוגדני הפטיטיס  Cגבוהה
מאשר בקרב תורמי דם (.)22
• עקרונות הטיפול בליכן פלנוס בחלל הפה :בהיות
המחלה כרונית וללא אטיולוגיה ברורה יש להבהיר
למטופל כי לא ניתן לסלקה לחלוטין .מטרות הטיפול
הן ,על כן ,שליטה בתהליך הדלקתי ובתגובה האימונית
ובכך הקלה בסימפטומים ,קיצור משך הריפוי של
אזורים ארוזיביים וכיביים והארכת פרקי הזמן שבין
ההתקפים .גם כאשר אין סימפטומים או כיבים יש צורך
במעקב כדי לזהות נגעים בסיכון גבוה .מניעת נגעי ליכן
פלנוס באמצעות הפסקת הגורם אפשרית כאשר יש
חשד לגורם ידוע .כך למשל ,במצב בו הגורם האפשרי
הוא שחזורי אמלגם או תרופות מסוימות יש לנסות
ולסלק את הגורם ,כלומר החלפת שחזורי אמלגם או
החלפת תרופות (בתאום עם הרופא המטפל) .כאשר
קיימים אזורי גירוי מכני יש לדאוג לשפרם ,למשל
באמצעות ליטוש השן או החלפת שחזור לקוי .כאשר
ידוע על קשר למתח יש להמליץ על טיפול להורדת
המתח בדרך תרופתית ,פסיכולוגית ,באמצעות רפואה
משלימה או בכל דרך אחרת שמתאימה למטופל.
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עם זאת ,ברוב המקרים קשה למנוע את התפרצות
המחלה ועל כן יש צורך בטיפול מקומי למצב בו קיים
סימפטום או ארוזיות .קו הטיפול הראשוני המקובל
הינו שימוש בתכשירים מקומיים מכילי סטרואידים
( ,)23כגון  triamcinolone 0.1%או Clobetasol
 ,propionate 0.05%או תמיסות לשטיפת פה המכילות
סטרואידים שנועדו לדכא את התהליך הדלקתי,
גם אם אין ביכולתם להפחית את הסיכון להתמרה
ממארת (תמונה  .)4במעורבות של חניכיים ניתן לשקול
שימוש בסד המותאם למטרה זו ,לצורך מגע ממושך
של התרופה עם החניכיים .חשוב להדגיש כי טיפול זה
אינו מיועד לשימוש קבוע או לתקופות ארוכות .סוג
הטיפול ,המינון ומשכו נקבעים על פי מצב המחלה,
כפי שמעריך המומחה המטפל .רמת התגובה לטיפול
אינה אחידה בין החולים ולעתים אף משתנה אצל
אותו חולה במועדים שונים .במקרים חריפים ניתן
לשקול טיפול במנת סטרואידים סיסטמיים לתקופה
קצרה או הזרקות סטרואידים לתוך הנגע .חשוב
ללוות את הטיפול בטיפול אנטי-פטרייתי מתאים
אם קיים חשד להתפתחות קנדידה ,מצב נפוץ בקרב
המטופלים בסטרואידים ,ולעקוב ולבדוק תופעות
לוואי סיסטמיות.
לאחרונה יש דיווחים על שימוש בתרופות מסוג
 ,Calcineurin inhibitorsכגון  ,Tacrolimusשיכולות אף הן
לשפר את מצב המחלה ( .)24טיפולים מקומיים נוספים
כוללים רטינואידים (אנלוגים של ויטמין  )Aהניתנים
בעיקר בנגעים לבנים עקב ההשפעה האנטיקרטינית
שלהם ,אולם השפעתם פוסקת עם הפסקת הטיפול
המקומי .בספרות המקצועית קיימים דיווחים של שימוש
בתרופות נוספות אימונומודולטוריות ,או לייזר ועוד
( .)20במקרה של כיב שאינו מגיב לטיפולים תרופתיים
מסוגים שונים ניתן לשקול הוצאה כירורגית.
כאמור ,הטיפול על ידי מומחה כולל מעקב גם בהיעדר
כיבים או סימפטומים ,זאת כדי לאתר שינוי החשוד
כממאיר .תדירות המעקבים ,על פי הספרות ,נעה בין
שישה ל 12-חודשים ותלויה במידה רבה במצב הקליני.
במצבים חמורים ,או אצל חולה בסיכון גבוה ,נדרשים
טיפול ומעקב תכופים יותר ,עד לקבלת שיפור ,או הוצאה
ואבחנה היסטולוגית במקרה של חשד לממאירות.
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תמונה  :4תגובת ליכן פלנוס כיבי לטיפול מקומי בסטרואידים.
חולה ליכן פלנוס עם כיב כרוני בצד הלשון (א) ,וריפוי הכיב
לאחר טיפול מקומי בסטרואידים (ב).

על אף שהטיפולים המקומיים (באמצעות משחות)
נגישים למדי ,יש לזכור כי עיקר הטיפול והמעקב מתבסס
על שילוב הממצאים הקליניים וההיסטוריה הרפואית
והדנטלית של כל חולה .לא קיים פרוטוקול טיפולי אחיד
והוא תלוי בניסיונו של המטפל ( .)25יש להתאים את
הטיפול גם לפרוצדורות מתוכננות ולזהות מוקדם ככל
האפשר שינויים שעלולים להיות טרום ממאירים .בהופעת
נגע חשוד יש לבחור את האתר הייצוגי ביותר והחשוד
ביותר לביופסיה ,ולהמשיך את הטיפול בהתאם לאבחנה
ולממצאים קליניים .הצוות שעוסק בתהליך זה כולל
מומחים לרפואת הפה ,כירורגיית פה ולסתות ופתולוגיה.

טיפול דנטלי בחולי ליכן פלנוס
הגישה של רופאי השיניים למטופל שאובחן עם ליכן
פלנוס אוראלי עלולה להיות שגויה עקב חוסר היכרות
את הנושא .יש המתעלמים מאבחנה זו ומטפלים ללא
התחשבות במחלה ,בעוד שאחרים נמנעים מכל טיפול
דנטלי בחולים אלה .על רופאי השיניים להכיר את
המחלה ולהיעזר במומחים בשלביה השונים כדי לשלב
טיפול דנטלי עם הטיפול במחלה.
• זיהוי ואבחון :יש לבצע באופן שגרתי בכל מטופל
בדיקה של רקמות חלל הפה הרכות ולזהות שינוי חדש
או נגע חשוד .כאשר האבחנה אינה ידועה יש להיעזר
במומחה בתהליך הזיהוי ,הביופסיה (אם נדרשת),
האבחנה הסופית והפרוטוקול הטיפולי בהתאם
לממצאים .לאחר אבחנת הפתולוגיה ובשיתוף עם
המומחה לרפואת הפה ניתן לבצע טיפול שיניים שגרתי.
• שמירה על היגיינה אוראלית :זו מומלצת כמובן,
משום שהצטברות פלאק או דלקת חניכיים עלולה

למסך את ביטוי המחלה באזורי החניכיים ,והאודם שיראה
יכול להיות ביטוי משולב של גינגיביטיס וליכן פלנוס,
ואפילו להחמירה ( .)3רצוי שהמטופל יקבל הנחיות רגילות
לשמירה על היגיינה אוראלית וטיפולים על ידי שיננית או
הרופא .כאשר יש צורך ללוות את השמירה על ההיגיינה
האוראלית בשטיפות פה ,יש להמליץ על תמיסות שאינן
צורבות את הרקמה (ללא אלכוהול) .אין בספרות דיווחים
המתייחסים לניתוחים המערבים את העצם בקרב חולי
ליכן פלנוס ,ייתכן משום שזו מחלת רירית ואין מעורבות
של ליכן פלנוס ברקמת העצם.
• שחזור ושיקום :בקרב חלק קטן מהחולים קיימת
תגובה ליכנואידית לאמלגם או למתכות ולחומרים
דנטליים נוספים ,כפי שצוין .בקביעת תכנית טיפול
גדולה ,אם קיים חשד קליני סביר לתגובה כזו ניתן
לשקול הפניה למבחן מתלית לערכת חומרים דנטליים
כדי לזהות תגובות ליכנואידיות או אלרגיות אחרות
לחומרי השחזור או השיקום .אין התוויות נגד לטיפולים
הרגילים ,אך יש להקפיד על שטח פנים חלק ולא
טראומטי של השחזור והשיקום ,כדי להימנע מהחמרת
המחלה אם היא קיימת ברירית הסמוכה אליהם.
• שיקום נתמך על שתלים :שיקום הנתמך על שתלים
הינו טיפול נפוץ מאוד כיום ,ולאור העובדה שמחלת
הליכן פלנוס נפוצה יחסית הרי שמטופלים רבים עברו
שיקום כזה .עם זאת ,הספרות בנושא זה דלה למדי.
במחקר שבוצע בפקולטה לרפואת שיניים בירושלים
נמצא ,כי בקרב חולי ליכן פלנוס שביצעו שיקום
באמצעות שתלים ( )26לא נרשמה עלייה בסימנים
ובסימפטומים סביב השתלים ולא נראתה החמרה של
מחלת הליכן פלנוס באזורי השתל .הנתונים התייחסו
management. Oral Diseases 2005; 11:338-349.
04.	F arhi D, Dupin N. Pathophysiology, etiologic
factors and clinical management of oral Lichen
planus, part I: facts and controversies. Clinics
in Dermatology 2010; 28: 100-108.
05.	Canto AL, Muller H, Freitas RR, et al. Oral Lichen
planus (OLP): clinical and complementary
diagnosis. An Bras Dermatol 2010; 85: 669-667.
s׳06.	S iegel M, Silverman, Sollectio T. Clinican

לתקופת מעקב של שנתיים ,כאשר המטופל היה תחת
טיפול והשגחה במחלקה לרפואת הפה .מאמר נוסף
מאשר כי מחלת ליכן פלנוס אינה מהווה גורם משמעותי
בכישלון שתלים (.)27
התפתחות קרצינומה סביב שתלים הינה סוגיה המועלית
על ידי קלינאים ,אך נראה כי דיווחי המקרה הבודדים
ביחס למספר המטופלים ששוקמו באמצעות שתלים
מחזקים את הסברה כי מדובר בצירוף מקרים .בסקירת
מקרים בה נבדקו מקרי קרצינומה סביב שתלים ()28
נמצא ,כי הממאירות התפתחה כאשר המטופל כבר
היה בקבוצת סיכון (בכללה .)Erosive Lichen planus
מטופלים הנמצאים בקבוצה של סיכון גבוה לממאירות
נדרשים כמובן לעבור בדיקה מדוקדקת ומעקב תכוף
על ידי מומחה ,ובעת התקנת שתלים יש לוודא היעדר
נגעים חשודים וטיפול בכל פתולוגיה אפשרית.
לסיכום ,ליכן פלנוס אוראלי הינו מחלה נפוצה יחסית
וקיים סיכוי גבוה שכל רופא שיניים יטפל במתרפא הסובל
ממנה .על רופא השיניים לזהות נגעים חשודים ולהיעזר
במומחים בתהליך הזיהוי ,באבחון באמצעות ביופסיה,
בטיפול המקומי ובמעקב הממושך .אין מניעה להמשיך
בשגרת טיפולים דנטליים ושמירה על היגיינה אוראלית,
אך יש להיות מודעים לגורמים מקומיים או כלליים כדי
למנוע אותם או להקטינם במידת האפשר .יש לוודא לפני
פרוצדורות מורכבות שאין מעורבות של ליכן פלנוס באזור
המיועד ,ויחד עם המומחה לרפואת הפה להתאים את
הטיפול לפני ואחרי הפרוצדורה .המחלה מחייבת מעקב
ארוך טווח אולם במקביל לטיפול הדנטלי ,ואין היא מהווה
התוויות נגד (קונטר-אנדיקציות) למרבית הטיפולים.
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בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
מיסודה של אחוות אלפא אומגה הבינלאומית

מודיע על פתיחת ההרשמה

לתוכנית ההתמחות באנדודונטיה
בשנת הלימודים תשע״ד2013/14 ,
ההרשמה תסתיים ב • 20.5.13-ההתמחות תחל ביום א׳ 13.10.13

ההתמחות במקצוע מחייבת לימודים של שלוש שנים בהיקף מלא ,מהן שנתיים במחלקת האם .מאחר שההוראה במחלקה לאנדודונטולוגיה
באוניברסיטת תל אביב ניתנת בהיקף משרה של  ,50%משך זמן ההתמחות במחלקת האם יהיה ארבע שנים.
בסיום הלימודים ולאחר מילוי כל ההתחייבויות המצוינות בחוק יהיה המתמחה זכאי לגשת לבחינות המועצה המדעית על מנת לקבל תואר מומחה
באנדודונטיה.
רשאים להגיש מועמדות רופאי השיניים בעלי רשיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל וסיימו לימודיהם במוסד מוכר להשכלה גבוהה ,השולטים
באנגלית ברמת פטור והם בעלי ניסיון קליני של שנתיים לפחות מיום קבלת הרשיון .לא יתקיים דיון במועמדותם של נרשמים שלא יציגו בזמן את
כל המסמכים הדרושים.

לתוכנית ההתמחות בשיקום הפה
לשנת הלימודים תשע״ד2013/14 ,
הלימודים יימשכו כארבע שנים ויכללו את ההיבטים השונים של הטיפול השיקומי המורכב .דגשים מיוחדים יושמו על טיפול משולב בהשתלות,
פריודונטיה ואורתודונטיה (רוטציות במחלקות).
במקביל ללימודי ההתמחות יכול המתמחה ללמוד לקראת תואר מאסטר בנושאים הקשורים להתמחות.
בסיום הלימודים זכאי המתמחה לגשת לבחינות המועצה המדעית ,על-מנת לקבל תואר מומחה בשיקום הפה.
רשאים להגיש מועמדות רופאי שיניים בעלי רשיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל ובעלי ניסיון קליני של שלוש שנים לפחות וסיימו לימודיהם
במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
ההרשמה תיסגר ב .30.6.13-נרשמים שלא ישלימו עד מועד זה את תיק הרשמתם ,הכולל מסמכים ,אישורים ותעודות ,לא תידון מועמדותם.
ההתמחות תיפתח באוקטובר .2013
פרטים נוספים וטפסי הרשמה ניתן לקבל בטל׳ ( 03-6409675נילי או יהודית)
או בדואר אלקטרוניniliger@post.tau.ac.il ,juditb@tauex.tau.ac.il :
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רפואת שיניים קהילתית הלכה למעשה:
ארבעה עשורים של פעילות בקרב
יוצאי אתיופיה
ד״ר י .ורד,
פרופ׳ ה .סגן-כהן,
פרופ׳ א .זיני,
ד״ר א .לבני,
פרופ׳ י .מן

מבוא

המחלקה לרפואת שיניים
קהילתית ,הפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ,מיסודה של
אחוות אלפא אומגה ,ירושלים.

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית עוסקת בחמישה
מישורים :הוראה ,מחקר ,שירות ,חינוך למקצועות פארא-
רפואיים ופעילויות ציבוריות .דוגמה מיוחדת לכך הינה
הקשר שיש למחלקה עם בני העדה האתיופית בישראל ,הן
עם קבוצות עולים והן עם אזרחים ותיקים יותר בארץ .בצד
עלייה מצומצמת של עולים מאתיופיה לישראל הגיעו מאז
 1980מספר גלי עלייה גדולים 5,000 :איש במבצע משה
בשנים  14,000 ,1984/85איש במבצע שלמה ב 1991-ועוד
כמה אלפים שהגיעו מקוארה עם תום המילניום .קליטת
עולי אתיופיה מהווה אתגר ציוני ,חינוכי ומחקרי למדינת
ישראל ,והמחלקה לרפואת שיניים קהילתית נרתמה
לאתגר חשוב זה .במסגרת זו נערכות מזה ארבעה עשורים
פעילויות שונות המערבות אבחון ומחקר ,מתן שירות,
חינוך והכשרת סייעות ושינניות מקרב עולות מאתיופיה,
ופעילויות קהילתיות וציבוריות המערבות רופאי שיניים,
סטודנטים לרפואת שיניים ,שינניות ובעלי מקצוע ,כולל
מקרב העדה ,בתחומי החינוך ,הרווחה והתזונה ,וזאת
כחלק מתוכניות קהילתיות לקידום בריאות הפה והשיניים
בקרב עדה זו.

