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

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

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

רשימת המקורות
ההפניות לרשימת המקורות שמהם מצטט המאמר או
שעליהם הוא מסתמך יופיעו בגוף המאמר במספרים
בסוגריים על־פי סדר הופעתם .רשימת המקורות
באנגלית תצורף בדף נפרד .כל מקור יכלול ,בסדר
הבא :שמות המחברים (שם משפחה מלא ואחריו
שמות פרטיים בראשי תיבות) ,שם המאמר ,שם כתב
העת שבו הוא מופיע ,השנה ,מספר הכרך ומספרי
העמודים .אם מספר המחברים במאמר המצוטט
עולה על שלושה ,יופיעו רק שלושת הראשונים
ברשימה בתוספת המילים  .et al .שם העיתון המצוטט
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דוגמה לרשימת מקורות
1. Ploni A, Almoni B. Filling and Drilling Using
L aser equipment. J Isr Dent Assoc 1993 ; 95:
32-37.
2. C o h e n A . D e n i s t r y i n I s r a e l , I n : L e v i B .
Textbook in Public Dentistry, Jerusalem,
Steimatzki 1993: p. 95-98.

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

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

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

על פניו מארח...

כירורגית פה ולסתות בעידן הטכנולוגי

עולם הרפואה כמו גם עולם המדע מתפתחים בעשורים
האחרונים במהירות עצומה על רקע האצה בקידמה
הטכנולוגית.
רפואת השיניים וכך גם תחום כירורגית הפה והלסתות
משנים את פניהם בשל אמצעי הדמיה וטיפול חדישים,
ומערכות טכנולוגיות תומכות ,המאפשרות תכנון מדויק
ויעיל של הטיפול ,תוך שימוש בחומרים באיכות גבוהה,
המהונדסים לטובת המטרה.
כירורגית פה ולסת של ימינו שונה מזו שהכרנו לפני מספר
עשורים .אמצעי הדימות ,אשר עומדים לרשותנו רבים יותר,
מדויקים יותר ,מאופיינים ברמת קרינה נמוכה ,ומאפשרים
לאבחן ולהערך לקראת טיפולים מורכבים באופן שלא
התאפשר בעבר .כך למשל ,הדפסות סיטי תלת מימדיות של
שלד הפנים ,מאפשרות תכנון מוקדם של שחזורי חסרים
או עיוותים בעצמות הפנים על ידי יצירת מפתח לעיצוב
שתלי עצם חופשיים .לאחרונה ,נעשה אף שימוש בהדפסות
תלת מימדיות של חלקי טיטניום אשר מושתלים במטופל,
ומהווים לכשלעצמם כלי שחזור מדויק לפגמים בלסתות,
דבר המייתר את הצורך בקציר עצם מאתר תורם .ההדמיה
הממוחשבת התלת מימדית מסייעת גם בפרוצדורות
הניתוחיות המרפאתיות ,ומאפשרת הכנת סדים מנחים
מדויקים להחדרת שתלים במקרים מורכבים מבלי לפגוע
במבנים אנטומיים סמוכים ,ומאפשרת ביצוען בביטחה
של פרוצדורות נוספות רבות .האמצעים הטכנולוגיים
מאפשרים במקרים רבים ניתוחים בגישה זעיר פולשנית
עבור טיפול במקרי טראומה ,טיפול בהפרעות תפקודיות
של מפרק הלסת ,ובלוטות הרוק ואף ככלי מסייע בתחום
השתלים הדנטליים כפי שיוצג בהמשך הגיליון.
כירורגית פה ולסת המודרנית ,מבוססת הטכנולוגיה,
מאפשרת רפואה מדוייקת יותר ,פרדיקטבילית ופחות
פולשנית .המטופל חווה במקרים רבים התאוששות קלה

ומהירה יותר ,ושביעות הרצון שלו מתוצאות הטיפול גבוהה
יותר .היכולת לדמות באמצעים ממוחשבים את תוצאות
הניתוח ,כפי שקורה בניתוחים האורטוגנטיים ,מאפשרת
הכנה טובה יותר של המנותח ,שיפור בתאום הציפיות
וההבנה של התהליך אותו אמור לעבור.
כיום ,מהווה הכירורגית פה ולסת נדבך חשוב בפעילותו
של כל בית חולים .מעבר לשיתוף הפעולה עם המחלקות
הפנימיות ,ייעוץ וטיפול בחולים סיסטמיים ,מתקיים שיתוף
פעולה הדוק עם המחלקות הכירורגיות השונות .שילוב
אמצעים טכנולוגים כמו גם שיתוף תחומי מומחיות נוספים,
מאפשרים הגעה לתוצאות ניתוח טובות ,מאשר התקבלו
בעבר ,תוך שימת דגש על החזרת המטופל לתפקוד תקין
ומאוזן של מערכת הלעיסה.
יחסי גומלין חשובים מתקיימים גם בין רופא השינים לבין
הכירורג פה ולסתות ,ומחייבים שמירה על שפה משותפת
והיכרות מקצועית מעמיקה ,זאת על אף תהליך ההתפתחות
והשינוי המואץ ,אשר מתקיים בשני התחומים .באופן הזה
ניתן יהיה להעניק שירות מיטבי למטופל ,ולהעניק לו איכות
חיים טובה סביב הטיפול שעבר הן בתחום הדנטלי והן
בתחום הפנים והלסתות.
בגיליון זה ,בחרנו לתת ביטוי למחלקות ההתמחות השונות
בתחום כירורגית הפה והלסתות ברחבי הארץ ,ולאפשר לכל
מחלקה הצגת נושא במסגרת פעילותם ,בין נושאים רבים
ומגוונים אחרים המטופלים על ידם.
קריאה מהנה,
ד״ר אדיר כהןDMD ,MSc ,
המח׳ לכירורגית פה ולסתות
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה עין כרם
מזכיר האיגוד הישראלי לכירורגית פה ולסתות
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מאמרים