אבחון ומחקר

בשנים  1995-1992פורסמו מטעם המחלקה מחקרי חתך
( )4-1שבאו לאבחן את מצב בריאות הפה והשיניים בקרב
עולים חדשים מאתיופיה :בקרב ילדים ומבוגרים מהעדה
הודגם מצב דנטלי טוב מאוד  -פי  10ממצבם הדנטלי של
ילדים ומבוגרים בישראל ובעולם המערבי ,כפי שנמצא בנתונים
קיימים .אורח החיים הכפרי-חקלאי באתיופיה והיעדר תזונה
קריוגנית תמכו בממצאי התצפיות.
בשנים  2005-1999נערכו שני מחקרים אפידמיולוגיים נרחבים
בקרב קבוצת עולים שהגיעה מאתיופיה לישראל ב .1999-בשל
חשיבותם הרבה של הממצאים נתרכז בסקירה זו במאמרים אלה.
מטרת המחקר הראשון ( )5הייתה למדוד את הדפוסים
המשתנים של מחלת העששת ,מחלות חניכיים והרגלי היגיינת
הפה בקרב עוקבה ( )Cohortשל קבוצת עולים מאתיופיה
לישראל בין השנים  .2005-1999במחקר השתתפו  672עולים
בני חמש ומעלה שעלו לישראל ב .1999-כמוצג בגרף שלהלן,
בבדיקת הבסיס שנערכה במרכז הקליטה במבשרת ציון עם
הגעת העולים לישראל 70% ,מהנבדקים נמצאו ללא עששת
ו 30%-נמצאו עם עששת ,לעומת  57%ללא עששת ו 43%-עם
עששת חמש שנים אחר כך ,בשנים .2004/05

גרף מס’  :1מצב העששת ומחלות החניכיים בקרב קבוצת עולים מאתיופיה בין השנים 2005-1999
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לגבי מחלות חניכיים 95% ,נמצאו בריאים בבדיקת הבסיס ו5%-
בלבד הדגימו כיסי חניכיים ,לעומת  75%בריאים ו 25%-חולים
בבדיקה שנערכה לאחר חמש שנים .בבדיקת הבסיס 75%
מהנבדקים דיווחו על צחצוח שיניים בעיקר עם מקלות לעיסה,
הנהוגים כאמצעי לניקוי הפה באתיופיה .חמש שנים אחר כך
דיווחו  97%על ניקוי הפה והשיניים ,כאשר הרוב המכריע דיווח
על שימוש במברשת שיניים ,כנהוג בעולם המערבי.
למרות שרמת התחלואה בקרב קבוצת עולים זו ,חמש שנים
אחרי ההגירה מאתיופיה לישראל ,נמצאה נמוכה בהשוואה
לרמת התחלואה באוכלוסיה הישראלית ובעולם המערבי,
ההידרדרות הנצפית ,בעיקר ההחמרה במצב החניכיים,
מדגישה את הצורך בשמירה וקידום של בריאות הפה והשיניים
בקרב קבוצות מיעוט ועולים באוכלוסיה.
מטרת המחקר השני ( )6הייתה לבדוק את הקשרים בין
בריאות הפה ,קרי מצב השיניים והחניכיים ,ובין הפרופיל
הפסיכו סוציאלי ,קרי מצוקה פסיכולוגית ותמיכה חברתית,
בקרב קבוצת עולים מאתיופיה .במחקר השתתפו 340
עולים בני  18ומעלה שעלו לישראל ב .1999-בקרב העולים
שנמצאו עם מצוקה פסיכולוגית הודגמה תוספת בתחלואת
העששת של שלוש שיניים (Decay Missing Filled Tooth
 )Incrementבין השנים  ,2005-1999לעומת תוספת של שליש
שן בקרב עולים שנמצאו ללא מצוקה פסיכולוגית .בהתאמה,
התוספת בשעור העולים עם מחלת חניכיים מתגברת (Deep
 )Periodontal Pocketsהיה  40%בקרב העולים עם מצוקה
פסיכולוגית לעומת  7%בקרב העולים ללא מצוקה פסיכולוגית.
כמוצג בטבלה  ,1בניתוח רב משתנים נמצאו ארבעה משתנים
מנבאים ומובהקים סטטיסטית של תחלואה בעששת
בשנים  :2004/05ניסיון עבר של תחלואה בעששת ,מצוקה
פסיכולוגית ,תמיכה חברתית וגיל.
כמוצג בטבלה  ,2בניתוח רב משתנים ,נמצאו שלושה משתנים
מנבאים (מובהקים סטטיסטית) של הימצאות מחלת חניכיים
בשנים  :2004/05ניסיון עבר של מחלת חניכיים (הימצאות כיסי
חניכיים) ,מצוקה פסיכולוגית וגיל.
במחקר הדנטלי מודגש ומודגם כי המנבא העיקרי וסמן הסיכון
העיקרי לתחלואה בהווה הינו ניסיון של תחלואה בעבר .ממצא
חשוב ומעניין במחקר המתואר הוא העובדה כי למצוקה
פסיכולוגית קשר חזק יותר מלניסיון העבר בתחלואת עששת
ומחלות חניכיים ,עם בריאות השיניים בהווה (טבלאות  1ו.)2-
ממצאי מחקר זה מעידים ותומכים בתפקידן של המצוקה
הפסיכולוגית בעקבות ההגירה ,כמו גם התמיכה החברתית
כגורמים קובעים ( )Determinantsברמות משתנות של
בריאותהפה בקרב קבוצת מיעוט הומוגנית של עולים ממעמד
סוציו-אקונומי נמוך ,ומצדיקים הכללתם במודלים רבי משתנים
לבדיקה של בריאות הפה בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה.

טבלה  :1ניתוח רב משתני לבדיקת השפעת משתנים מנבאים על
תחלואה בעששת בשנים .2004/05
OR
**CI 95%
#P
המשתנים
0.02
0.48

1.01-1.07
0.60-2.95

1.04
1.33

0.78

0.32-2.36

0.87

0.21-2.99
0.72
13.22-70.88 0.001

0.78
30.61

15.79-93-92 0.001

38.51

0.28-0.77

0.46

0.001

Age (Continuous)# #
Gender
*)(Male/female
Income
*)(Employed/unemployed
*)Education (>6 yrs/<6 yrs
***)Caries (1999-2000
*)(Caries/caries-free
Psychological
*)Distress (yes/no
Social Support
(Continuous )# # #

* Reference category
** Confidence interval
)*** Median: DMFT=0 (caries-free
# Two tailed statistical significance
# # For each year of age increase
# # # From "never" to "part of the time" and from "part
of the time" to "all the time".
טבלה  :2ניתוח רב משתני לבדיקת השפעת משתנים מנבאים על
הימצאות מחלת חניכיים בשנים .2004/05
#P
0.001
0.64

**CI 95%
1.04-1.10
0.58-2.42

OR
1.07
1.18

0.30

0.23-1.57

0.61

0.15-2.81 0.56
3.47-22.28 0.001

0.64
8.79

12.45 6.29-24.62 0.001
0.45

0.45-1.44

0.80

המשתנים

Age (Continuous)# #
Gender
*)(Male/female
Income
*)(Employed/unemployed
*)Education (>6 yrs/<6 yrs
)Periodontal Status (1999-2000
*)(pocketsq/nopockets
Psychological
*)Distress (yes/no
Social Support
(Continuous )# # #

* Reference category
** Confidence interval
# Two tailed statistical significance
# # For each year of age increase
# # # From "never" to "part of the time" and from "part
of the time" to "all the time".
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מתן שירות

בעקבות המחקר האפידמיולוגי שנערך בקרב עולי אתיופיה
בישראל ב ,1999-הובאו למרפאות הסטודנטים בהדסה
בשנת  ,2000בצורה מאורגנת ומתוכננת ,ילדים מקרב
העדה האתיופית ממרכז הקליטה במבשרת ציון שנזקקו
לטיפול דנטלי .הלדים קיבלו טיפול דנטלי שכלל מניעה
ראשונית וטיפולים חיוניים בהתאם לצורך .ב 2009-התחדש
הקשר עם מרכז הקליטה במבשרת ציון ומאז מתקיים
באופן שוטף פרויקט ,המבוצע בהתנדבות ,של סטודנטים
לרפואת שיניים בשנה חמישית ושישית ,וכן תלמידות
הקורס לשיננות .הפרויקט מתבצע בהדרכתו של ד”ר אלון
לבני ,וכולל פעילויות לקידום בריאות במרכז הקליטה,
בדיקות סינון וטיפול דנטלי יזום בהדסה לילדים ומבוגרים
המתגוררים במרכז הקליטה במבשרת ציון.
כמו כן ,במסגרת פרויקט קידום בריאות הפה והשיניים
וטיפול דנטלי בקרב ילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך,
הנתמך במענק כספי מטעם הקרן לידידות ונוהל באמצעות
מחלקה לרפואת שיניים קהילתית ,טופלו בעשר השנים
האחרונות מאות ילדים ממשפחות אתיופיות ברחבי הארץ.

חינוך והכשרת סייעות ושינניות

השתלבות האוכלוסיה שעלתה מאתיופיה לישראל
בכלל ומאז שנות השמונים במבצע משה בפרט ,הייתה
קשה ומורכבת משום היות האוכלוסיה האתיופית שונה
בתרבותה תכלית השינוי מזו שבארץ .ארגון הג׳וינט ומשרד
העבודה והרווחה ,יחד עם הדסה והמחלקה לרפואת שיניים
קהילתית ,נרתמו למשימה ציונית שמטרתה להכשיר
סייעות לרופאי שיניים מקרב אוכלוסיה זו .הקורסים
הראשונים היו מורכבים וקשים ,אולם על הצלחתם תעיד
העובדה שנשים רבות מקרב העדה נקלטו בשוק העבודה
הדנטלי ,וכן כי מאז ועד היום נקלטות בנות העדה בקורס
סייעות לרופאי שיניים המתקיים באופן קבוע בהדסה
ומנוהל מטעם המחלקה לרפואת שיניים קהילתית.
מספר שנים לאחר הכללת נשים מקרב העדה בקורס
לסייעות הן נקלטו גם בקורס לשיננות המתקיים בהדסה
ומנוהל גם הוא באמצעות מחלקתנו .כיום אין צורך
בקורסים מיוחדים או בתנאים מיוחדים ,ובנות העדה
מתקבלות כשווות בין שוות לקורס הסייעות ולקורס
השיננות.
פעילויות קהילתיות וציבוריות לקידום
בריאות הפה והשיניים בקרב העדה האתיופית
במסגרת לימודיהם של הסטודנטים לרפואת שיניים
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מתקיים פרויקט קהילתי לימודי המערב פעילות קהילתית
ויישום תוכניות לקידום בריאות הפה והשיניים בקרב
קבוצות אוכלוסין מגוונות .במסגרת זו ,מזה שנים רבות
יוצאים סטודנטים לרפואת שיניים ותלמידות הקורס
לשיננות למרכז הקליטה במבשרת ציון ומיישמים שם
תוכניות הדרכה וקידום בריאות הפה והשיניים בקרב
האוכלוסיה האתיופית.
המחקרים שנערכו בתחילת שנות האלפיים ותוארו קודם
הדגימו את הידרדרות מצב בריאות הפה והשיניים בקרב
העולים מאתיופיה לאחר העלייה לישראל ,ואת הקשר בין
המצב הנפשי-חברתי ובין מצב בריאות הפה .המחקרים
הדגישו את הצורך בקיומם של פרויקטים קהילתיים רב
תחומיים לקידום בריאות הפה והשיניים .מתוך ההכרה כי
למניעה ראשונית ערך מכריע בחשיבותה ומוכח בכל הקשור
לבריאות ,כי בריאות הפה הינה חלק אינטגרלי מהבריאות
הכללית וכי לבריאות השפעה משמעותית על איכות החיים,
חייבים פרויקטים אלה לכלול את קידום בריאות הפה
והשיניים של אוכלוסיית עולי אתיופיה בישראל (מניעה
ראשונית) ומתן טיפול (מניעה שניונית) לחלקים בתוכה
המדגימים צורך בטיפול.
דוגמה לפעילות ייחודית של המחלקה לרפואת שיניים
קהילתית הינה תוכנית שהתבצעה בשנים  2010/11בראשון
לציון בקרב ילדים מהמגזר האתיופי .לתוכנית זו שני
מרכיבים:
 .1מרכיב דנטלי-קליני בקרב ילדים בני חמש עד ( 14נתמך
באמצעות מענק כספי של הקרן לידידות).
 .2מרכיב מניעתי-קהילתי בקרב ילדים אלה ובני
משפחותיהם (נתמך באמצעות מענק כספי של קרן
נוספת).
במקביל לטיפולי השיניים שניתנו לילדי הקהילה בגילאי
חמש עד  14במימון הקרן לידידות ,תוכנן ויושם פרויקט
למניעה ראשונית וקידום בריאות הפה והשיניים בקרב
ילדים אלה ומשפחותיהם המטופלות בשירותי הרווחה
בעיר .הפרויקט נתמך כלכלית באמצעות תרומה שהתקבלה
מגוף חיצוני והמחלקה לרפואת שיניים קהילתית.
מתוך ההכרה כי למניעה ראשונית ערך מכריע ומוכח בכל
הקשור לבריאות ,כי בריאות הפה הינה חלק אינטגרלי
מהבריאות הכללית וכי לבריאות השפעה משמעותית על
איכות החיים ,הוקם וגובש צוות רב תחומי הכולל רופא
שיניים ובעלי מקצוע מקרב העדה האתיופית :שיננית,
איש חינוך ,תזונאית ועובדת סוציאלית .ייחודיות פרויקט
היתכנות ( )Pilotחלוצי זה הייתה בהדגמת התייחסות
כוללנית רב תחומית למצב רווחת הפה והשיניים מהיבטים

של היגיינת הפה ,חינוך ,מצב תזונה ומצב חברתי-נפשי.
הצוות הרב תחומי נטל חלק בכל שלבי התוכנית.
איסוף הנתונים על ידי רופא שיניים ושיננית כלל ממצאים
לגבי עששת ,דלקת חניכיים והרגלי היגיינת הפה .בנוסף
רואיינו ההורים והילדים על ידי עובדת סוציאלית (תמיכה
חברתית ולחץ נפשי) ,איש חינוך (יחסי הורים-ילדים) וכן
נאסף מידע אודות הרגלי התזונה (תזונה מערבית מול
הרגלי תזונה באתיופיה).
כחלק מהמאמץ לשפר את סיכויי ההצלחה של פרויקט
המניעה וקידום בריאות הפה ולהתאימו לקהילה,
הוחלט על ידי חברי הצוות לקיים מפגש עם המשפחות
המשתתפות בפרויקט ,זאת כחלק מתהליך של העצמת
הקהילה ,מתן אפשרות לחבריה להביע את קולם ודעותיהם
ולהיות שותפים בהחלטה על דרכי הפעולה הנכונים
והמתאימים ביותר להם ולאוכלוסייתם .התקיימו שני ערבי
קהילה ,בשני חלקים שונים של העיר ,על מנת להקל על
הגישה של המשתתפים למפגשים .למפגשים אלה הוזמנו
נציגי המשפחות מהן נאסף מידע ,עם ילדיהם .האירוע
הונחה על ידי איש חינוך בשפה האמהרית ,ובמהלכו הוצגו
למשתתפים על ידי רופא השיניים הממצאים העיקריים
מאיסוף הנתונים ,שתורגמו לאמהרית על ידי השיננית
והעובדת הסוציאלית .לאחר מכן התקיים דיון פתוח עם
הקהל תוך מתן אפשרות חופשית להבעת דעות ובקשות.
במסגרת זו הועלו שאלות מנחות מטעם הצוות ,כדי לכוון
ולמקד את השיחה בכיוון בריאות הפה והשיניים.
במפגשים חשובים אלה עלו תובנות ,מחשבות ובקשות של
חברי הקהילה ,ואלו השפיעו על אופי ותוכן תכנית המניעה
שיושמה במהלך .2011
התכנית ,שהתקיימה במתכונת של סדנאות בנושאים
השונים ,התמקדה בתחומי ההיגיינה האוראלית ,מניעת
caries among Ethiopian emigrants. Int Dent J
1994; 44: 480-484.
4.	Sgan-Cohen HD, Fisher R, Mann J, Berg RG,
Periodontal treatment needs and oral hygiene
;among Ethiopian immigrants. Int Dent J 1995
45: 204-208.
5.	Vered Y, Zini A, Livny A, Mann J, Sgan-Cohen
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מחלות הפה והשיניים ,הרגלי תזונה ,חינוך והעצמה,
התמודדות עם מצבי דחק ותמיכה חברתית ומשפחתית.
ההורים והילדים הגיעו יחד לסדנאות והתוכנית הועברה
בנפרד לקבוצת ההורים בשפה האמהרית ולקבוצת הילדים
בעברית .דגש עיקרי ניתן למסרים של בריאות פה חיובית
( .)Positive oral healthהערכה ראשונית של פרויקט זה
הדגימה שיפור במדדי צחצוח שיניים בקרב הילדים .הצוות
הרב תחומי הביע שביעות רצון רבה מהתוכנית והעלה
הצעות לשיפור והמשך פעילות.
הכוונה והתקווה היו והינן כי תוכנית חלוצית רב תחומית
זו תהווה בסיס לתוכנית לאומית למניעה ראשונית וקידום
בריאות הפה והשיניים של כלל קהילת יוצאי אתיופיה
בישראל ,ותהווה מודל לחיקוי ויישום ברמה לאומית
לכלל האוכלוסיה .ולראיה :הפרויקט שבוצע בעיר ראשון
לציון שימש כבסיס ,דוגמה ,מודל ותמריץ לפרויקט רב-
שנתי ורחב היקף של מניעה ראשונית וקידום בריאות הפה
והשיניים בקרב ילדים ברחבי הארץ ,הנתמך באמצעות קרן
נוספת ,יישומו יחל כבר בשנת לימודים זו וינוהל במחלקה
לרפואת שיניים קהילתית.
סיכום
פרסנו בפניכם מגוון פעילויות של המחלקה לרפואת שיניים
קהילתית בקרב העדה האתיופית בישראל על פני ארבעה
עשורים .רבות נכתב ,נאמר ותועד על קשיי הקליטה של
אוכלוסיית העולים מאתיופיה .תקוותנו כי פעילותנו,
מאמצינו ותרומתנו נשאו ועוד יישאו פרי .אנו מאמינים
כי פרוייקט זה יהווה דוגמה למאמץ לאומי ,יתרום לשיפור
בריאות הפה והשיניים ואיכות החיים של אוכלוסיית עולי
אתיופיה בישראל וישפיע לטובה על קליטתם וחייהם
בחברה ובהוויה הישראלית.
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כשלונות בטיפול אורתודונטי
של ניבים כלואים
מבוא
טיפול אורתודונטי מתקדם הנעזר בטכנולוגיות חדשות
מאפשר ברוב המקרים הבטחת תוצאות אסתטיות
הניתנות לחיזוי .לא כך כאשר מדובר בטיפול בליקוי סגר
המערב שיניים כלואות .הניבים העליונים הם השיניים
השכיחות ביותר להיכלא לאחר שיני הבינה ,ומופיעים
ב 1-3%-מהאוכלוסיה ( .)2 ,1השכיחות גבוהה יותר
באוכלוסיית המתרפאים האורתודונטיים מאחר שחוסר
הניב גורם להפרעה אסתטית ולליקוי סגר כללי .הניב יכול
לסטות לכיוון לביאלי או פלטלינלי ,אך רוב הכליאות הן
במנח פלטינלי (.)4 ,3
מקרים של ניבים כלואים מורכבים בהרבה מהמקרים
השגרתיים ,וזאת ממגוון סיבות :קשה לקבוע את מנח
הכותרת והשורש וקרבתם לשיניים סמוכות או למבנים
אנטומיים אחרים; לא ניתן לבחון את מתאר השן ,צבעה
או הימצאות פתולוגיה נלווית; הטיפול דורש התערבות
כירורגית לחשיפת השן הכלואה; הפעלת הכוחות להבקעה
מלווה לעתים בכאב; תכנון הכוחות האורתודונטיים
הנדרשים להבקעה מסובך יחסית; הטיפול מתארך באופן
משמעותי ומלווה בסכנת פגיעה בפריודונטיום ובשורשים
של השיניים הסמוכות ( .)5מכל הסיבות שתוארו ,לא
מפתיע שכישלון בטיפול בניבים כלואים מהווה את
הסיבה השנייה בשכיחותה לתביעות בגין רשלנות רפואית
באורתודונטיה.
• הגורמים לכשלונות התלויים במתרפא :מורפולוגיה
חריגה של השן הכלואה; גיל המתרפא; פתולוגיה בשן
הכלואה (אנקילוזיס ,ספיגה); מנח כליאה קיצוני; ספיגה
של שורש שן סמוכה; חוסר שיתוף פעולה מצד המתרפא.
• הגורמים המכשילים הקשורים לרופא המטפל:

טעות באבחון מנח השן הכלואה ובכיוון הפעלת
הכוחות; היעדר אבחון של ספיגת שורשי השיניים
הסמוכות; עיגון לא מספק; מיכשור לא יעיל; טורק לא
מספק (מנח שורש לקוי).
• הגורמים המכשילים הקשורים לרופא המנתח :טעות
באבחון מנח השן; חשיפת יתר; פגיעה בשן הכלואה;
פגיעה בשיניים הסמוכות; נזק לרקמה הרכה.
מספר העבודות בספרות שעסקו בכישלון טיפול בניבים
כלואים מצומצם ביותר .עבודות בודדות הראו ששעור
הכשלונות תלוי בגיל המתרפא ועולה באופן משמעותי
אחרי גיל  .)7 ,6( 30סך הכל שכיחות הכשלונות אינה
ידועה ,לא כל שכן הסיבות להם ,וזאת מכיוון שבמקרים
רבים של כישלון הרופא מפנה את המתרפא לעקירה.
בעבודת מחקר רטרוספקטיבית שבוצעה במחלקתנו
נבדקה קבוצת מטופלים שהגיעו לקבל חוות דעת שנייה
ממחברי המאמר לאחר כישלון טיפול בניב כלוא (א .בקר,
ס .צ‘אושו) ( .)8המדגם כלל  28מתרפאים צעירים בגילאי
 ,4.3 ± 17.4בעלי  37ניבים כלואים ( 26במנח פלטינלי,
תשעה במנח בוקלי ושניים במנח מידאלוואולרי).
המתרפאים הופנו על ידי  26קלינאים ,מתוכם  20מומחים
ליישור שיניים ,רובם בעלי ותק של עשר שנים ומעלה .פרק
הזמן מתחילת טיפול ועד הכרזת הכישלון היה 26.2 ± 17.2
חודשים (טווח של שבעה עד  72חודשים) .ברוב המקרים
התיעוד כלל צילומים דו מימדים בלבד פנורמי צפלומטרי
ופריאפיקלי .עשרה ניבים עברו חשיפה כירורגית חוזרת
שלוש פעמים .ב 26-ניבים בוצעה משיכה אלסטית ישירות
לקשת ,ורק בשבעה מקרים המשיכה בוצעה באופן דו
שלבי .העיגון היה רובו ככולו אינטראורלי תוך קשתי.
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הסיבות המשוערות לכישלון ,כפי שנמסרו על ידי הרופא
המטפל ,מתוארות בגרף  .1סיבת הכישלון העיקרית
המשוערת הייתה אנקילוזיס .שאר הסיבות כללו היעדר
אבחון של ספיגת חותכת סמוכה ,כישלון בהדבקה על
השן הכלואה ,כליאה במקום אקטופי קיצוני ,כישלון
כירורגי ותקופת מעקב לא מספיקה .בחלק מהמקרים
הרופא המטפל לא מצא הסבר לכישלון.
משך הזמן של הטיפול המתקן המשלים ,שבוצע לאחר
חוות הדעת הנוספת ,היה  7.2±14.4חודשים (טווח של
שישה עד  30חודשים) .הטיפול הסתיים בהצלחה ב71.4%-
מהמקרים ,כאשר תשעה מקרים אכן הסתיימו בעקירת
השן הכלואה .לאחר השלמת הטיפול ניתן היה לאבחן
מחדש את הסיבות לכישלון הראשוני והן מתוארות בגרף
 .2הסיבות העיקריות היו תכנון עיגון לקוי וטעות באבחון
מנח השן ובכיוון כוחות המשיכה .אנקילוזיס היה הגורם
השלישי בלבד בחשיבותו.
גרף  :1הסיבות המדווחות לכישלון על ידי הרופאים שביצעו
את ההפניה.

גרף  :2הסיבות לכישלון כפי שאובחנו לאחר חוות דעת שנייה
וטיפול מתקן.
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בטיפול המתקן בוצעו צילומי אבחון תלת מימדים
לקביעת מנח השן ואבחון ספיגת שורשי השיניים
הסמוכות .ב 63%-מהמקרים נדרש ניתוח חוזר ,על מנת
לכוון מחדש את כוחות המשיכה ,לסלק רקמה רכה או
להדביק סמך שכשל .השינויים בטיפול האורתודונטי
שהביאו להצלחה כללו שינוי בכיוון המשיכה ( 15ניבים),
חיזוק העיגון ( 18ניבים) באמצעות קשתות עבות ,עיגון
בין לסתי ועיגון סקלטלי משתל אורתודונטי.
תוצאות המחקר מלמדות ,שכאשר משתמשים בהדמיה
דו מימדית בלבד קשה עד בלתי אפשרי לאבחן את המנח
הבוקולינגואלי של הכותרת ,את כיוון ציר האורך ואת
מיקום חוד השורש .ניתן להשתמש במספר צילומים
מזוויות שונות ( ,)11-9אולם זוהי משימה מורכבת
המותירה מרחב לטעויות .מקרים בהם השן הכלואה חוצה
את הרכס האלוואולרי בוקולינגואלית יכולים להתפרש
בטעות כמקרים הניתנים לטיפול עם פרוגנוזה טובה.
הפרט הנוסף שקשה לאבחן בצילומים דו מימדיים הוא
ספיגת שורשי השינים הסמוכות ( ,)13 ,12הנגרמת מלחץ
של הניב באמצעות זקיק השן .על פי מחקרים חדשים,
התופעה מתרחשת ב 66.7%-מהחותכות הצדיות וב11.1%-
מהחותכות המרכזיות ( .)14תחילת הספיגה בצד השן
הכלואה ,בוקלית או פלטינלית ( .)15הספיגה תבוא לידי
ביטוי בצילומים דו מימדיים רק לאחר שפגעה במתאר
המזיודיסטלי ,וזאת אם הוא אינו מוסתר בגלל חפיפה עם
שיניים סמוכות.
הפתרון לבעיות אלו טמון בשימוש מושכל ב,CBCT-
המתאר בתלת מימד את השיניים הכלואות בבהירות
רבה .יתר על כן ,בניגוד לצילום דו מימדי CBCT ,נקי
מעיוותי זווית ומבטל את החפיפה של שיניים סמוכות.
ביחס לכמות המידע המסופק ,כמות הקרינה נמוכה ויחס
עלות/תועלת של השיטה גבוה (.)16
בנוסף ,אבחון מדויק של מיקום השן הכלואה יאפשר
לרופא המנתח לבצע חשיפה מינימלית ולמזער את
הטראומה הניתוחית .בהיעדר קביעה מדויקת של מיקום
השן בוצעה בשני מקרים במדגם זה חשיפה באתר שגוי,
השן לא אותרה ובניסיון להרחיב את החיפוש נוצר נזק
רקמתי משמעותי.
מכיוון שחותכת צדית ולעתים גם זו המרכזית עומדות
במסלולו של הניב הכלוא למיקומו המיועד בקשת,

נדרשת לעתים הכוונה דו שלבית של מסלול הניב (קודם
פלטינלי וורטיקלי ורק לאחר מכן לביאלי לכיוון הקשת),
וזאת כדי להימנע מפגיעה בשורשי החותכות .משיכה
בכיוון שגוי עלולה להוביל לספיגת שורשים של השיניים
הסמוכות או להחמרה של ספיגה קיימת .כיוון המשיכה
הראשון דורש מיומנות בהפעלת הכוחות ( .)17בנוסף,
תנועות אלו מעמיסות על העיגון הדנטלי ועל כן חשוב
ליצור יחידת עיגון חזקה ואמינה כבר בתחילת המשיכה.
עם הכנסת השתלים האורתודונטיים כרוטינה היתוסף
אמצעי עיגון שיכול להקל על הטיפול ולצמצם את מספר
הכשלונות.
הרופא המטפל תולה לרוב את היעדר התזוזה באנקילוזיס,
אולם המחקר מראה שבמרבית המקרים הללו מדובר
בטעות בכיוון הפעלת הכוחות .למרות זאת ,שעור
המקרים האנקילוטיים במחקר זה היה גבוה מזה המקובל
בספרות ,כמובן בשל אופי המדגם ,שכלל מקרי כשלונות
בלבד (.)19 ,18
ניתן לשער שאנקילוזיס זה משני ואולי יאטרוגני עקב נזק
מכני או כימי במהלך החשיפה או הטיפול האורתודונטי.
לוקסציה כירורגית פתרה את בעיית האנקילוזיס
בכמחצית מהמקרים ,ועל כן מוצדק לנסות גישה זו.

לביאלי לחותכת הצדית ,ולכן במהלך המשיכה הוא גרר
איתו את שורש החותכת הצדית לכיוון פלטינלי .כותרת
החותכת הצדית לא זזה בשל אחיזתה בסמך הלביאלי.
ניתן להתרשם משורש החותכת הצדית המוטה דרך
הפנסטרציה בסמוך לניב ,שנמשך ”בהצלחה” (תמונה .)4
שתי השיניים נעקרו בסופו של דבר והוחלפו בשתלים.

תמונה  :1מבט מהצד בתחילת הטיפול ,המראה את ההטיה
הפלטינלית של החותכת המרכזית והלביאלית של החותכת
הצדית.

תאור מקרה ראשון
מתרפאה בת  11הופנתה לחוות דעת שנייה לאחר
כישלון טיפול בניב כלוא עליון ימני .בתמונה הקלינית
(תמונה  )1שנלקחה בתחילת הטיפול ניתן לראות את
החותכת המרכזית העליונה בהטיה פלטינלית והחותכת
הצדית בהטיה לביאלית בולטת .כמו כן ,שורשי השיניים
מתבדרים מאד בכיוון האפיקלי .הצילום הפנורמי
בתחילת הטיפול מראה טרנספוזיציה חלקית בין הניב
הימני והחותכת הצדית .כותרת הניב הכלוא מוגדלת מאד
בהשוואה לזו של החותכת המרכזית או הניב השמאלי,
מה שמצביע על מיקומו הפלטינלי (תמונה  .)2בצילום
הצפלומטרי הניב הכלוא נראה בברור פלטינלית לשורש
החותכת המרכזית ולביאלית לשורש החותכת הצדית
הנמצאת בהטיה לביאלית (תמונה  .)3האורתודונט איבחן
שמקום כותרת הניב פלטינלי ,ובעקבות כך החשיפה
הכירורגית בוצעה בשוגג בצד הפלטינלי והניב נמשך לכיוון
פלטינלי .אולם הוא לא איבחן שהשורש של הניב היה

תמונה  :2צילום פנורמי בתחילת הטיפול המצביע על עמדה
פלטינלית של הניב הכלוא.

תמונה  :3צילום צפלומטרי בו הניב הכלוא נראה פלטינלית
לשורש החותכת המרכזית ולביאלית לשורש החותכת הצדית.
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תמונה  :4תמונה קלינית בעת מתן חוות הדעת השנייה,
שמראה את הנזק שנגרם לחותכת הצדית בעת הבאתו של
הניב הכלוא פלטינלית.

 תמונות אלו פורסמו לראשונה ( )5בספרOrthodontic Treatment of Impacted Teeth by
Adrian Becker, 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford,
2012. They are published with permission.