דוקטור,
אשתי שלחה אותי לישון בסלון
או  -מה הקשר בין כירורגיית פה ולסתות לבין טיפול בדום נשימה חסימתי בשינה:
סקירת ספרות והצגת מקרה

תקציר

ד״ר י .פלייסיג*
ד״ר א .לביב**
ד״ר ז .פיקוק***
פרופ׳ נ .כספי*
* המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות,
** מרפאת דום נשימה חסימתי
בשינה ,המחלקה לכירורגיית
פה ולסתות ,הפקולטה לרפואת
שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ,מיסודה של
אחוות אלפא אומגה ,ירושלים.
*** המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות ,בית חולים MGH
ובית הספר לרפואת שיניים של
הארוורד ,בוסטון ,מסצ’וסטס,
ארה״ב.

הפרעת דום נשימה על רקע חסימתי הינה מצב רפואי שעלול
לסכן חיים אם וכאשר אינו זוכה להתייחסות הולמת .גורמי
הסיכון קלים לזיהוי והצורך באבחנה מתבקש .מתוקף
היותם חשופים לאוכלוסיה רחבה ,על רופאי השיניים להיות
מודעים לסימנים המרמזים על אפשרות שהמטופל לוקה
בדום נשימה חסימתי .באמצעים פשוטים ושאלות סינון
ניתן לזהות מטופלים בסיכון ולהפנותם לברור המתאים.
במקרים קשים של דום נשימה חסימתי בשינה וכאשר
הטיפול השמרני נכשל ,יש לשקול התערבות כירורגית .מבין
הפרוצדורות האפשריות ,עבודות רבות שנאספו בשנים
האחרונות מצביעות על כך שקידום כירורגי של הלסתות
מביא לתוצאה הטובה ביותר לאורך זמן לעומת טיפולים
כירורגיים אחרים .מאמר זה יציג ספרות עדכנית נתמכת
ראיות ( )evidence basedומקרה קליני לדוגמה.

הגדרות

• דום נשימה על רקע חסימתי ( :)OSAאפיזודות חוזרות
של תמט רקמות הפרינקס ועלייה בהתנגדות לזרימת אוויר
במהלך השינה .לרוב מצב זה מלווה בדה-סטורציה בדם
(.)1
• אפניאה :הפסקת זרימת אוויר למשך עשר שניות לפחות.
זו נחלקת לשלושה סוגים :חסימתי ,מרכזי או על רקע
משולב.
 אפניאה על רקע מרכזי נגרמת מלזיות צרברליות או בגזעהמוח ומוגדרת כהפסקה סימולטנית בין פעילות שרירי
הנשימה לזרימת האוויר ,כך שלא ניתנת ׳פקודה׳ מהמוח
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למרכז הנשימה לשאיפת אוויר.
 אפניאה על רקע חסימתי הינה מצב בו מתקיימת פעילותשרירי נשימה אך ללא זרימת אוויר ,עקב חסימה מכנית
בזרימת האוויר.
 אפניאה על רקע משולב כוללת מרכיבים של אפניאה עלרקע מרכזי ועל רקע חסימתי.
• היפופניאה :ירידה בזרימת האוויר למשך עשר שניות או
יותר מלווה בדה-סטורציה ≥ 3%או התעוררות משינה.
• :RERAs - Respiratory Effort Related Arousals
מספר היקיצות משינה ,שהסיבה להן אינה מתאימה
להגדרה של אפניאה או היפופניאה אך מפריעה במעבר
משינה עמוקה לשינה שטחית.
•  :AHI – Apnea Hypopnea Indexהמספר הכולל של
ארועי אפניאה והיפופניאה בשעת שינה.
 דום נשימה על רקע חסימתי מוגדר כאשר ,AHI > 5המלווה בישנוניות במהלך היום.
 דום נשימה בדרגה חמורה מוגדר כאשר .AHI > 30•  :RDI – Respiratory Disturbance Indexמוגדר
כצפיפות האפניאות ,ההיפופניאות וה RERAs-בזמן שינה.
  RDI > 5מוגדר כפתולוגי.  RDI > 20משמעותי קלינית ונמצא קשור לעלייהבתמותה.
• שנת  :REM – Rapid Eye Movementהשינה כידוע
מורכבת מארבעה שלבים ובנויה במחזורים (ארבעה עד
שישה בכל לילה) ,כאשר כל מחזור אורך כשעה וחצי .בשנת
 REMנצפית תנועת גלגלי העיניים והיא מהווה כרבע מסך
משך השינה .ב EEG-נראים בשנת  REMגלי מוח הדומים