בעבודת המשך לעבודה שתוארה עד כאן ,שנערכה
בשיתוף עם המחלקה לאנדודונטיה ,נערכה בדיקה
היסטולוגית לשיניים שנעקרו ואובחנו כאנקילוטיות,
ובחלק מהמקרים אובחן תהליך של ספיגה צווארית
פולשנית (  )ICRRבשלבים מתקדמים ( .)20ספיגה
צווארית פולשנית היא תופעה לא דלקתית ,אגרסיבית,
פרוגרסיבית וערמומית ,שכן ביכולתה להתקדם עד
שלבים מתקדמים באופן אסימפטומטי ( .)22 ,21לרוב
היא מתחילה בנקודת פריצה באזור הצווארי מתחת
לאפיתל התאחיזה ,ומתקדמת לגוף הדנטין בכיוון
כותרתי אפיקלי וסב-מוכי עד לעצירתה בפרה דנטין,
ללא עירוב המוך עד לשלבים מתקדמים.
הפתוגנזה של ספיגה צווארית פולשנית מיוחסת
לפגיעה בצמנטום החושפת את הדנטין מתחת לאפיתל
התאחיזה ( .)24 ,23דווח כי דנטין חשוף משפעל מערך
תגובות ביו-מולקולריות המערבות ציטוקינים ,אנזימים
והורמונים מקומיים המושכים תאים קלסטיים
מהממברנה הפריודונטלית האחראים לספיגה
הפרוגרסיבית של רקמת הדנטין (.)25 ,24
בספרות דווח על טיפול אורתודונטי כגורם מסייע אפשרי
להתפתחות נגע ספיגה צווארי ( .)21אולם ,בהקשר
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רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

לטיפול בניבים כלואים התופעה הוזכרה אנקדוטלית
במאמר תאורי אחד בלבד ( .)26במאמר הנוכחי
נאספה סדרה של  14מטופלים בגילאי  ,21-13בעלי
 15ניבים מקסילריים כלואים שטיפולם נכשל .בדיקה
רטרוספקטיבית של מקרים אלה העלתה שהם סבלו
מספיגה צווארית פולשנית .חומרת הספיגה סווגה ()21
לפי  Heithersayכסוג  3בחמישה מקרים וסוג  4בשאר
עשרת המקרים .חשיפה כירורגית פתוחה בוצעה בתשעה
מתרפאים (עשרה ניבים) בעוד שבארבעה מתרפאים
(ארבעה ניבים) בוצעה חשיפה כירורגית סגורה.
האורתודונט נכח בחשיפה הכירורגית בשני מקרים
בלבד .במקרים בהם בוצעה חשיפה סגורה הודבק הסמך
האורתודונטי על השן החשופה על ידי הרופא המנתח.
כל השיניים הללו נכשלו ובסופו של דבר נעקרו .פרק
הזמן מתחילת הטיפול ועד ההכרה בכישלון היה 24 ± 12
חודשים.
הדמיה של ספיגה צווארית פולשנית וספיגת שורשים של
שיניים סמוכות כללה בכל המקרים צילומים ראשוניים
וחדשים שבוצעו על ידי הרופא המפנה במהלך הטיפול,
ואילו ב 12-מקרים בוצע  CBCTעל פי הוראת נותני חוות
הדעת .בחלק גדול מהמתרפאים נמצאו סימנים מובהקים
של אובדן עיגון ,אינטרוזיה והטיה של שיניים סמוכות
תוך יצירת מנשך פתוח צדי או קדמי וספיגה של שורשי
החותכות הסמוכות.
כפי שנמצא בעבודה הראשונה שתוארה ,כישלון בהבקעת
ניב כלוא מיוחס בדרך כלל לאנקילוזיס .בבסיס האבחנה
האמפירית הקלינית הזו עומדת ההכרה שקיימת ספיגה
שיחלופית ( )Replacement resorptionשאינה יכולה
להיות תמיד מאומתת רנטגנית או היסטולוגית אלא
אם השן נעקרת .לכן האבחנה של אנקילוזיס נשענת
בעיקר על סימנים קליניים אופייניים .מהעבודה הנוכחית
עולה שאבחנה מבדלת לאנקילוזיס צריכה לכלול ספיגה
צווארית פולשנית ,כיוון שלשתי התופעות ביטוי קליני
דומה :השן הכלואה לא מגיבה לכוחות משיכה ונגרם
איבוד עיגון משמעותי .אולם התופעות נבדלות בכך
שספיגה צווארית פולשנית לא מונעת את תנועתיות
השן ,ובשלבים מוקדמים היא חסרה את הצליל המתכתי
כתגובה לניקוש .בשלבים מאוחרים רקמה קשה מחליפה
את הרקמה הסופגת הרכה.

אנקילוזיס משני בספיגה צווארית הוא תופעה מקומית
המוגבלת לאזור הספיגה ,בעוד שבאנקילוזיס על רקע
טראומה או גיל התופעה חובקת שטח גדול יותר מפני
השורש.
לוקסציה כירורגית והפעלת כוח משיכה מיידי עשויות
להתאים למקרי אנקילוזיס ,אך הן פחות מתאימות
למקרי ספיגה צווארית פולשנית אלא אם הרקמה
הסופגת מסולקת ( .)24בשל נדירות התופעה המדגם
שהוצג קטן ,אך זהו הדיווח הראשון על סדרת מקרים
של ספיגה צווארית שהשפיעו על משיכה ארתודונטית
של ניבים כלואים .קיימת חשיבות מכרעת למודעות
אורתודונטים לבעיה ,שכן הספיגה מתחילה ומתקדמת
באופן אסימפטומטי תוך הרס השורש והדנטין הכותרתי.
טיפול בנגע התחלתי של ספיגה צווארית עשוי להתאפשר
והוא כולל חשיפת אזור הספיגה וסילוק הרקמה
הסופגת .בהמשך יש לשחזר את החסר ולהמשיך בטיפול
האורתודונטי ,כדי להביא דנטין בריא לאזור המרגינלי
במטרה למזער את עומק הכיס הפוטנציאלי ולאפשר
תחזוקה ( .)27טיפול אנדודונטי צריך להישקל מסיבות
שיקומיות בהתאם לנסיבות.
האבחנה בסדרת מקרים זו נעשתה באיחור רב ולא הותירה
אפשרות מלבד עקירה .האבחנה הוחמצה בגלל חוסר
מודעות לתופעה ,אך גם בגלל השימוש הבלעדי בצילומי
רנטגן דו מימדים לצורך הדמיה.
השיניים במדגם זה נלקחו מתוך מקרים שהופנו או
טופלו על ידי המחברים .יש להדגיש כי הטענה אינה שכל
המקרים עם ספיגה צווארית לא יגיבו לטיפול אורתודונטי.
במקרים מסוימים יתכן שהשיניים יגיבו לכוחות
המשיכה .לאור הממצא שהראה שהנגע זוהה בשלבים 3
ו ,4-יתכן מאד שנגעים קטנים בשלבים מוקדמים ,בהם
עדיין לא התרחשה הנחת עצם משנית ,כן יגיבו לכוחות
אורתודונטיים.
רוב השיניים במחקר זה נחשפו בהליך כירורגי פתוח
ללא נוכחות האורתודונט .בנסיבות אלו יתכן שהכירורג
נוטה לחשיפת יתר כדי לפנות מקום לחבישה כירורגית
שתאפשר גישה להדבקת סמך בהמשך ( .)28גישה זו
יכולה לגרום נזק מכני ל ,CEJ-המהווה גורם סיכון לספיגה
צווארית .אם ההדבקה מתבצעת במהלך השלב הכירורגי
עלולה דליפה של החומצה הפוספורית להוביל לנזק כימי

באזור ה.)29( CEJ-
חוסר התגובה של השן עלול להוביל להפעלת כוחות חזקים
יותר על ידי האורתודונט .כוחות משיכה חזקים יותר
עלולים להוביל לספיגות שורש משמעותיות בהשוואה
לכוחות חלשים ( ,)31 ,30ויתרה מכך ,במהלך כוחות הטיה
(טיפינג) רוב הכוח מתרכז באזור הצווארי (Chan and .)32
 Darendelilerהראו שבאזור הצווארי יש פי  8יותר ספיגה
בהפעלת כוח חזק בהשוואה להפעלת כוח חלש ,בעוד
שאזורים אחרים לא הושפעו מעוצמות הכוח המופעל.
באזורים תחת לחץ נצפתה יותר ספיגת שורש מאשר
באזורים תחת מתח ,ונמצאה יותר ספיגת שורש באזורים
תחת לחץ חזק בהשוואה לאזורים תחת לחץ חלש (.)30
כחות חזקים עלולים להוביל לאובדן עיגון (אינטרוזיה)
ולספיגת שורש משמעותית של השיניים המעגנות
הסמוכות .נוכח הזמן הממושך בו הופעלו הכוחות ,ניתן
לשער שהאינטרוזיה שנגרמה בגלל הפעלת הכוחות הייתה
הסיבה לספיגה האפיקלית הנרחבת של השינים המעגנות.
עבודה זאת מראה שספיגה צווארית היא סיבה אפשרית
לכישלון טיפולי בניבים כלואים .אם ניב כלוא לא מגיב
להבקעה יש לשקול ביצוע  ,CBCTכדי לשלול ספיגה
צווארית ולהעריך את הנזק לשיניים סמוכות .אבחון
מוקדם עשוי לאפשר טיפול מוקדם והצלת השן הכלואה.

תאור מקרה שני
מתרפא בן  21הופנה לחוות דעת שנייה לאחר כשש
שנות טיפול בניב המקסילרי השמאלי שהיה כלוא במנח
פלטינלי .המתרפא עבר שתי חשיפות כירורגיות פתוחות
נרחבות שגרמו לפגם גרמי נרחב.
התיעוד הפוטוגרפי והרנטגני הטרום טיפולי הראה משנן
מקסילרי סימטרי עם קו אמצע שחפף את קו אמצע הפנים,
אך עם ניב נשיר שנשמר במקומו (תמונות  .)7-5בעת מתן
חוות הדעת בקע הניב חלקית ,קרוב לקו האמצע של החיך,
וכל קשת השיניים השמאלית העליונה התעוותה לכיוון קו
האמצע .החותכות העליונות סטו  5מ”מ מימין לקו האמצע,
תוך יצירת אסימטריה חמורה (תמונות .)9 ,8
בחתכים אקסיאליים ופרא-אקסיאליים בCBCT -
נראית בניב ספיגה צווארית נרחבת שהרסה חלק גדול
מגוף הדנטין בשליש הצווארי ואף באזור הכותרת
(תמונות .)11 ,10
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תמונה  :5תמונה קלינית  en faceבתחילת הטיפול המראה
סימטריה והמשכיות קו האמצע הדנטלי העליון לקו אמצע
הפנים.
תמונה  :9תמונה סגרית עליונה בעת חוות הדעת השנייה,
המראה את העיוות הנורא בקשת העליונה וסטיית קו האמצע
כ 5-מ"מ ימינה.

תמונה  :6תמונה סגרית עליונה בתחילת הטיפול המראה
סימטריה של הקשת העליונה והמשכיות קו האמצע הדנטלי
לקו האמצע של הלסת העליונה.

תמונה  :10צילום פריאפיקלי של הניב הכלוא בעת חוות
הדעת השנייה ,המראה אזור נרחב של .ICRR

תמונה  :7צילום פנורמי המראה את הניב העליון השמאלי
כלוא פלטינלית.

תמונה  :8תמונה קלינית  en faceבעת חוות הדעת השנייה,
שמראה אסימטריה בולטת וסטיית קו האמצע העליון כ5-
מ"מ ימינה.
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תמונה  :11חתך אקסיאלי של  CBCTהמדגים את נגע
ה ICRR-המפושט בניב הכלוא.

 ולשפר אתCBCT של עצירת בקיעה מומלץ לבצע צילומי
עבודת הצוות עם הכירורג ואנדודונט מנוסה בזיהוי וטיפול
.בנגעים מסוג זה
 מכיוון שרוב מקרי הניבים,המדגם הנוכחי מטבעו מוטה
הכלואים מטופלים על ידי מומחים ולא על ידי רופאי שיניים
 תוצאות המחקר מלמדות שמקרים אלה, אולם.כלליים
 הנתונים.עלולים להיכשל גם בידיהם של מומחים ותיקים
 שיפוט לקוי וחוסר הערכה של,מצביעים על אבחנה שגויה
מורכבות הבעיה בתוכניות הטיפול הראשונית גם בקרב
.חלק המומחים ליישור שיניים
שעור הכשלונות הגבוה בטיפול בשיניים כלואות ועוגמת
 כמו גם שעור התביעות המלווה,הנפש למטופל ולמטפל
 מצדיק הוראה של נושא זה בתוכניות לימוד,מקרים כאלה
.בהתמחויות הרלוונטיות ובלימודי ההמשך
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מבוא
עששת הינה מחלה זיהומית ,מדבקת ומולטיפקטוריאלית,
ולמרות הירידה בשכיחותה בעולם נותרה שכיחות העששת
במשנן הנשיר ללא שינוי (.)1
 ,Early Childhood Caries – ECCהינו המונח המקובל כיום
לתיאור רמת העששת בקרב ילדים צעירים .על פי האיגוד
האמריקני לרפואת שיניים לילדיםAAPD - American ,
 ,Academy of Pediatric Dentistryמוגדר  ECCכנוכחות של
מוקד עששת אחד או יותר ,עם או ללא קוויטציה ,חוסר של
שן (בגלל עששת) או משטחי שן משוחזרים במשנן הנשיר
בילד עד גיל  71חודש או צעיר יותר (.)2
 ,Severe Early Childhood Caries – SECCמוגדר
כעדות לעששת במשטחים חלקים בילדים צעירים מגיל
שלוש ,כמו גם אצל ילדים בגילאי שלוש עד חמש עם
מוקד עששתי אחד ,חוסר שן ,משטח שן משוחזר בשיניים
קדמיות מקסילריות או סכום שיניים עם עששת ,חסרות
או משוחזרות העולה על גיל הילד (.)2
המראה הקליני של ילדים הלוקים ב S-ECC-כולל מעורבות
של נגעי עששת בשיניים חותכות במקסילה ,ורק לאחר
מכן מעורבות של שיניים טוחנות ראשונות במקסילה
ובמנדיבולה.
שחזור של שיניים קדמיות מקסילריות הינו אתגר גדול
עבור רופאי שיניים לילדים ,לא רק בשל מידת שיתוף
הפעולה הנמוך של הילד בעת הטיפול הדנטלי עקב גילו
הצעיר וחרדתו ,אלא גם בגלל האנטומיה של כותרות
השיניים הנשירות הקדמיות ,השונה בהשוואה לשיניים
קבועות :השיניים קטנות יותר ,האמאיל דק יותר ,משטח
חיצוני קטן לחיבור פיזיקלי וכימי וקרבה רבה של לשכת
המוך למשטח החיצוני .כתוצאה מכך קיים קושי בביצוע
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שחזורים כותרתיים קונבנציונליים (סתימות) וצורך בכיסוי
השן בכתר טרומי שזמן הכנתו קצר (.)3
כתרים טרומיים מנירוסטה מסוג SSC - Stainless Steel
 ,Crownsהוצעו לראשונה לשימוש על ידי W.P. Humphrey
ב .1950-הכתרים מורכבים ממספר חומרים ,בהם ברזל,
פחמן ,כרום ,ניקל ,מגנזיום ועוד מתכות .הכתרים היו
מיועדים במקור לשחזור שיניים אחוריות במשנן הנשיר
ושיניים קבועות צעירות .בהמשך הורחב השימוש לשחזור
של שיניים קדמיות (.)4
יתרונות ההכנה של כתרים טרומיים לשיניים הקדמיות
דומות לאלה של האחוריות :עמידות גבוהה ()Durability
לאורך זמן ,מידת שחיקה נמוכה ,קל לביצוע ,טכניקת
ביצוע שאינה רגישה לדימום מהחניכיים ,זול .החיסרון הוא
אסתטיקה לקויה .חלק מההורים יעדיפו עבור ילדיהם
עקירה של השן על פני שחזור שכזה.
עם השנים חיפשו דרך לשפר את המראה הבלתי אסתטי
של כתרים אלה ונערך בו שינוי משמעותי :החליפו את
החלק הלביאלי המתכתי בצבע לבן אסתטי ,מה שנקרא
בשם המקצועי  ,Open faced crownsכלומר מודיפיקציה
של  .SSCתהליך הכנתו של כתר כזה מבוצע בשני שלבים:
בשלב ראשון מוודאים התאמה ,מבצעים הדבקה של SSC
לשן ומחכים להתקשות הצמנט .בשלב שני מבצעים חתך
במתכת בחלק הלביאלי בצורת חלון במימד המזיו-דסטלי
וג׳ינ׳יבו-אינסיזלי .לאחר מכן מבצעים הנחה של מצע
 ,Glass ionomerלמיסוך הבדלי הצבע בין הצמנט לחומר
השן .בסוף התהליך דוחסים קומפוזיט רזין במשטח
הלביאלי בשכבות של  1מ״מ ,לקבלת תוצאה סופית
אסתטית (.)5
יתרונם של כתרים מסוג  Open facedשהאסתטיקה