מאוד למצב ערות .בזמן זה השרירים נתונים להרפיה
מוחלטת וכאן נצפה תמט בחיך הרך וכניסה אפשרית לדום
נשימה.
• סימנים וסימפטומים ליליים לדום נשימה על רקע
חסימתי :אלה כוללים נחירות רועשות ,הפסקות נשימה
למשך  10שניות ויותר ,השתנקות ,התנשפויות ,יקיצות
תדירות במהלך השינה ,שינה לא מרעננת ,ריפלוקס,
נוקטוריה.
במקרים רבים הנחירות יעירו את בני הבית והם יוכלו
להעיד על ארועים של אפניאות .בנוסף ניתן לראות תנועות
של מאמץ נשימה למרות החסימה וכן כיחלון ,מה שמוביל
לבהלה בקרב בני זוג או בני משפחה וקריאה לעזרה .רבים
מדווחים שבן הזוג עובר לישון בחדר אחר בגלל הנחירות
הקשות .מטעמים אלה קיימת חשיבות רבה ללקיחת
אנמנזה רפואית גם מבני המשפחה.
• סימנים וסימפטומים יומיים לדום נשימה על רקע
חסימתי :אלה כוללים חוסר התמצאות ,חוסר יציבות,
חולשה מנטלית ,חוסר קואורדינציה ,יובש פה ,ישנוניות
יתר במהלך היום בסיטואציות מרגיעות כמו למשל בזמן
קריאה ,צפייה בטלוויזיה ועצירה ברמזור EDS - Excessive
 ,daytime sleepinessלאות ,נרגנות ,ירידה בכושר הריכוז
ובזיכרון ,כאבי ראש כשעה עד שעתיים לאחר היקיצה,
דיכאון ,אובדן מקום העבודה ,תאונות דרכים ותאונות
עבודה ,בעיות בחיי הנישואין ,שינויים התנהגותיים
ואישיותיים.
• סימנים קלינים שיכולים לרמז על דום נשימה על רקע
חסימתי :בין אלה ניתן למצוא רטרוגנטיה ,אבנורמליות
דרכי אוויר עליונות (חיך רך מוגדל ,שקדים מוגדלים)BMI ,
גבוה ,יתר לחץ דם ,היקף צוואר העולה על  17אינץ’ בקו
ממברנת הקריקותיירויד ,אריתמיות וברדיקרדיה.
• גורמי סיכון לדום נשימה על רקע חסימתי :תת
פעילות בלוטת התריס ,אקרומגליה ,מיגדר (גברים פי
 8מנשים) ,גיל (מעל  ,)40אבנורמליות קרניופציאליות,
ניתוחים אורתוכירוגיים המביאים את המנדיבולה אחורה
(.)2( )Mandibular setback
• שכיחות :דום נשימה על רקע חסימתי קיים בכ4%-
מהגברים ובכ 2%-מהנשים בגילאי  30עד  .60ההערכה היא
שכ 10%-מהבוגרים סובלים מדום נשימה על רקע חסימתי
בדרגת חומרה בינונית עד קשה ( .)3בארה״ב כ 20-מיליון
איש סובלים מדום נשימה משינה ,מרביתם לא מאובחנים.

יש לציין שלדום נשימה על רקע חסימתי נלווית תחלואה
המתאפיינת ביתר לחץ דם ,הפרעות קצב ליליות ,יתר
לחץ דם ריאתי ,פרפור חדרים ,אוטם שריר הלב ,שבץ,
אפילפסיה ותאונות דרכים.
במחקר שבדק הישרדות של  385גברים עם דום נשימה
על רקע חסימתי נמצא שכאשר  AHIמעל  20יש עלייה
דרמטית בתמותה ( .)4מחקר אחר שבדק  1,546מטופלים
לאורך כ 14-שנים העריך תמותה של כ 19%-מהסובלים
מדום נשימה על רקע חסימתי בדרגת חומרה קשה
( )AHI<30לעומת  4%עם  AHIמתחת  .)3( 5מחקר נוסף
שהשווה  29מטופלים עם דום נשימה על רקע חסימתי
ל 35-מטופלים בקבוצת הביקורת מצא פי  7נטייה
לתאונות דרכים 24% .מהסובלים מדום נשימה על רקע
חסימתי דיווחו על הירדמות בזמן נהיגה לפחות אחת
לשבוע (.)5
• אבחנה מבדלת כוללת:
 נחירות ׳פשוטות׳ דום נשימה על רקע מרכזי הפרעות שינה אחרות (Insufficient sleep ,Circadian rhythm ,)abnormality, Narcolepsy GERD – Gastroesophageal reflux disease אפילפסיה לילית .Sleep-related abnormal swallowing syndromeקיימת חשיבות רבה לאנמנזה מלאה מהמטופל ומבן הזוג
כמו גם לבדיקה פיזיקלית יסודית בדגש על אנטומיה
אבנורמלית בדרכי האוויר העליונות:
 אף :סטיית מחיצה ,הגדלת טורבינות ,מאסות ופוליפים,אדנואידים;
 פה ולוע :שקדים ,גודל הלשון ,החיך הרך והענבל; פנים :בדיקת מנח הלסת התחתונה והסגר; צוואר :היקף הצוואר ,מתאר הצוואר ומרחק הסנטרמהצוואר (.)Chin throat length
ניתן להשלים את הבדיקה באמצעות סיב אופטי המדגים
את דרכי האוויר העליונות וכן לבצע Müller maneuver
המדגים תמט של דרכי האוויר העליונות בזמן אמת כאשר
הנבדק שואף כשפיו ואפו סגורים .בנוסף מומלץ על הפניה
לספירומטריה ,ספירת דם ,ביוכימיה ,גזים בדם ותפקודי
בלוטת התריס.
• מעבדת שינה (פוליסומנוגרפיה) :נחשבת
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ל gold standard-כשעולה צורך באבחנת דום נשימה
בשינה .המטופל מנוטר לאורך לילה שלם במגוון אמצעי
ניטור ( )ECG, EEG, EMG, EOGשבסופו מתקבל דו״ח
מפורט לגבי תנוחת השינה ,כמות הנחירות ועוצמתן ,מספר
ארועי ההיפופניאה והאפניאה ,פעילות שרירי הנשימה,
מספר ההתעוררויות בזמן השינה והאם התרחשו בזמן שנת
 .REMמעבדת השינה הינה בדיקת הבחירה לצורך הערכה
של הצלחת הטיפול בדום נשימה.
•  :Epworth Sleepiness Scaleשאלון סינון במקרים
בהם קיים חשד לדום נשימה בזמן שינה .השאלון מורכב
משמונה שאלות שבהן הנבדק מדרג מ 0-עד  3את
האפשרות להירדמות בזמן פעילויות שונות כגון צפייה
בטלוויזיה ,קריאה ,נהיגה וכדומה .אם וכאשר סכום
הנקודות עולה על  9קיימת סבירות גבוהה לדום נשימה
בזמן שינה (.)6
• פתוגנזה :קיימות סיבות רבות וככל הנראה שילוב שלהן
גורם לחסימה בזמן השינה .ניתן לחלק את הגורמים לתמט
של דרכי האוויר העליונות לשלוש קטגוריות עיקריות:
 .1עלייה בלחץ מחוץ לדרכי האוויר (נגרם במצב של
השמנת יתר ובשכיבה פרקדן);
 .2ירידה בלחץ בתוך דרכי האוויר (עקב חסימה מכנית
ב;)nasopharynx, oropharynx, hypopharynx-
 .3נטייה מוגברת לתמט (נגרמת בהיפוטוניה של שרירי
הלשון ,בשימוש בתרופות סדטיביות ואלכוהול ובצורה
מסוימת של הפרופיל האקסיאלי של צינור הנשימה) (.)7
נמצא שיש קשר מובהק בין אורך דרכי האוויר (הנמדד
מהחיך הקשה לבסיס האפיגלוטיס) ל RDI-ו.OSA-
נבדקים שאורך דרכי האוויר שלהם היה רב מהרגיל הציגו
דום נשימה יותר מאחרים ( .)8קשר הפוך תואר בין רדיוס
קנה הנשימה להתנגדות זרימת אוויר בתוכו ( .)9כלומר,
תמט דרכי האוויר גורם לצמצום רדיוס הצינור ולעלייה
בהתנגדות לזרימת אוויר בתוכו .בנוסף ,נבדקים עם דום
נשימה חסימתי בשינה הראו דרכי אוויר עליונות ארוכות
מ 72-מ״מ בגברים ומ 62-מ״מ בנשים .המסקנה היא,
שאורך דרכי האוויר העליונות מהווה מדד רגיש וספציפי
לניבוי  .OSAאת אורך דרכי האוויר ניתן למדוד בקלות
בצילום צפלומטרי סטנדרטי.

דימות

• צילום צפלומטרי לטרלי :צילום פלנרי שנמצא בשימוש
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רב בקרב רופאי שיניים ואורתודונטים .ניתן לזהות בצילום
זה אב-נורמליות גרמית כמו גם רקמה רכה ,גודל דרכי
האוויר העליונות ומרחק החיך והלשון מהן .היתרונות
בשימוש בצילום צפלומטרי לטרלי הם עלות נמוכה ,מינון
קרינה נמוך ,פשטות ביצוע וחזרה לפני ואחרי טיפול .בנוסף
ניתן לצלם כשהמטופל בפרוטרוזיה ובכך לנבא את רוחב
דרכי האוויר לאחר קידום המנדיבולה .עם זאת יש לציין,
שהצילום הצפלומטרי הוא דו מימדי ואינו משקף תמיד
בצורה מהימנה את הפתולוגיה .בנוסף ,הצילום מהווה
נקודה רגעית בזמן באזור שהוא למעשה דינמי.
כדי להעריך את דרכי האוויר והסבירות לדום נשימה
חסימתי בשינה הוגדרו כמה מדדים צפלומטריים :עמדת
הלסתות יחסית לבסיס הגולגולת (זוויות ,)SNA ,SNB
מרחק עצם ההיואיד מהמנדיבולה ( ,)MP-Hאורך החיך
הרך ( ,)PNS-Pרוחב דרכי האוויר העליונות ( )PASבגובה
בסיס הלשון ( .)B-Goנמצא שקיים יחס ישר בין MP-H
לבין  ,AHIויחס הפוך בין  PASל .)10( AHI-במחקר שכלל
 157נבדקים נמצא ש RDI-גדל כאשר  MP-Hמעל  24מ״מ
וכאשר  PASמתחת  5מ״מ (.)11
•  :CTמהווה אלטרנטיבה לצילום הצפלומטרי (.)12
נמצא שיש התאמה סטטיסטית בין  PASשנמדד בצילום
צפלומטרי לבין נפח דרכי האוויר העליונות שנמדדו ב.CT-
בנוסף ניתן ,באמצעות תוכנות מחשב ,להעריך את נפח
דרכי האוויר העליונות בצורה תלת מימדית וכן להעריך את
צורת חתך דרכי האוויר במימד  APלעומת לטרו-לטרלי.