בהם עולה על זו של  ,SSCשהם זולים ועמידותם
(  )Durabilityטובה לאורך זמן .אולם ,למרות השיפור
הניכר במראם האסתטי בהשוואה ל SSC -ניתן למנות
כמה חסרונות לכתרים אלה :זמן עבודה ממושך (דורש
שני שלבים) ,טכניקה רגישה לדימום מהחניכיים
וההשתקפות של חלקי המתכת בשוליים פוגעת במראה
האסתטי שלהם.
הכתרים הלבנים האסתטיים שעשויים פוליקרבונט החליפו
אט אט את כתרי המתכת .כתרים אלה עשויים חומר
אקרילי ומיוצרים בחברות שונות .הם היו מאוד פופולריים
לשימוש בשנות ה 70-של המאה הקודמת והודבקו לשיניים
בעזרת רזין המעורב בקומפוזיט או אקריל (.)6
יתרונות ההכנה של כתרים מסוג זה כוללים אסתטיקה

טובה ,זמן עבודה קצר ,עמידות טובה ( )Durabilityלאורך
זמן ,טכניקת ביצוע לא רגישה לדימום מהחניכיים .שני
חסרונות עיקריים לשימוש בכתרים מסוג זה היו השחיקה
המוגברת שלהם עם הזמן ,ושלצורך הכנתם היה צורך
בהסרה של חומר שן רב.
כתרי ה Resin (Composite)-נכנסו לשימוש כדי
להתגבר על הבעיות דלעיל .למעשה ,לבנייתם משתמשים
בכתרי צלולויד ( )Celluloidשמהווים תבנית לשחזורים
מקומפוזיט .הם מאוד פופולריים לשימוש ( )7ונחשבים
כיום לשחזור אסתטי בעל מראה טבעי .יש צורך בחומר
שן מספק (אמאיל ודנטין) לקישור בין השן לקומפוזיט.
מצד שני ,לצורך הכנתם לא מסירים חומר שן רב (תמונה )1
(התמונות באדיבות ד״ר לימור פרנס).

תמונה  :1ימין  -לפני הטיפול ,שמאל -לאחר ביצוע  Resin (Composite) crownsבשיניים קדמיות נשירות.

במחקרם של  Ram D. & Fuks A .משנת )8( 2006
בוצעה הערכה של אורך חיי שחזורים מסוג Resin
 (Composite) strip crownsבשיניים חותכות
מקסילריות לאחר תקופת מעקב של  24חודשים.
תוצאות המחקר הדגימו שעורי הצלחה גבוהים :כ80%-
מהשחזורים הוערכו כהצלחה בסוף תקופת המעקב.
הצלחת הטיפול הייתה מושפעת ממספר המשטחים
שהיו נגועים בעששת .ככל שמספר המשטחים היה שווה
או גבוה משלושה ,מידת הרטנציה של השחזור ירדה
ולכן החשש שהשחזור ייכשל היה גבוה יותר.
במחקר נוסף של  Kupietzky A. et alמשנת )9( 2004
נבדקה מידת שביעות רצונם של ההורים לאחר שימוש
בכתרים מסוג ) Resin (Compositeעבור שיניים חותכות
במקסילה ,ובוצעה השוואה בין מידת שביעות רצונם
למידת ההצלחה של השימוש בכתרים אחרי תקופת

מעקב של  18חודשים .תוצאות המחקר הדגימו שביעות
רצון גבוהה בעיקר מגודל ומראה הכתרים ונמוכה ביותר
מהתאמת הצבע שלהם.
היתרונות ( )6בהכנה של כתרים מסוג Resin
) (Compositeכוללים אסתטיקה טובה מאוד ,עלות
נמוכה וזמן עבודה קצר .קיימים כמה חסרונות שעלולים
להשפיע על אורך חיי השחזור לאורך זמן .אלה נובעים
מטכניקה הרגישה לדימום מהחניכיים (קושי בשחזור
שיניים עם עששת תת-חניכית) ,עמידות נמוכה לשחיקה
ושברים לאורך זמן כמו גם עמידות נמוכה ( )Durability
לאורך זמן .בגלל העמידות הנמוכה לשברים של
ה׳פדופורמים׳ נעשה שוב ניסיון לשלב את החוזק של
כתרי הנירוסטה עם ציפוי לביאלי מצבע שן שמבוצע
במפעל ולא ליד כיסא המטופל .לסוג זה של כתרים
קוראים PVSSC - Pre-veneered Stainless Steel
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 .Crownsאלה הוצעו לראשונה לשימוש באמצע שנות
ה 90-של המאה הקודמת .כתרי  SSCמכוסים במשטח
הלביאלי בכיסוי דומה לצבע השן העשוי פוליאסטר או
אפוקסי היבריד ( .)10קיימים סוגים שונים של כתרים
אלה בשוק הדנטלי וההבדלים בין הסוגים השונים
תלויים בשיטת החיבור בין הכיסוי הלביאלי למתכת,
בגוונים ,באורך הכתרים וביכולת ( )3ביצוע קיפול
בשוליים ( .)Crimping
הסוגים הנפוצים ביותר של כתרים אלה:
;1. Kinder Crowns (Mayclin Dental Studios
;)Minneapolis USA
2. NuSmile Primary Crowns (Orthodontic
;)Technologies Inc., Texas USA
3. Cheng Crowns (Peter Cheng Orthodontic
;)Laboratories
4. Dura Crowns (Success Essentials/Space
Maintainers Laboratory).

שלושת הסוגים הראשונים דומים :הכיסוי הלביאלי
עשוי רזין קומפוזיט ,הכתרים ריגידים ולכן לא ניתן
לבצע קיפול של השוליים (  )Crimpingמלבד למשטח
הלינגואלי ,ולא ניתן לבצע שינוי בצורת הכתר
(  )Reshapingבשל סכנת היווצרות סדקים בכיסוי
הרזיני.
בכתרים מסוג  Duraהכיסוי הלביאלי עשוי מחומר Co-
 polyesterולכן הכתר גמיש יותר ויש אפשרות ביצוע
קיפול של השוליים ( .)Crimping
היתרונות ( )11בהכנת כתרים מסוג  PVSSCכוללים
אסתטיקה טובה וטכניקה לא רגישה לדימום מהחניכיים.
החסרונות ( )3העיקריים בשימוש בכתרים מסוג זה
כוללים כיסוי לביאלי שביר ,סכנת היסדקות (בעיקר בין
הרזין לשכבת החומר האטום  Opaqueשמטרתו למסך
את צבע המתכת) ,אין אפשרות קיפול של השוליים
(  ,)Crimpingאין להפעיל כוח על השן בזמן התאמת
הכתר (על הכתר להתאים בצורה פסיבית) ,יש צורך
בהסרה של חומר שן רב בזמן ההכנה ,עלות גבוהה,
מבחר גוונים מוגבל ,קושי במיקום מספר כתרים
בשיניים סמוכות במקרה של משנן צפוף או אובדן
מקום.
פיתוח חדש בתחום של כתרים טרומיים לשיניים
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נשירות הינו כתרים עשויים מזירקוניה (תמונה :)2
;1. EZ Pedo, Loomis, California, USA
2. NuSmile Primar y Crowns, Orthodontic
Technologies Inc., Texas USA.

יתרונותיהם של כתרים אלה כוללים אסתטיקה ברמה
גבוהה ,עמידות לאורך זמן וביוקומפיטביליות .בספרות
העדכנית עדיין לא דווח על מחקרים אודות כתרים אלה.

EZ Pedo

NuSmile Zirconia

תמונה  :2כתרי זרקוניה בשיניים קדמיות נשירות

הצגת מקרה קליני
שימוש בכתרי Pre - veneered Stainless Steel
 Crownsמסוג NuSmile Primary Crowns

מטופלת בת שמונה וחצי הגיעה למרפאה במחלקה
לרפואת שיניים לילדים בבית הספר לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה .היא הופנתה ממרפאת
השיניים  .DVI - Dental Volunteers for Israelהילדה
בריאה בדרך כלל ,לא נוטלת תרופות ולא ידוע על
רגישות לתרופות .תלונתה העיקרית הייתה אסתטיקה
לקויה בשיניים קדמיות.
בבדיקה אקסטרא-אוראלית לא נמצא ממצא פתולוגי.
בבדיקה אינטרא-אוראלית נמצאו רקמות רכות ,ללא
ממצא פתולוגי ,משנן מעורב מוקדם ,היגיינה אוראלית
בינונית.
בבדיקה קלינית נמצאו שיניים  62 ,52ו 63-עם מוקדי
עששת ,שיניים  52ו 62-עם הרס כותרתי נרחב (תמונה ,)3
שן  52ניידת (לפני נשירה).
בצילום אבחנתי (תמונה  )4ניתן היה לראות בשן  62נגע
עששתי נרחב עם חשד לקרבה למוך ,חוסר של נבט שן
לטרלית קבועה בצד שמאל עליון (שן  )#22וכן חשד לחוסר
נבטים של ניבים קבועים עליונים .בצילום אבחנתי (תמונה
 )5ניתן היה לראות שן  52עם ספיגת שורש פיזיולוגית (לפני

נשירה) ,נבט שן  12עם אנומליה דנטלית בצורת יתד (Peg
.)shaped

בשלב זה הוצע למטופלת ולהוריה שחזור של שן 62
עם  Pre - veneered Stainless Steel Crownמסוג
 ,NuSmile Primary Crownsשחזור עם רזין קומפוזיט
עבור שן  63וכן עקירה של שן  .52כיוון שהיה הרס נרחב
של שן  62הוחלט תחילה לבנות מבנה מחומר רזיני

ולאחר מכן לבצע הכנה של השן לכתר.
תמונות  15-6מדגימות את שלבי הטיפול שבוצע עבור
שיניים  62 ,52ו ,63-וצילומי ביקורת כעבור חצי שנה
וכעבור שנה וחודשיים.
בביקורת השנייה ,כעבור שנה וחודשיים ,הוחלט לבצע שחזור
של שן ( 12בצורת יתד) עם Pre - veneered Stainless Steel
 Crownמסוג . NuSmile Primary Crowns

תמונה  :3נגעי עששת נרחבים בשיניים  62 ,52ו.63-

תמונה  :4צילום אבחנתי עבור שן .62

תמונה  :5צילום אבחנתי עבור שן .52

תמונה  :6שן  63אחרי שחזור מקומפוזיט ,שן  62אחרי סילוק
עששת והנחת חומר מצע מסוג .Glass ionomer

תמונה  :7הכנת כתר מסוג ) Resin (compositeכליבה (.)Core

תמונה  :8הכנה של השן .הורדה אינסיזלית של  2מ״מ ,הכנה
תת-חניכית של  2-1.5מ״מ .הקיר הבוקלי והלינגואלי מקבילים .קו
הסיום מסוג .feather-edge
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תמונה  :9התאמה של הכתר .ההושבה צריכה להיות פסיבית .גוון
 ,lightגודל .3

תמונה  :10מבט מאספקט פלטינלי אחרי ההתאמה.

תמונה  :11אחרי ההדבקה .שן  52נעקרה.

תמונה  :12ביקורת אחרי שישה חודשים .שן  12מתחילה לבקוע.

תמונה  :13ביקורת אחרי שישה חודשים .אספקט פלטינלי.

תמונה  :14ביקורת אחרי שנה וחודשיים.

תמונה  :15שחזור שן  ,12גוון  ,lightגודל .4
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דיון
כיום יש עלייה בדרישת ההורים לשחזורים אסתטיים עבור
ילדיהם (PVSSC - Pre-veneered Stainless Steel .)12
 Crownsמאפשרים שחזור עמיד ( )Durableלאורך זמן עם
אסתטיקה טובה עבור שיניים עם הרס כותרתי נרחב.
כמה מחקרים הדגימו מעקב לאורך זמן עבור  PVSSCואת
מידת שביעות הרצון של ההורים בעקבות שימוש בכתרים
מסוג זה .אחד מהם הוא מחקרו של Waggoner W. et al.
מ ,)3( 2007-שהראה שביעות רצון גבוהה של ההורים
( )93%במקרים בהם נעשה שימוש בכתרים מסוג PVSSC
אחרי תקופת מעקב ממוצעת של  13חודשים .בדירוג
הפרמטרים השונים שנבדקו במחקר נמצא שמידת שביעות
הרצון של ההורים הייתה גבוהה ביותר מגודל הכתרים,
והנמוכה ביותר מהתאמת הצבע שלהם .לא נמצא הבדל
בין הערכת ההורים להערכת הבודקים .כמו כן נמצא קשר
בין מידת העמידות ( )Durabilityלמידת שביעות רצונם של
ההורים.
במחקר נוסף של  Wright T., et al.מ )11( 2004-הודגם
מעקב קליני של  17.5חודשים בממוצע עבור שיניים
ששוחזרו עם  PVSSCבאזור קדמי .תוצאות המחקר הראו
שכל הכתרים נמצאו בפה בזמן הבדיקה ,ב 24%-מהמקרים
נראה אובדן חלקי או מלא של הכיסוי הרזיני ,האובדן של
הכיסוי הרזיני היה ברוב המקרים בחיבור בין הרזין לחומר
האטום ( ,)Opaqueנמצא קשר בין אובדן הכיסוי הבוקלי
stainless steel crowns for restoration of primary
incisors. Quintessence Int 1996 May; 27(5):
309-313.
06.	Lee JK. Restoration of primary anterior teeth:
review of the literature. Pediatr Dent 2002 SepOct; 24(5): 506-510
07.	Kupietzky A, Waggoner WE, Galea J. Long-term
photographic and radiographic assessment
of bonded resin composite strip crowns for
primary incisors: results after 3 years. Pediatr
Dent 2005 May-Jun; 27(3): 221-225.
08.	Ram D, Fuks AB. Clinical performance of resinbonded composite strip crowns in primary
incisors: a retrospective study. Int J Paediatr
Dent 2006 Jan; 16(1): 49-54.
09.	K upiet z k y A , Wagg o ner W F. P arent al

ל Overjet-מוגדל .מידת שביעת רצון ההורים במחקר זה
הייתה גבוהה.
במחקר של Connell AC. et al.׳ Oמ )10( 2011-בוצעה
השוואה של תוצאות קליניות ורנטגניות של שני סוגי כתרים,
,PVSSC - Kinder Crowns & NuSmile Primary Crowns
בשיניים טוחנות נשירות אחרי תקופת מעקב של שנה.
תוצאות המחקר הראו  100%רטנציה של הכתרים ,ו81%-
מהם היו עם ציפוי בוקלי שלם .לא נמצא הבדל בין שני סוגי
הכתרים.
יש אפשרות לביצוע תיקון במקרה של הופעת סדקים
או שברים בכיסוי הרזיני ( ,)13אך קיימים מעט מחקרים
בנושא .בעבודתו של  Yilmaz Y., et al.מ)13( 2007-
הוצגה אפשרות תיקון של הסדקים בתנאי מעבדה (in
 )vitroעם תוצאות טובות .חוזק כוחות הגזירה (Shear
 )bond strengthנמצא דומה בין הקבוצה בה בוצע תיקון
לבין קבוצת הביקורת .בנוסף ,לא נמצא מרווח ( )gapבין
חומר התיקון לחומר המקורי .הדבר נובע מהשיפור בחומרי
הקישור בשנים האחרונות.
לסיכום ,כתרים מסוג  PVSSCאסתטיים ועמידים לאורך
זמן .חשוב לבצע בחירה נכונה של המקרים המתאימים
לשימוש בכתרים מסוג זה ,ולידע את ההורים על אפשרות
הופעת סדקים או שברים בכיסוי הרזיני .בבואנו להשתמש
בכתרים מהסוג הזה חשוב להקפיד על הוראות היצרן.
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המחלקה לאנדודונטיה וטראומה דנטלית,
בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים ,הקריה הרפואית רמב״ם

מזמינה
מועמדים המבקשים להתמחות באנדודונטיה

לתוכנית ההתמחות 2013
משך ההתמחות כשלוש וחצי שנים.
הבוגרים זכאים לגשת לבחינות המומחיות של משרד הבריאות
(התוכנית מוכרת על ידי משרד הבריאות בישראל).
מחזור ההתמחות הקרוב יחל בתחילת נובמבר .2013
המועד האחרון להגשת המסמכים 30 :ביוני .2013
רשאים להגיש מועמדותם רופאי שיניים בעלי רשיון עבודה ישראלי
בתנאי שתעבור שנה לפחות מיום סיום לימודיהם ועד לתחילת ההתמחות.
המסמכים הדרושים:
• קורות חיים ()CV/Resumé
• העתק הדיפלומה מאושר נוטריוני (לרופאים בוגרי חו״ל)
• דירוג כיתתי ()Class Rank
• גיליון ציונים משלוש השנים הקליניות של לימודי רפואת השיניים
• שני מכתבי המלצה.
מועמדים פוטנציאליים יוזמנו לראיון אישי שיתקיים בבית הספר להתמחויות.
הודעה על קבלה לתכנית תימסר למועמדים במהלך ספטמבר.
לפרטים:
ד״ר שאול לין ,המחלקה לאנדודוטיה וטראומה דנטלית ,בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים ,רמב״ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,ת.ד 2613 .חיפה  ,2012610טל׳ sh_lin@rambam.health.gov.il 04-85421927
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בקרוב
Introducing

SlimSoft

TM

For your patients who need
a deep and gentle clean

Proven superior sub-gingival and interproximal access for effective
plaque removal for patients who require extra periodontal care
• Specially designed square tufting hole, Flat Trim, dense slim
tapered bristle structure to provide a good mouth feel and
increase reach below the gum line and between teeth.