טיפול
הטיפול נחלק לשמרני וכירורגי.
• טיפול שמרני בדום נשימה חסימתי בשינה:
 דיאטה :זו תינתן לצורך הפחתה במשקל וצמצום רקמתהשומן במיוחד באזור הצוואר .נמצא שירידה במשקל של
 10ק״ג בממוצע תוריד  AHIמ 55-ל .)13( 29-בWisconsin-
 Sleep Cohort Studyנמצא שעלייה של  10%במשקל
הגדילה  AHIב ,32%-וירידה של  10%במשקל הקטינה
 AHIב .26%-עם זאת יש לציין שכ 30%-מהסובלים מדום
נשימה חסימתי בשינה אינם סובלים מהשמנת יתר (.)14
 גמילה מאלכוהול ומתרופות סדטיביות :ידוע שיש קשרבין אלה לבין הנטייה לדום נשימה חסימתי בשינה.
 שינה על הצד :תנוחה זו מפחיתה את הסיכון לדום נשימהחסימתי .ידוע שהסיכון גבוה יותר בשכיבה פרקדן .קיימות

כריות ייחודיות המתחברות בחגורה לגב ומונעות למעשה
את השכיבה על הגב בזמן השינה.
 שימוש במסכת CPAP - Continuous positive air :pressureה gold standard-לטיפול שמרני .באמצעות
מסכה שחובש המטופל בזמן השינה נשמרות דרכי האוויר
פתוחות תחת לחץ חיובי פנאומטי ( .)15המכשיר מפחית
באופן מיידי אפניאה והיפופניאה ,כפי שניתן לבדוק
במעבדת שינה .מחקרים שונים הראו ש CPAP-מפחית את
הישנוניות במהלך היום ומשפר את איכות החיים .למעשה,
כל מטופל המועמד לטיפול כירורגי צריך שינסה קודם
טיפול  .CPAPעם זאת ,כ 50%-מהמטופלים לא יתמידו
בטיפול  CPAPלאורך זמן בשל חוסר הנוחות שהמכשיר
משרה במהלך השינה .בהערכה גסה ,כשליש מהמטופלים
יתמידו בשימוש ב ,CPAP-שליש יתקשו אך לבסוף יתמידו
וכשליש לא יתמידו ולא ישתמשו ב CPAP-לאורך זמן.
במחקר אקראי פרוספקטיבי ( )16תואר שבמטופלים שלא
ישתמשו ב CPAP-יש עלייה אבסולוטית של  10%בתמותה
בתוך חמש שנים .סיבת המוות העיקרית הייתה מחלות
קרדיווסקולריות (.)17
 התקן דנטלי :מכשור אינטרה-אורלי שנועד לקדם אתהלסת התחתונה בזמן שינה .באמצעות הפרוטרוזיה נגרם
שינוי בדרכי האוויר הרטרו-פלטליות והרטרולינגואליות.
השימוש במכשיר זה תואר לראשונה בשנת  1984על ידי
 .Meier-Ewertהאינדיקציות שלו הן לטיפול בנחירות ,בדום
נשימה על רקע חסימתי קל ובמטופל עם  OSAבינוני עד
קשה המסרב לטיפול  .CPAPבמחקר אקראי ומבוקר ()18
שכלל  24מטופלים נמצא שיפור משמעותי ב AHI-מ30-
ל 14-בשימוש בהתקן דנטלי לקידום מנדיבולרי .מוכרות
תופעות לוואי בשימוש בהתקן דנטלי כגון ריור יתר או
יובש פה ,גירוי רקמה רכה ,חוסר נוחות זמני לשיניים ופרקי
הלסת ושינויים סגריים מינוריים ( .)19במחקר אקראי
פרוספקטיבי ( )20שהשווה בין התקן דנטלי לCPAP-
נמצאה עליונות ל ,CPAP-כפי שנמדד ב.AHI-
• טיפול כירורגי בדום נשימה חסימתי בשינה:
 טרכאוסטומיה :הטיפול היחיד שנותן  100%הצלחה,המפלט האחרון כשנגמרו כל אופציות הטיפול .בנוסף יש
לציין שלטרכאוסטומיה עצמה סיכונים ותחלואה נלווית
ועל כן היא נשמרת למקרים קשים וקיצוניים שעמידים לכל
טיפול.
 :UPPP – Uvulopalatopharyngoplasty -ניתוח זה

תואר בשנת  1981ומאז הופיע בצורות שונות ובטכניקות
רבות אחרות .למרות הפופולריות שלה הוא זוכה הצלחתו
מוטלת בספק .הניתוח כולל הסרת הרקמה הרכה  -הסרת
שקדים ,אדנואידים ,ענבל וחלק מהחיך הרך .מחקרים
שונים הראו שליטה מוחלטת ב OSA-בכ 25%-מהחולים.
היות שהניתוח מעלים כמעט תמיד נחירות הוא גורם
לאפניאות ׳שקטות׳ ולמסקנה המוטעית שהבעיה נפתרה.
לניתוח סיבוכים ותחלואה כגון כאב ניכר ,דימום בלתי
נשלט,Palatal stenosis Velopharyngeal insufficiency ,
ובמקרים נדירים אף מוות (.)21
 קידום אינסרציית הלשון למנדיבולה (GTA – genial :)tubercle advancementהמטרה בניתוח זה היא לקדם
את בסיס הלשון ועצם ההיואיד .פעולה זו תגדיל את דרכי
האוויר ותמנע תמט וחסימה .בשילוב עם  UPPPתוארה
הצלחה של  .39-70%ידוע על סיבוכים אפשריים כמו
התנתקות ספונטנית של שריר הלשון המחובר למנדיבולה,
שינויים איסכמיים בשל רוטציה של השריר ב 90-מעלות
וזיהומים .במקרים רבים בהם מבוצע ניתוח לקידום
הלסתות קיים שילוב וביצוע של  GTAיחד עם קידום
הלסתות.
 קידום לסתות (MMA – Maxillo-Mandibular :)Advancmentהניתוח תואר לראשונה בשנת 1979
והוא היעיל ביותר לטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה
כפי שמסתמן בשנים האחרונות Waite .הראה שינויים הן
במימד  APוהן במימד לטרולטרלי של דרכי האוויר
שבגובה הנזופרינקס ועד ההיואיד ( .)22בקידום מנדיבולרי
מספר שרירים משנים את מיקומםanterior belly of the :
,digastric m
 .mylohyoid m., genioglossus m., geniohyoid m.שינוי זה גורם להבאת הלשון קדימה ולמעלה .בקידום
מקסילרי החיך הרך נמשך כלפי מעלה וגם שרירי הלשון
מושפעים ( .)Palatoglossal musclesבהערכה גסה החיך
הרך מתארך בכ 0.5-מ״מ לכל  1מ״מ של קידום מקסילרי
( .)23בתחילת שנות השמונים דיווחו מספר מאמרים
על שיפור במדדי פוליסומנוגרפיה במטופלים שעברו
קידום מנדיבולרי (חלק היו עם רטרוגנטיה) .הטיפול
נועד ברטרוזיה מקסילרית ומנדיבולרית בלבד .בהמשך
בוצעה הרחבה של האינדיקציה גם למטופלים אחרים.
היה מדובר שיהיה בהתחלה בקו שני של הטיפול ,לאחר
כשלון טיפול נזאלי/פרינגיאלי .כיום זהו טיפול כירורגי