• Studies show: 6 times greater sub-gingival access compared to a
regular flat trim toothbrush (without tapered bristles) to effectively
remove plaque below the gumline1

• Greater interproximal access to efficiently clean between the
anterior and posterior teeth compared to a regular flat trim
toothbrush (without tapered bristles)2
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References:
1. Sub-gingival Access Efficacy Study. Data on File. Colgate-Palmolive Company.
2. Interproximal Access Efficacy Study. Data on File. Colgate-Palmolive Company.

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH
www.colgateprofessional.com

ספר חדש

(כמעט) הכל על
שתלים דנטליים
מאת ד״ר סרז׳ גולדמן
מו״ל :חברת שיניים שרותי ניהול
בע״מ ,עמק רפאים 43ב ירושלים,
טל׳ .02-5619379

ספר זה סוקר לעומק את תחום השתלים הדנט־
ליים .הוא מציג גישה כוללנית המבוססת על עקרו־
נות ביולוגיים מוצקים ובטיחות מקסימלית .גישה זו
הביאה לניסוח כללים ברורים של מערכת קבלת הח־
לטות הנשענת על ניסיון קליני עשיר ,שיעזרו לקורא
לנהל גם את המקרים המורכבים ביותר.
בספר ניתן למצוא סקירה כללית מה הם שתלים דנ־
טליים ,מתי כדאי לשמור על השיניים הקיימות ומתי
לעקור אותן ,האם השתלים מחזיקים לאורך זמן ,איך
לתכנן את הטיפול ,השלב הכירורגי ,שלב החשיפה,
שלב השיקום ,דיון על אסתטיקה ושתלים ,מה עושים
כאשר העצם חסרה ,איך ומתי להעמיס על השתלים,
מבט לעתיד וכן פרק מיוחד הנותן פתרונות לבעיות
נפוצות.

62

הלימוד נעשה דרך העשייה היומיומית מבלי לט־
בוע בים הספרות המקצועית ,דרך התבוננות ביותר
מ 100-מקרים קליניים ,חלקם עם מעקב מפורט
ביותר של קרוב ל 29-שנה .הספר מציג בתמונות
רבות המלוות את תיאורי המקרים ואת המצבים
הקליניים בהם נתקל המחבר.
הספר קיים כרגע במהדורה דיגיטלית ,ונמצא בשל־
בים סופיים לקראת הוצאתו לאור.
פרטים ניתן למצוא בכתובות הבאות:
http://mendele.co.il/?wpsc-product=almosteve
 http://www.alאו rythingaboutdentalimplantshe
mosteverythingaboutdentalimplantshe.dentalclinic.co.il/
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שימור רכס לאחר עקירת שיניים:
מה אנו יודעים כיום
הקדמה
הפריודונטיום הינו מערכת מורכבת של רקמות
העוטפת את השיניים וכוללת את החניכיים ( ,)Gingiva
הרכס האלוואולרי ,הצמנטום המצפה את השורש
ורקמת ה .)1( PDL -העצם האלוואולרית מורכבת משני
אלמנטים היסטולוגיים שוניםAlveolar bone proper :
) (Bundle boneו ,Alveolar process -יוצר את המכתשית
הגרמית התומכת בשן ,בעוד שה Bundle bone-מהווה
את השכבה החיצונית הדקה העוטפת את הAlveolar-
 .processקיומה של העצם האלוואולרית תלוי בנוכחות
של שן הטבועה בה ועל כן מתאר הרכס הגרמי נקבע על פי
צורת השיניים שאותן הוא מקיף ומיקומן בקשת הגרמית
( .)3 ,2כל שינוי בעמדת השן ,כמו בקיעת יתר ,הטייה או
עקירה ,יביא לשינויים במתאר הפריודונטיום בכלל ובעצם
האלוואולרית בפרט (.)6-4
לאחר עקירת שן עובר הפריודונטיום ניוון הדרגתי
(אטרופיה) כתוצאה מהיעלמות מנגנון התאחיזה של
השן שנעקרה (צמנטום ,סיבי  PDLוחלק העצם הדחוס
( .)8 ,7 ,4( )Bundle boneתהליכים אלה מובילים
לשינויים הן במתאר הרכס האלוואולרי והן במתאר
הרקמה הרכה באזור השן שנעקרה במימד ההוריזונטלי
והוורטיקלי ( .)11-8כתוצאה מכך יחולו שינויים
אסתטיים או אנטומיים שעלולים להקשות על שיקומו
של אזור מחוסר שיניים שכזה באמצעות שתלים או
שיקום נבחר אחר.
על מנת למנוע או לצמצם ככל האפשר את השינויים
האנטומיים המתרחשים ברקמה הקשה והרכה בעקבות
עקירת שיניים התפתחה שיטת שימור הרכס האלוואולרי,

המבוצעת ברוב המקרים מיד בתום עקירת השן.
פרוצדורת שימור הרכס האלוואולרי מהווה אתגר כירורגי
בעידן בו הדרישות האסתטיות של המטפל והמטופל
גבוהות ,ולאור השימוש ההולך וגובר בשיקום על גבי
שתלים כפתרון לאובדן שיניים.

שינויים מימדיים ברקמה בעקבות עקירת שן

ד״ר ט .שקרצ׳י,
פרופ׳ א .שטבהולץ
המחלקה לפריודונטיה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
מיסודה של אחוות אלפא
אומגה ,ירושלים.

ריפוי מכתשית לאחר עקירה נחלק לשינויים פנימיים,
כולל תהליכים המתרחשים בתוך המכתשית ומובילים
למילוי המכתשית בעצם ,ולשינויים חיצוניים ,כאלו החלים
אחר העקירה גורמים בסופו של דבר ,לשינויים מימדיים
המתבטאים באובדן במתאר הקיצוני של רוחב וגובה רכס
העצם .ריפוי פנים המכתשית מתרחש בכמה שלבים:
 .1מיד לאחר עקירת שן נוצר קריש דם שממלא את
המכתשית.
 .2תוך  72-48שעות מתחיל קריש הדם להתפרק ומתחלף
ברקמה גרנולרית ,המשגשגת מהפריפריה לכיוון מרכז
המכתשית.
 .3כעבור ארבעה ימים מתחילים תאי אפיתל לנדוד משולי
המכתשית לכיוון מרכזה בד בבד עם היווצרות רקמת חיבור.
 .4כעבור שבעה ימים ממלאת רקמה גרנולרית את כל
חלל המכתשית .בשלב זה מתחילה היווצרות אוסטאואיד
בתחתית המכתשית.
 .5תוך  3-4שבועות תתרחש הסתיידות ומינרליזציה של
האוסטאואיד ,החל מבסיס המכתשית לכיוון קורונלי ,וזאת
במקביל להיווצרות והתעבות שכבת האפיתל המכסה את
המכתשית.
 .6כעבור שישה שבועות מושלם תהליך האפיתליאליזציה.
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עצם חדשה ממלאת את המכתשית שישה עד  12שבועות
מהעקירה ( ,)13 ,12כתלות במימדי המכתשית .ככל
שהמכתשית גדולה יותר יקח זמן רב יותר למילויה בעצם (.)10
במהלך חודשיים-שלושה ראשונים שלאחר העקירה
מתרחשת פעילות אוסטאוקלסטית מוגברת ,שמובילה
לשינויים חיצוניים במימדי העצם האלוואולרית המקיפה
את המכתשית .נמצא ששינויים אלה ניכרים יותר בחלק
הבוקלי של הרכס בהשוואה לאלה המתרחשים בחלק
הלינגואלי שלו ( .)8תמורות שכאלו עלולות להוביל
למיקום לינגואלי יותר של שיא הרכס ( .)14מכאן,
שכתוצאה מעקירת שן יתקבל רכס קצר במימד אפיקו-
קורונלי וצר במימד בוקו-לינגואלי (.)15
אם נכמת את השינויים הללו ,כפי שדווחו בעבודות שפורסמו
בנושא ,נראה שהשינויים המימדיים הצפויים בסיום מהלך
הריפוי הטבעי בעקבות עקירת שן הם כדלקמן:
 היצרות הוריזונטלית ממוצעת של  3.79+0.23מ”מבמימדי הרכס ( 32%כעבור שלושה חודשים ועד 63%
לאחר שישה חודשים).
 ספיגה ורטיקלית של  1.24+0.11מ”מ (11-22%מגובה הרכס ההתחלתי) בטווח של שישה חודשים
מהעקירה (.)16
 הספיגה במימד ההוריזונטלי גדולה מהספיגה במימדהוורטיקלי.
 נמצא ,שרוב השינויים המימדיים מתרחשים בשלושתהחודשים הראשונים לאחר העקירה (.)7
 השינויים המימדיים המתרחשים במנדיבולה גדוליםמאלה שבמקסילה (.)17
 פגיעה בשלמות הקיר הבוקלי בזמן העקירה( ,)Dehiscence / Fenestrationכתוצאה מתהליך זיהומי
(בחוד השורש או סביב סדק בשן הנעקרת) או מיקום
אנטומי של שורש מחוץ למעטפת העצם ,עלולה להוביל
לספיגה רבה יותר של הרכס במהלך הריפוי שלאחר עקירת
השן (.)19 ,18

טכניקות לשימור רכס
פרוצדורה לשימור רכס מבוצעת במטרה לשמר עד כמה
שניתן את מימדי הרכס מחוסר השיניים או כדי לצמצם
את השינויים המימדיים הנגרמים בעקבות עקירת שן.
בהתייחס לפרוצדורות אוגמנטטיביות לשימור רכס ,יש
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רפואת הפה והשיניים ,אייר תשע״ג ,כרך ל ,גיליון .2

להבחין בין  - Ridge preservationשימור נפח הרכס
בתוך המעטפת הקיימת של אתר העקירה ( ,)20לבין
 - Ridge augmentationהגדלת נפח עצם מעבר למעטפת
הגרמית הקיימת בזמן העקירה.
שימור הרכס יכול להיות מבוצע מיד לאחר העקירה ,או
כפרוצדורה נפרדת במועד מאוחר יותר .פרוצדורת שימור
רכס כוללת עקירה א-טראומטית תוך שימור מקסימלי
של קירות המכתשית והרקמה הרכה המקיפה אותה,
ניקוי שאריות רקמה רכה מדפנות פנים המכתשית ,חירור
הקירות הפנימיים של המכתשית ( ,)Decorticationמילוי
המכתשית בתחליף עצם וכן איטום פתח המכתשית
באמצעות ממברנה ,ספוג קולגן או שתל רקמת חיבור.
עדיף לבצע שימור רכס מיד בתום העקירה ולפני תחילת
תהליכי הספיגה ,אך במצבים מסוימים יש צורך בדחיית
הפרוצדורה במספר שבועות ,כמו במקרים בהם קיים
זיהום סביב השן הנעקרת ( ,)20או כאשר אין רקמה
רכה מספקת לכיסוי פתח מכתשית העקירה .במצבים
אלה מומלץ לדחות את ביצוע הפרוצדורה עד לסגירה
ספונטנית של אתר העקירה ברקמה רכה ,ורק אז לבצע
את שימור הרכס.

העקירה
השלב הראשון בפרוצדורה לשימור רכס ,בפרט כשזו
מתוכננת ליום העקירה ,הינו עקירת השן בשיטה
א-טראומטית .בשיטה זו מופרד השורש מהמכתשית
בתנועות ורטיקליות (דחיפה הדרגתית לכיוון אפיקלי
מסביב לשורש השן) שמכוונות לניתוק סיבי ה.PDL-
עקירה כזו מבוצעת באמצעות שימוש בלוקסטורים
או בפריוטומים עדינים ,זאת בניגוד לתנועות עקירה
קונבנציונליות ,בהן מופעל לחץ לטרלי על קירות
המכתשית ועל הפפילות האינטרדנטליות .תנועות
לטרליות אלו המבוצעות בעקירה רגילה עלולות לפגוע
בקיר הגרמי (בעיקר הבוקלי) של המכתשית ,או לגרום
לנמק תאי ולפגיעה באספקת הדם החשובה בתהליך
הריפוי (.)21
מומלץ להימנע מהרמת מתלה בזמן העקירה .הרמת
המתלה מובילה לעלייה בכמות אוסטאוקלסטים באספקט
החיצוני והפנימי של קירות העצם ובכך לעלייה בספיגה
הגרמית במהלך הריפוי (.)23 ,22 ,8

לאחר העקירה חשוב לבדוק את מספר קירות המכתשית
וגובהם ,ובפרט ,את שלמות הקיר הבוקלי .שלמות קירות
המכתשית חשובה להשגת תוצאת טיפול אופטימלית בעת
ביצוע פרוצדורות לשימור רכס.
לאחר העקירה וניקוי קירות המכתשית משאריות רקמה
מבוצע חירור בעצם המצפה את המכתשית ()Decortication
במטרה לעורר דימום .בהמשך מבוצעת דחיסת עצם
(אוטוגנית או תחליף עצם) לתוך מכתשית העקירה ,עד
לגובה העצם ההקפית.