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 3, July 2015.

9

בקו ראשון .יחד עם קיצוץ ה Anterior nasal spine-ואזור
הפיריפורם וטיפול נכון ברקמה הרכה ( cinchוללא )VY
ניתן לצמצם את הפרוטרוזיה של הרקמות הרכות .באמצע
שנות השמונים הפך  MMAלשיטה המקובלת בשל שמירה
על יחסים תקינים בין הלסתות ובשל ההבנה ש OSA-נגרם
מחסר מנדיבולרי ומקסילרי גם יחד ( .)24הניתוח כולל
קודם קידום מנדיבולרי ( )BSSOשל  8עד  14מ״מ ולאחר
מכן (ובסדר זה) קידום מקסילרי ()Le Fort I Osteotomy
וקיבוע ריגידי עם שתל עצם המגביר את יציבות הקידום.
מומלץ לבצע באותה הזדמנות טיפול בספטום והסרת חלק
מהטורבינות ( .)25ל MMA-ראיות בספרות המעידות על
יעילותו Waite .הראה בשנת  1989ש MMA-שיפר OSA
ב 65%-כאשר הוגדר סף מחמיר של  RDIפחות מ10-
ושיפור ב 86%-ב RDI-מתחת ( 20עשרה נבדקים) (.)26
 Rileyהראה בשנת  98% 1993הצלחה כאשר  RDIהיה
מתחת  91( 20נבדקים) ( Huchban .)27הראה בשנת 1997
 97%הצלחה כאשר  RDIמתחת  38( 10נבדקים) (.)28
 Prinsellהראה ב 100% 1999-הצלחה כאשר  RDIמתחת
 50( 15נבדקים) ( .)29ההצלחה של  MMAמיוחסת לכך
שהניתוח מגדיל את מימד דרכי האוויר במספר רמות.
במטה-אנליזה שכללה מאמרים בין  1950ועד ( 2009סה״כ
 22מאמרים ו 627-נבדקים) הוכח של MMA-הצלחה
של  86%ויכולת ריפוי של ( 43%מוגדר כ AHI-מתחת .)5
בנוסף נמצא שהגורמים המנבאים הצלחה היו גיל צעיר,
 AHIנמוך לפני הניתוח BMI ,נמוך לפני הניתוח וקידום
לסתות מקסימלי ( .)30ב MMA-כ 1%-סיבוכים גדולים
וכ 3%-סיבוכים קטנים .למרות הקידום הרב בלסת מרבית
המטופלים מרוצים משיפור באיכות החיים ומהאסתטיקה.
נמצא שלצורך הצלחה יש לקדם את הלסת התחתונה ב9.5-
מ״מ לפחות .אספקט נוסף בניתוח  MMAהוא שינוי במראה
הפנים ,שכן נעשה קידום בימקסילרי של כ 10-מ״מ.
במחקר ( )31שבדק  26מטופלים שעברו  54% MMAציינו
שמראה הפנים שלהם השתפר 15% ,ציינו שלא היה שינוי
ו 31%-שהיה שינוי לרעה .המחקר שותף לממצאים נוספים,
לפיהם מרבית המטופלים מרוצים מהמראה האסתטי
שלהם לאחר .MMA

תאור מקרה
מטופל בן  33פנה בתלונה על קושי בלעיסה משני למנשך
עובר אופקי ( )Overjetמשמעותי והפרעת נשימה
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חסימתית חמורה .המטופל תיאר עייפות ותשישות במהלך
היום וכאבי ראש המופיעים לעתים .בשאלון
 Sleepiness Scaleקיבל המטופל  18נקודות .מעבדת
שינה גילתה הפרעת נשימה חסימתית קשה עם AHI=87.5/
 .hourניסיון שינה עם מכשיר  CPAPשיפר משמעותית
את הפרעות הנשימה ,אך המטופל לא יכול היה לסבול את
המכשיר .בבדיקה קלינית (תמונות  )3-1נמצאו פנים ללא
אסימטריה משמעותית ,סטייה קלה של גשר האף לימין,
שליש פנים תחתון מאורך וללא סטיית סנטר .במנוחה  -ללא
חשיפת שיניים ,בחיוך – חשיפת שיניים אסימטרית עם כ2-
מ״מ יותר חשיפת שיניים וחניכיים משמאל בהשוואה לימין
( cantingקל של כ 20-מעלות) וסטיית קו אמצע עליון 2
מ״מ לימין .הפרופיל קמור ועם שקיעה מאלרית קלה ,מרחק
סנטר-צוואר ( )chin throat lengthמוקטן וכן סנטר אחורי.
יחסי שיניים ולסתות  Angle class 2דו צדדי.
בדיקת  Müller’s maneuverהדגימה תמט היקפי מלא של
דרכי האוויר בלוע באזור האפיגלוטיס .בצילום צפלומטרי
(תמונה  )4נראה מרחק נתיב אוויר אחורי של  6.5מ״מ
במנוחה שמתרחב ל 9.1-מ״מ בקידום הלסת (תמונה ,)5
אורך נתיב אוויר  79.5מ״מ במנוחה מתקצר ל 69-מ״מ
בקידום הלסת )Hyoid to Mandible( ,מרחק עצם הלשון
ללסת התחתונה  26.7מ״מ במנוחה מתקצר ל 20.8-מ״מ
בקידום הלסת.
המטופל אובחן עם תסמונת דום נשימה חמורה ,היפופלזיה
מקסילרית במימד הסגיטלי והטרנסברסלי (Maxillary
 )transverse and sagittal hypoplasiaוהיפופלזיה
מנדיבולרית סגיטלית (.)Mandibular sagittal hypoplasia
המטופל עבר הכנה אורתודונטית מקדימה ולאחריה ניתוח
לקידום לסתות מקסילרי ומנדיבולרי ( .)MMAהניתוח
תוכנן בעזרת הדמיית מחשב על בסיס נתוני  CTשל עצמות
הפנים .ההדמיה מאפשרת לדמות את תנועות הלסת
(תמונות  .)9-6הניתוח בוצע בהתאם לתכנית בתנועות
הבאות:
 מנדיבולה - Bilateral sagittal split osteotomy – BSSOקידום של  12מ״מ (תמונה ;)7
 מקסילה –  – 2 piece LeFort 1 osteotomyהרחבה( 2מ״מ באזור הניבים ו 6-מ״מ באזור הטוחנות השניות)
(תמונה  ,)8קידום  4מ״מ Desimpaction ,מימין של  1מ״מ,
 Impactionמשמאל של  1מ״מ ורוטציה של הלסת  2מ״מ
לשמאל (תמונה ;)9
Epworth

 סנטר .Genial tubercle advancement -בדיקה במעבדה שינה שישה חודשים לאחר הניתוח גילתה
החלמה כמעט מלאה מהפרעת השינה ,עם AHI=3.7/hour,
 ,RDI=9/hourושינה עם סטורציה מתחת ל 90%-רק ב2.3-
דקות ממהלך כל שנת הלילה .צילומים קליניים תשעה

תמונה  :1מבט קדמי במנוחה (.)pre-op

חודשים לאחר הניתוח (תמונות  )12-10מדגימים סימטריה
מצוינת עם פרופיל קמור ,מעט  ,bimax protrusionעם שיפור
משמעותי בעמדת הלסת התחתונה והארכתה .בצילום
צפלומטרי פוסט-אופרטיבי  posterior airway spaceשל 6.5
מ״מ ,המתרחב לאחר הניתוח ל 10.6-מ״מ (תמונה .)13

תמונה  :2מבט קדמי בחיוך (.)pre-op

תמונה  :4צילום צפלומטרי לטרלי לאחר התחלת טיפול
אורתודונטי ,ניתן להתרשם מנתיב אוויר צר במיוחד עם מרחק
 posterior airway spaceשל  6.5מ״מ.

תמונה  :3פרופיל (.)pre-op

תמונה  :5צילום צפלומטרי לטרלי בעת קידום הלסת ,מרחק
נתיב האוויר עלה ל 9.1-מ״מ.
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תמונה  :6תכנון הניתוח בעזרת
הדמיה מונחית  – CTשחזור
תלת מימד לפני הניתוח.

תמונה  :7הזזת הלסת לקידום
של  12מ״מ (Bilateral
)sagittal split osteotomy

תמונה  :10מבט קדמי במנוחה ).(9 month post-op

12
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תמונה  :8ניתוח מקסילרי 2 -
piece Le-Fort osteotomy
(פתיחת המרווח הלטרולטרלי
האחורי ב 6-מ״מ באזור טוחנות
שניות).

תמונה  :9קידום מקסילרי 4
מ״מ.

תמונה  :11מבט קדמי בחיוך ).(9 month post-op

תמונה  :12פרופיל ).(9 month post-op

תמונה  :13צילום צפלומטרי תשעה חודשים לאחר הניתוח
מדגים יציבות רוחב דרכי האוויר.

לסיכום

הטיפול במכשיר זה יעיל אולם תופעות הלוואי והצורך
להתמיד מגבילים את השימוש בו .כירורגיה נמצאת
בקו שלישי ,אחרי שנכשלו כל השיטות האחרות,
או כאשר שאר השיטות עמידות לטיפול .מבין
הפרוצדורות השונות שניסו להתמודד עם בעיה זו עולה
בספרות שקידום לסתות (  )MMAהוא טיפול יעיל
ובטוח ומרבית המטופלים שבעי רצון ממנו .הרושם הוא
שכשם שהטיפול צבר הצלחה והפך נפוץ בארה״ב בשנים
האחרונות ,צפוי שמגמה זו תתרחש גם בישראל בשנים
הקרובות.

הפרעת דום נשימה על רקע חסימתי הינה מצב רפואי
שעלול לסכן חיים .הסימנים והסימפטומים ברורים
וקלים לזיהוי .קו הטיפול הראשון הינו שימוש במכשיר
 CPAPבמהלך הלילה .למרות ההצלחה בטיפול רבים
מתייאשים בדרך ואינם מתמידים בגלל פגיעה באיכות
החיים ומחויבות תמידית למכשיר .בנוסף הוכח
שירידה במשקל ,הפסקת שימוש בתרופות סדטיביות
ובאלכוהול יכולה לשפר דום נשימה בשינה .קו הטיפול
השני הוא שימוש בהתקן דנטלי המביא לפרוטרוזיה.
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הפוליסה המלא של הפוליסה הוא המחייב .במקרה של סתירה ,נוסח הפוליסה המלא הוא המחייב .כפוף לשינויי תנאיי הפוליסה לפי שקול דעת חברת הביטוח.