שיטות לשימור רכס
במהלך השנים תוארו כמה שיטות לשימור רכס:
 .1השיטה הנפוצה ביותר כללה הנחת חומר מילוי
במכתשית ,כיסוי בממברנה וכיסוי הממברנה באופן מלא
או חלקי ברקמה רכה (.)35-24 ,19 ,15
 .2השיטה השנייה הנפוצה בשימוש כללה הנחת חומר
מילוי במכתשית וכיסוי המכתשית באמצעות קידום
רקמה רכה ,ללא שימוש בממברנה (.)45-36
 .3השיטה השלישית כללה שימוש בממברנה ללא חומר
מילוי במכתשית ,וכיסוי הממברנה ברקמה רכה (,31 ,26
.)48-46 ,35
שיטות נוספות שתוארו כללו הנחת תחליף עצם בלבד
במכתשית ( ,)49ממברנה בלבד ( ,)50חומר מילוי
במכתשית ומעליו תחבושת קולגן ()Bio-col) (52 ,51
ומילוי מכתשית בספוג קולגן (.)53 ,35
אחת השיטות שפותחה לאיטום ביולוגי של פתח
המכתשית לאחר מילויה בתחליף עצם היא Socket seal
 .)54( .surgeryשיטה זו מתארת שימור רכס באמצעות
דחיסת תחליף עצם לתוך המכתשית וכיסוי על ידי שתל
רקמת חניכיים לאיטום פתח המכתשית .מלבד מספר
מקרים קליניים שתיארו שימוש בשיטת הSocket-
 ,sealאין מחקרים מבוקרים שבדקו את יעילות השיטה
בצמצום הספיגה הגרמית .דווח על יתרון השיטה לשמירת
עובי הרקמה הרכה של הרכס ,עובדה שחשיבותה עולה
באזורים אסתטיים (.)55
מעבודות מבוקרות שפורסמו במהלך השנים נמצא,
שטיפולים שונים שכוונו לשימור רכס אמנם הביאו
לצמצום ניכר של הספיגה הגרמית באתרי עקירה במהלך
הריפוי אך לא מנעו אותה לגמרי .למרות ביצוע שימור

רכס נצפתה ספיגה הוריזונטלית של  1.73-1.17מ”מ
במהלך הריפוי (.)48 ,47 ,19
במקרים מסוימים ניתן להשתמש בשורש השן המיועדת
לעקירה לשימור רכס .כאשר יש צורך לעקור שיניים
אנקילוטיות עלולה עקירת שן כזו להוביל להרס נרחב
של עצם סביבה ולפגיעה משמעותית בקירות המכתשית.
במקרים אלה מומלץ לשקול דה-קורונציה ,הכוללת
קטיעה והסרה של כותרת השן ,הוצאת תוכן תעלת
השורש והרחבתה ,קבירת השורש מתחת לשולי קירות
המכתשית וכיסוי האזור ברקמת החניכיים .פעולה זו
תעודד ספיגה משחלפת ()Replacement resorption
שמשמעותה ספיגה של השורש תוך שחלופו בעצם במטרה
לשמר את מימדי רכס העצם הקיים (.)57 ,56
יש הטוענים שהשתלה מיידית ( I m m e d iate
 )implantationיכולה לשמר את מימדי הרכס ,אך הספרות
חלוקה בדעתה לגבי סוגיה זו ( .)64-58 ,20יש אם כן
להתייחס בזהירות לתפיסה זו של ביצוע השתלה מיידית
כפתרון לשימור מימדי רכס.

חומרים בשימוש
”ארגז הכלים” הכירורגי כולל חומרים רבים המשמשים
לאוגמנטציה גרמית ומתאפיינים בתכונות שונות:
תחליפי עצם אוסטאוקונדוקטיבים (,)Osteoconductive
אוסטאואינדוקטיבים ( ,)Osteoinductiveאוסטאוגנים
( )Osteogenicוחומרים פלסטיים ,וזאת בנוסף למגוון
ממברנות ,נספגות ולא נספגות ,שעשויות מחומרים
שונים.
• תחליפי עצם :תחליפי העצם נחלקים לאלה ממקור
עצמי ( ,)Autograftממקור אדם ( ,)Allograftמבעלי
חיים ( )Xenograftאו ממקור שאינו אורגני אלא סינתטי
( ,)Alloplastולכל חומר זמן ספיגה שונה ותכונות שונות
ומשמש על כן לצרכים שונים.
תחליף העצם מיצב את קריש הדם ויוצר משתית ומקור
חיצוני למינרלים או קולגן הדרושים לתהליך בניית העצם.
תחליף העצם מתפקד באתר העקירה כשומר נפח (Space
 )maintainerומאפשר בניית עצם עצמית ושגשוג כלי דם
לתוך החלל הנוצר על ידו ( .)66 ,65החומר האופטימלי
המועדף הוא זה שישאר באתר העקירה זמן מספיק
שיאפשר בניית עצם והתבגרותה ,ובסופו של תהליך ייספג
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ויאפשר לעצם עצמית לתפוס את מקומו (.)68 ,67
מבין החומרים העומדים לרשותנו יש כאלה שזמן הספיגה
שלהם קצר מאוד ,כדוגמת  ,Calcium sulfateשנספג
תוך חודש-חודשיים .חומר זה יימצא במכתשית זמן
מספיק לייצוב הקריש עד לקבלת כיסוי אפיתל מעליו,
אך בגלל ספיגתו המהירה לא ימנע ספיגה גרמית היקפית
ולא יהווה משתית שעל גביה תיבנה עצם חדשה בתוך
המכתשית .על כן ,שימוש בחומר זה אינו מתאים לשימור
רכס לטווח ארוך אלא במקרים בהם מתוכננת התקנת
שתל קרובה (.)69
 עצם עצמית ( )Autogenous boneמשתחלפת כעבורשלושה עד שמונה חודשים .עצם עצמית מציגה יתרונות
רבים כגון ,תכולה של תאים פרוגניטוריים ופקטורי גדילה
שיעודדו בניית עצם עצמית רבה ואיכותית יותר (.)18
חסרונה העיקרי הוא בצורך באתר כירורגי נוסף לקצירת
העצם ( .)21בשימוש בעצם אוטוגנית לשימור רכס ()70
דווח על הפחתה מועטה בלבד בשינויים המימדיים
במהלך הריפוי שלאחר עקירה.
 תחליף עצם מסוג  ,Allograftכדוגמת Demineralized ,DFDBA - Freeze Dried Boneנספג גם הוא במהירות
יחסית ,בתוך חודשיים עד ארבעה חדשים ,ומשתחלף
מהר בעצם עצמית .נמצא ששישה חודשים לאחר השתלתו
התמלא אתר תחליף העצם בשעור גבוה של עצם עצמית,
וכמות חלקיקי הגרפט השאריים הייתה נמוכה.
 חומר דומה ,גם הוא ממקור אדם ,שלא עבר תהליךהוצאת מינרלים ,הוא Freeze Dried Bone Allograft -
 .FDBAחומר זה עמיד יותר בפני פירוק ויספג תוך שישה
עד  15חודשים ,ועל כן ישמש זמן רב יותר כשומר נפח.
חשיבותו רבה במקרים בהם הפגם הגרמי גדול או מכתשית
העקירה גדולה ויידרש זמן רב יותר לבניית עצם עד למילוי
החסר הגרמי.
 תחליף העצם הנפוץ ביותר בשימוש לשמירת מכתשיתהינו ה Xenograft-מסוג Deproteinized Bovine-Bone
 .Mineral - DBBMזהו חומר מינרלי ממקור חיה ,בעל זמן
ספיגה איטי מאוד שיכול להימשך גם מספר שנים .חומר
זה ,בשילוב עם קולגן ,כשהונח במכתשיות עקירה ,הוביל
להאטת ריפוי ובניית עצם חדשה במכתשית .מאידך,
דווח כי שימוש ב DBBM-הפחית את הספיגה הגרמית
והשינויים המימדיים של הרכס הגרמי (.)66
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בבדיקה היסטולוגית נראה כי העצם החדשה הנוצרת
בנוכחות  DBBMמקיפה את חלקיקי הגרפט ויוצרת גשרי
עצם בין חלקיקים .יש הטוענים ששימוש בחומר זה מעלה
את צפיפות העצם ( )Bone typeבאתר ההשתלה (.)41
 תחליפי עצם שעשויים מחומרים סינתטיים יהיו בדרךכלל בעלי רמות שונות של סידן ופוספט ( βTCPאו
 ,)HAזכוכית על בסיס סיליקה או פולימרים .החומרים
הסינתטיים שונים בתכונותיהם ,בעוד של βTCP-קצב
ספיגה מהיר שאינו מספיק יציב לשמש שומר נפח לטווח
ארוך ( .)71תחליף העצם שעשוי מ HA-הינו חומר שנספג
לאט ,כך שנשאר יציב זמן רב כשומר נפח.
מחקרים היסטולוגיים שבדקו את איכות העצם
שהתהוותה במכתשית שעברה אוגמנטציה ,לעומת עצם
שמילאה מכתשית שלא קיבלה שתל עצם ,הראו שאיכות
העצם אמנם הייתה זהה בשני המצבים ,אולם כמות העצם
החדשה שנוצרה בנוכחות תחליפי עצם הייתה קטנה יותר.
עבודות מסוימות דיווחו כי מכתשית שלתוכה הושתל
שתל עצם הייתה מלאה בתערובת של עצם חדשה ורקמת
חיבור שהקיפו את חלקיקי שתל העצם (.)40 ,37 ,12
הספרות אינה מראה יתרון בולט לשימוש בתחליף עצם
מסוים על פני אחר ,פרט למקרים בהם השתמשו בספוג
קולגן שלא הראה יעילות ( .)72 ,18עיתוי ההשתלה לאחר
עקירה צריך לקחת בחשבון את מימדי האוגמנטציה
והיקפה ,את הזמן המשוער הנדרש ליצירת עצם חדשה
באתר הספציפי שטופל וכן לקחת בחשבון את תכונות
החומרים בהם נעשה שימוש בעת ביצוע שימור הרכס .יש
לזכור כי אם וכאשר הוכנס תחליף עצם למכתשית ,קצב
יצירת העצם החדשה מואט .במקרים אלה עלינו להמתין
את פרק הזמן הדרוש לספיגת החומרים בהם השתמשנו
לפני ביצוע השתלה במקום.
• ממברנות :במקרים בהם העצם הבוקלית אינה שלמה
יהיה צורך בשימוש בממברנה .הממברנה יכולה להיות
מחומר שאינו נספג expanded-Polyterafluoroethylene -
 ,– ePTFEאו מחומרים נספגים  -קולגן או polylactide⁄p
.olyglycolide⁄trimethylcarbonate
בעת השימוש בממברנה קיימת חשיבות רבה לכיסוי מלא
שלה ברקמה רכה .ממברנה חשופה מעלה את הסיכון
לזיהום (בממברנות שאינן נספגות) ,או לפיגה מואצת
(בממברנות נספגות).

בכל העבודות שהראו שלשימור רכס יש יתרון בשמירת
גובה ורוחב העצם לעומת ריפוי טבעי ,הושגה סגירה
ראשונית עם רקמה רכה מעל האתר המטופל (,48 ,47 ,12
 ,)70או שלא נותק כלל הפריאוסט במהלך הפרוצדורה
( .)73יש לזכור כי שימוש בממברנה שאינה נספגת יחייב
פרוצדורה נוספת להוצאתה ( .)1אם קירות המכתשית
שלמים ולא הורם מתלה ניתן לכסות את פתח המכתשית
שמולאה בתחליף עצם באמצעות ממברנה ,או לאטום
פתח זה באמצעות ספוג קולגן ( .)21במצבים בהם העצם
הבוקלית אינה שלמה (כתוצאה מסדק שנוצר במהלך
העקירה ,תהליך זיהומי או דהיסנס אנטומי) ,מומלץ
להשתמש בממברנה לכיסוי אתר העקירה וחסר הקיר
הבוקלי ,ולהקפיד ששולי הממברנה יתפרסו על פני לפחות

 2מ”מ עצם מעבר לשולי הפגם הגרמי.
בפגמים קטנים אין צורך להרים מתלה וניתן להחדיר את
הממברנה בין הפריוסט לעצם ,בעוד שבמקרים עם פגמים
גרמיים נרחבים מומלץ להרים מתלה ”נדיב” ,ליכולת
ראייה טובה ועבודה מדויקת (.)21
בשימוש בממברנה לכיסוי אתר העקירה מומלץ לכסות
באופן אופטימלי ופסיבי את אתר העקירה ברקמה רכה,
כך שתימנע חשיפה עתידית של הממברנה במהלך הריפוי.
דווח גם על שימוש בAcellular Dermal Matrix - ADMG-
 Graftלכיסוי מכתשית שמולאה בתחליף עצם (.)32
תוצאות הטיפול בשימוש עם תחליף רקמה רכה זה היו
טובות יותר והצליחו לכסות את המכתשית ברקמה
רכה עצמית.

בטבלה מוצגים החומרים למילוי מכתשית  -יתרונות ,חסרונות ואינדיקציות לשימוש.

תיפקודו בשימור רכס
חסרונות
זמן ספיגה
החומר
יתרונות
לא מונע ספיגה גרמית; מסייע
זמן ספיגה קצר
 Calcium Sulfateחודש-חודשיים עלות נמוכה; מתקשה
בייצוב קריש הדם בלבד; משמש
מיידית; תומך בממברנה
כשהכנסת השתל מבוצעת תוך
כשלא משתמשים בתחליף
שבועות בודדים
עצם
מכיל פקטורי גדילה ותאים יש צורך באתר תורם;
שלושה עד
לא מונע ספיגה גרמית; קצב ספיגת
עצם עצמית
החלקיקים מאוד וריאבילי; ככל
שמונה חודשים פרוגניטוריים מעודדי צמיחת כמות העצם מוגבלת
שהחלקיקים קטנים יותר ייספג
עצם
מהר יותר
מתאים במקרים של מכתשית
למרות עיבוד החומר עדיין הספיגה שלו עלולה
חודשיים עד
DFDBA
קטנה ,שלא יידרש זמן רב למילויה
להתחיל מוקדם מדי,
ארבעה חודשים אמור להכיל חלבונים
כשטרם הסתיימה הנחת בעצם
המעודדים יצירת עצם;
עצם ראשונית
אוסטאוקונדוקטיבי		
FDBA
מתאים במקרים בהם יש כוונה
שישה עד 15
חומר יציב במשך זמן מספיק
להתקין שתל בתום תקופת הריפוי
חודשים
להיווצרות עצם והתבגרותה;
אוסטאוקונדוקטיבי
מתאים כאשר מעוניינים בשימור
זמן ספיגה ממושך
 15עד  30חודשים העצם הנוצרת סביב
DBBM
נפח רכס שיונח עליו פונטיק; משנה
ולפעמים נשארים
חלקיקי הגרפט עוטפת
אותם ומתחברת בקוריות; חלקיקים שלא נספגו כלל  typingשל העצם ,לכן מתאים
אוסטאוקונדוקטיבי
לשימוש כשהעצם המקורית רכה
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לאטום את מכתשית העקירה באמצעות שתל רקמה רכה
(.)Socket seal surgery
כבכל הטיפולים הכירורגיים העדינים ,שהצלחתם תלויה
בריפוי רקמה רכה תקין ,נעדיף להימנע מביצוע שימור
רכס במעשנים .נמצא קשר בין עישון ועיכוב בריפוי
המכתשית לאחר עקירה ,וזאת בנוסף לעלייה בספיגה
ברוחב הרכס בעקבות ריפוי במתרפאים אלה (.)74
במטופלים עם מחלה פריודונטלית מטופלת ומבוקרת
נוכל לצפות לתוצאות קליניות ( )47 ,12והיסטולוגיות
( )12טובות לאחר שימור רכס .קיימת חשיבות
להקפדה גם על פרוטוקולים פוסטאופרטיביים .דווח
שבמטופלים שביצעו שטיפות עם  15מ”ל כלורהקסידין
 0.12%פעמיים ביום במשך חודש ,החל מיומיים לאחר
העקירה ,נשמר גובה העצם הקרסטלית לאחר שישה
חודשים .להבדיל ,בקבוצת ביקורת בה בוצעה השטיפה
בתמיסת פלצבו נמצא אובדן גובה של  1מ”מ כעבור
שישה חודשים (.)75

בביצוע פרוצדורות לשימור רכס קיימת חשיבות רבה
למניפולציה עדינה ,מסודרת ומדויקת של הרקמות
המעורבות .יש להקפיד על עקירה א-טראומטית
המשמרת קירות עצם ורקמה רכה סביב המכתשית.
הספרות המקצועית לא מדווחת על יתרון משמעותי לאף
אחד מתחליפי העצם הזמינים בשוק כיום DBBM .הינו
החומר שבו השתמשו לשימור רכס במרבית העבודות
שפורסמו עד היום ,אך יתכן וזאת עקב איסור השימוש
בחומרים אלוגניים (ממקור אדם) במדינות רבות בעולם
ובעיקר במדינות אירופה.
ההיגיון הביולוגי מכוון אותנו להעדיף את השימוש
בתחליף עצם מסוג  ,FDBAוזאת בשל כמה יתרונות
חשובים של חומר זה :זמן ספיגה איטי מספיק שיאפשר
היווצרות עצם חדשה והתבגרותה ,וכן זמן ספיגה מהיר
מספיק כדי להיעלם מהמכתשית המתמלאת בעצם
בתום תקופת ריפוי סבירה (שישה חודשים) .כמו כן ,יתכן
שחומר זה משחרר פקטורים המעודדים צמיחת עצם
באתר המטופל ( ,)Osteoconductiveובנוסף ,מחירו כיום
אינו גבוה בהשוואה לחומרים אחרים המקובלים בשוק.
כאשר מתוכנן שיקום אתר עקירה באזור אסתטי קיימת
חשיבות רבה גם לעובי הרקמה הרכה הזמינה לרשותנו,
הן כדי לאפשר מניפולציה בזמן התקנת השתל והן בזמן
החשיפה .רקמה רכה עבה תאפשר למסך במידה מסוימת
גם על ספיגה גרמית מינימלית ,שעלולה להיווצר למרות
נסיוננו לשמר את הרכס בדרך זו או אחרת .מומלץ על כן

רוב המחקרים הראו שפרוצדורות לשימור רכס יצמצמו
את השינויים המימדיים הנגרמים ברכס לאחר עקירת
שן .ניתן לצפות לדרגות שונות של בניית עצם ולכמות
שונה של חלקיקים שאריים שימצאו במכתשית כתלות
בשיטה ובחומרים בהם נעשה שימוש .הספרות אינה
מראה עדיפות לתחליף עצם מסוים או לשיטת שימור
רכס ספציפית.

תמונה  :1סדק בשורש שן  11#והוחלט לעקרה.

תמונה  :2לאחר עקירת השן וחשיפת עצם בוקלית.
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לסיכום

תמונה  :3חומר מילוי הונח במכתשית.

תמונה  :4ממברנת קולגן נספגת הונחה מעל המכתשית המלאה
בחומר מילוי.

תמונה  :5תפירת הרקמה הרכה מעל שולי המכתשית שמולאה.
לא נעשה כאן מאמץ לכיסוי מוחלט של המכתשית.

תמונה  CT :6לפני השתלה.

תמונה  :7התקנת השתל.
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 תקצירים באנגלית- Abstracts

Single file endodontic treatment:
A new era?
Shay B., Moshonov J.
Dept. of Endodontics, Faculty of Dental Medicine of the The Hebrew University-Hadassah, Founded
by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
Root canal shaping is one of the key stages of

before breakage.

endodontic treatment, when performed properly, it is a

3. The Self-Adjusting File (SAF) which is a thin-walled,

predictive factor for the outcome of the treatment.

pointed cylinder, hollow nickel-titanium endodontic file

It is critical for an adequate disinfection, which is

that is elastically compressible into a root canal that

more effective at the completion of a proper shaping

has been previously negotiated using a #20 hand file

procedure.

and can widened inside it, facilitating removal of debris

The introduction of NiTi instruments into endodontic

and dentin from the canal wall.

greatly improved the root canal shaping and decreased

The file conforms to the canal shape and permits

the time required for a full mechanical preparation.

irrigant flow through the file.

Over the last 2 decades, numerous attempts have

The SAF works in a combined vibrating and partial

been made to further improve the procedure with a

rotational motions, and circumferentially simultaneously

wide range of rotary NiTi endodontic file systems. All

enlarging and irrigating the canal.

these systems require several subsequent files.

The objectives of these new approaches is to reduce

Recently, three different concepts of single-file systems

the working time and cost and improve safety of the

have been introduced:

shaping procedure, and suggest to have a lower

1. The single file reciprocating working motion: it

procedural errors incidents.

consists of a reciprocating counterclockwise and a

Few studies, conducted in the recent years, using

clockwise motion. This reciprocal motion reduces

these new instruments demonstrated an excellent

torsional loads thus, allows safer instrumentation with

shaping and centering ability of these new systems.

less working time.

They produce smooth tapered canal preparations with

2. Single-file instrumentation using full 360 degrees

reproducible results, even when performed by less

rotational movement to be used in a full clockwise

experienced practitioners.

rotation. Some of these files also have an Anti Breakage

As mentioned above, these new techniques appeared

Control (ABC) which protects from catastrophic

to be promising, but further fundamental clinical and

procedural malfunction by unwinding of these file

laboratory studies are needed to confirm their abilities.

.2  גיליון, כרך ל, אייר תשע״ג,רפואת הפה והשיניים

76

Sandwich Osteotomy A biologic method for vertical augmentation
of edentulous alveolar ridges
Fleissig Y., Laviv A., Zeltser R., Casap N.
Dept . of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine of the The Hebrew
University-Hadassah, Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
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Vertical augmentation for rehabilitation with dental

and thus the blood supply is maintained. Bone graft

implants poses a clinical challenge. The surgical

or substitute is introduced into the interpositional

obstacles have been extensively documented within

space that was created. Advantages of Sandwich

the literature. Outcomes of the multiple methods

Osteotomy are minimal bone exposure, good blood

available are not predictable, and overall success rates

supply, no need for donor bone graft and minimal

are sub-optimal. This paper presents the Sandwich

overall morbidity. Limitations of the technique are soft

Osteotomy

rhBMP-2

tissue stretching, gingival fibrosis, and high technical

and bone subtitute grafting) in a young female with

demand. According to our experience with this

congenital oligodontia. The uniqueness of this method,

surgical method, vertical augmentation is stable up

like in distraction osteogenesis, is that the segmental

to 8 mm. Beyond this height approximately 10% bone

bone remains attached to the mucoperiosteal flap

resorption was noticed.

Technique

(interpositional
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Screening saliva
Deutsch O.*, Palmon A.*, Aframian D.J. **
* Institute of Dental Sciences, ** Dept. of Oral Medicine, Faculty of Dental Medicine of the The Hebrew
University-Hadassah, Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
Oral Fluids (OF) are a complex mixture including

Mass Spectrometry and bioinformatics systems. These

components deriving from, salivary glands, blood,

technologies enabled the detection of more than 3000

nasal and bronchial secretions, mucosal lining cells

proteins in oral fluids, as well as the establishment of a

and microbiota. Therefore, OF as a mirror of the body,

panel of biomarkers to different human pathological

were suggested as an important diagnostic fluid for the

conditions (i.e. periodontitis, Sjögren’s Syndrome, oral

detection of both, oral and systemic diseases. OF as

cancer, pancreatic cancer etc). However, this diagnostic

diagnostic fluids have several advantages; their collection

field has several drawbacks, mainly due to oral fluids

is easy, inexpensive and noninvasive, they are suitable

variance composition, blood contamination as a result

for home use and for epidemiology researches, they

of gingivitis or mucosal injuries, the lack of a single

are easy to store and ship, do not clot and enable fast

established collection protocol and the presence of high

detection. OF based diagnostics research accomplished

abundant components in OF. This article summarizes the

a great advance during the last decade. This is mainly

current research, and provides an outlook toward the

due to biotechnology improvements such as 2-D

foundation of this unique body fluid as a major player in

Fluorescence Difference Gel Electrophoresis, quantitative

the diagnostic field.

.2  גיליון, כרך ל, אייר תשע״ג,רפואת הפה והשיניים

78

Retention or adhesion?
Sharon E., Lipovezky-Adler M., Haramaty O., Smidt A.
Dept. of Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine of the Hebrew University-Hadassah, Founded by the
Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
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One of the reasons for immediate or late failure of

exposed dentin might be contaminated or damaged

restorations is the detachment of the restoration

.The question is whether you can rely on adhesion

from the tooth. Retention for the restoration could be

when cementing indirect restorations?

achieved from axial walls (macromechanical retention)

In order to achieve the maximal bonding strength to

or from adhesion of the restoration to the remaining

dentin, the hybrid layer on the dentin must be built

tooth structure. Adhesion relies on bonding of resin

immediately after tooth preparation. This procedure is

cement to enamel or dentin on one side and to the

called Immediate Dentin Sealing. In vitro and clinical

restorative material on the other side. Bonding to

studies have shown better performance of restorations

enamel is predictable. Good bonding to dentin is more

cemented following the IDS procedure.

of a challenge especially with indirect restorations. In

The article discusses the rational and the protocol

those cases the restoration is delivered usually a few

of this procedure. A clinical case is presented as an

days after the tooth was prepared during this time the

example for the possibilities following this philosophy.
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Update and review of oral Lichen planus
Czerninski R., Pikovsky A.
Dept. of Oral Medicine, Faculty of Dental Medicine of the Hebrew University-Hadassah, Founded by
the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
Lichen planus is a chronic mucucutaneous disease

together with its prevalence, make it essential for the

affecting the oral cavity in up to 2% of the population. It

general dentist to be aware and informed about it.

has variable oral manifestations, may be asymptomatic

The dentist׳s role is important at all stages includes

or accompanied by severe pain. It has features

a

which are similar to autoimmune diseases although

pathological lesions, and following diagnosis, regular

its pathogenesis is not fully understood. Stress is

dental treatment and minimization of exacerbations.

associated with exacerbations and dental materials

A specialist should be consulted regarding diagnosis

and/or medications can cause lichenoid reactions.

and ongoing dental treatments. The specialist will add

Some reports link hepatitis C with the condition. The

local or systemic treatments as needed and provide

chronic nature of the disease, its occasional severity,

long term follow-up in order to diagnose malignant

the fact it is considered a pre-malignant condition,

changes as quickly as possible.

thorough

clinical

examination,

identification

Community dentistry in practice:
four decades of activity among the Ethiopian community
Vered Y., Sgan-Cohen H.D., Zini A., Livny A., Mann J.
Dept. of Community Dentistry, Faculty of Dental Medicine, of the Hebrew University-Hadassah,
Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
The

Ethiopian

program (prevention, treatment, dental, medical,

community poses a great Zionist challenge to the State

immigration

absorption

of

the

social, psychological), with the participation of a

of Israel. The Department of Community Dentistry

multidisciplinary team of Ethiopian born professionals.

established a long and ongoing relationship with this

In addition, as part of the integration process in

unique population on a variety of levels. We revealed

the Israeli society and workplace, our department

an alarming deterioration of their oral health status

educated and trained individuals of this community as

since their arrival to Israel. Concurrently, we explored

dental assistants and dental hygienists in courses held

the association between oral health and psychosocial

at the Hadassah Medical Organization. We strongly

variables among these immigrants. Accordingly, we

believe that this model of relationship and support

implemented a holistic community oral health care

should be implemented on a national level.
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Failure in the orthodontic treatment
of impacted maxillary canines
Chaushu S.*, Abramovitz I.**, Becker A.*
* Dept. of Orthodontics, ** Dept. of Endodontics, Faculty of Dental Medicine of the Hebrew
University-Hadassah, Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel.
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Maxillary canine impaction occurs in 1-3% of most

of impacted teeth are the major reasons for failure.

Western populations and its orthodontic treatment is often

In addition, the review shows that invasive cervical

difficult. Failure to resolve the impaction is not uncommon

root resorption (ICRR) is a frequently undiagnosed or

and may lead to malpractice lawsuits. The information in

unrecognized cause of failure of orthodontic resolution

the literature about the reasons for non-resolution of this

of impacted canines, and should be distinguished from

condition is sparse and unsubstantiated. This encourages

replacement resorption (ankylosis).

the dispensing of inappropriate treatment that may result

Corrective measures which may lead to successful

in severe tooth, soft and hard tissue damage as well as a

treatment are further recommended. Special emphasis

prolonged treatment period.

is placed on the crucial role of cone beam computerized

This review describes the epidemiology, pathogenesis

tomography in the accurate radiographic diagnosis

and the wide range of reasons that may lead to failure

and early detection of pathology of impacted tooth and

to resolve the canine impaction. It shows that a lack of

damage to adjacent anchor teeth. The importance of

appreciation of anchorage demands and inaccurate

teamwork in achieving the best treatment outcome is

positional diagnosis of the 3-D location and orientation

stressed.
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Esthetic restorations of primary anterior teeth
Jamil A. Elqadir A., Shapira J., Ziskind K., Ram D.
Dept. of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine of the Hebrew University-Hadassah,
Founded by the Alpha Omega Fraternity,Jerusalem, Israel.

Esthetic treatment of primary teeth is one of the greatest

teeth. However, they are esthetically unacceptable today.

challenges to pediatric dentists. A variety of restorative

Over the last decade parents expect a higher esthetic

options using full coverage are available for anterior

standard for their children׳s primary teeth. Thus, the

primary teeth.

restoration should provide esthetic appearance and

In the last half century the emphasis on treatment of

durability in addition to restoring function.

severely decayed primary teeth shifted from extraction

The purpose of this review is to describe the types of

to restoration. In the past, restorations consisted of

full coverage options for anterior primary teeth currently

placement of stainless steel crowns on severely decayed

available.
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Ridge preservation after tooth extraction:
What do we know today
Chackartchi T., Stabholz A.
Dept. of Periodontology, Faculty of Dental Medicine of the Hebrew University-Hadassah, Founded
by the Alpha Omega Fraternity,Jerusalem, Israel.
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Following tooth removal, varying amounts of

where future implant placement is planned, ridge/

bone resorption take place due to qualitative and

socket preservation is recommended. Ridge/socket

quantitative changes that occur at the alveolar bone

preservation is any procedure undertaken at the

around the extraction site. Alveolar bone is a tooth

time of or following an extraction that is designed

dependent structure and therefore, after a tooth

to minimize external resorption of the ridge and

is extracted, dimensional bone reduction takes

maximize bone formation within the socket. In

place both, horizontally and vertically resulting in

certain situations it not advisable to perform ridge

changes that may lead to esthetic and functional

preservation at the time of tooth extraction thus,

problems. Such deformities of the alveolar ridge

preservation is delayed by few weeks (6-8). This

may compromise future implant placement as well

paper reviews the various socket/ridge preservation

as esthetic results when a fixed partial denture is

techniques and the diverse materials used to fill

constructed in a visible area. In order to preserve ridge

those deficient tissues or prevent their collapse.

dimensions following tooth extraction, particularly

Scientific literature review is discussed
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Editorial

60 Years of Excellence
in Dental Education and Research

60 years ago, in 1953, the
first dental school in Israel
opened its doors in the
Strauss Health Center in
downtown Jerusalem.
The Hebrew University
and Hadassah, with the
support of the Alpha Omega
Fraternity, had worked
tirelessly to realize the dream
of Dr Bernard Gottlieb and his Alpha Omega colleagues –
to establish the first dental school in Israel.
11 enthusiastic students took the first step on a long, sixyear road to a dental degree. The first classes and their
teachers became a very close knit family and it was only 11
years later, in 1964 – when the school moved to its current
location, Hadassah Campus in Ein Karem – that numbers
rose to approximately 40 students per class.
The four-story building at Hadassah – built with the help
of Alpha Omega International – eventually became a sixstory building with the research labs taking pride of place
on the upper two floors. The dental school also became a
separate faculty, the seventh in the Hebrew University at
the time.
The 70s were characterized by the departure of many
young teachers to specialty programs in the United States,
chiefly in Philadelphia and Boston. Upon their return, and
the passing of the Dental Specialization Law in the Knesset,
the faculty flourished and specialization programs were
formalized in all departments. Indeed, many of the school’s
current specialists were trained through these programs.
As teaching and research activities continued to expand,
the faculty had to address its growing needs. Thanks to the
help of many friends and donors all over the world, a new

building was dedicated along with the Middle East Center
for Dental Education, the Center for Dental Implants and
the Center for Dental Aesthetics and Sedation. The Dental
Sciences Institute was also built to unite all of the faculty’s
basic research labs.
The number of students grew, teaching programs were
initiated, teachers and researchers were recruited and the
Biomedical Sciences Department was opened for MSc and
PhD students. Huge investments were made in clinical and
research infrastructure and continuous development and
growth was the faculty watchword towards the end of the
20th and the start of the 21st century.
A respected international committee – appointed by
Hadassah’s Executive Council to assess the faculty’s
achievements – concluded that the Dental School in
Jerusalem was among the best in the world.
60 years of persistence, dedication, effort, investment in
human capital (academic, administrative and technical)
and in the development of modern clinical and researchoriented infrastructure have remarkably intertwined with 60
years of excellence in dental education and research.
On July 11 2013, we will mark the 60th anniversary of the
Hebrew University-Hadassah Faculty of Dentistry, founded
by the Alpha Omega Fraternity.
You are cordially invited to celebrate the first 60 years of
achievement and to look forward to the next 60 years of
growth and world class dental education.
Yours sincerely,
Prof. A. Stabholz
Dean, The Faculty of Dental Medicine
of The Hebrew University-Hadassah
Founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem
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