חדש על המדף...

ספר חדש

׳פרנויה׳

ספר שירים מאת ד״ר אלי כהן
הוצאת ׳עיתון 77׳ 73 ,עמודים
על מדף הספרים הופיע ספר שירים חדש מאת עמיתנו ד״ר
אלי כהן.
אלי כהן ( ,)60נשוי ,אב לשתי בנות וסב לשלושה נכדים,
הוא רופא שיניים כללי במרפאתו שבקרית אונו .אלי
כותב כבר כעשר שנים ,שיריו מבוססים על יומן והרהורים
אותם הוא מעלה על הכתב .הם לא יוצאים ספונטנית,
אלא בתהליך ממושך .לפני כשנתיים צבר  47שירים שיצאו
לאחרונה כספר בהוצאת ׳עיתון 77׳ ,ירחון ישראלי לספרות,
תרבות וחברה.
כפי שמעיד אלי ,הוא בחר לספרו את השם ׳פרנויה׳ ,שם
השיר שמייצג לדעתו בצורה הטובה ביותר את רוח הספר -
תחושת הרדיפה של אדם ,גבר ,יהודי ,ישראלי; פחד מזקנה
ומוות ,פחד שבכל שנייה החיים יכולים להתהפך בבשורה
קשה שתקבל ,כמו בשיר ׳איש בשורה׳ .ויש את השואה,
שמלווה אותו כמעט יום-יום למרות שהוריו ילידי בולגריה
הם ולא עברו אותה קשה.
בפרק הראשון יש ניסיון לחדירה פנימית אל תוך העצמי.
זהו רק ניסיון ,כי אדם לא מכיר את עצמו עד הסוף.
הפרק השני מחאתי .אכזבה מהאדם ,מהמנהיגים ,מתרבות
הצריכה ,מהחשש לצאת פראייר ,מהשואה שיכולה לחזור
לא רק אצלנו אלא בכל מקום בעולם ובעיקר בגלל האנשים
הלא מעורבים ,הפסיביים ,שהם לא פחות אחראים
מהפעילים .ולבסוף התחזית הקודרת לעתיד האנושות.
הפרק השלישי אישי .יש בו חלק אופטימי בעיקר בזכות
אשה חד פעמית שאלי נשוי לה ,אך יש בו גם תסכולים.
דיכוי האשה לדוגמה ,הנמשך כבר אלפי שנים ,כאשר מנגד,
הגברים ,שבויים הם של המין הנשי וכרוכים אחריו .בשיר

׳פחד׳ מביע אלי תסכול מהמקצוע ,ההתמודדות היומיומית
עם הפחד מטיפול שיניים.
הפרק הרביעי עוסק בזקנה ובמוות המתקרב .בשיר
האחרון ,׳החליפה׳ ,אדם מתעורר בוקר אחד ורואה את
השינויים שחולל הגיל בפניו .החליפה החדשה זקנה ובלויה
היא.
וכמובן יש את המוטיב שמעסיק כמעט כל אחד מאיתנו:
מהי משמעות החיים ,מה המטרה ,לשם מה הגענו ולאן
אנחנו הולכים.
את הספר ניתו להשיג בחנויות הספרים וכן בהזמנה ישירה
מהמחבר ,טלפון ,050-5828203
מייל .cohen_dr@netvision.net.il
פרופ׳ בני פרץ
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היופי הוא בעיניי המתבונן:
מה נשים חושבות על גברים
לפני ואחרי אורתו-כירורגיה של הפנים
תקציר
להתערבות האורתו-כירורגית השלכות מרחיקות לכת על
המראה ותפקוד המנותחים .גם הסביבה מגיבה לשינויים
האסתטיים .על מנת לכמת תגובה זו על בני המין השני
הוצגו בפני  83נשים תמונות חזית ופרופיל של שלוש
קבוצות גברים :בעלי מבנה פנים ישר ,בעלי מבנה רטרוגנטי
ובעלי מבנה פרוגנטי ,לפני ואחרי התערבות אורתו-
כירורגית ,בסדר רנדומלי .הנשים נתבקשו להעריך על גבי
סרגל חזותי את מידת המשיכה האסתטית ותכונות האופי
שהן מייחסות להם על פי התמונות וללא היכרות מוקדמת
איתם .בכל המדדים זכו לדירוגים החיוביים ביותר בעלי
הפנים הישרות .לבעלי הפרופיל הפרוגנטי יוחסו יותר
אסרטיביות ותוקפנות ואילו לבעלי הפרופיל הרטרוגנטי
יוחסו רמות נמוכות יותר של תבונה ואמינות .לאחר
הניתוח נרשם כמעט בכל המדדים שיפור מובהק לרמות
דומות לאלו של בעלי הפרופיל התקין.

מבוא
הפנים האנושיות מרכזות עניין רב במחקר הפסיכולוגי
ובתחומים משיקים בשל היכולת המולדת הגבוהה של
האדם לעבד ,לזהות ולהפיק מידע רב ממראה פניו של
האחר .ליכולת לזהות ולעבד תמונות פנים ,ואפילו להעדיף
פנים בלתי מוכרות בעלות מאפיינים מסוימים תפקיד
אבולוציוני הישרדותי חשוב .יכולת זאת מתפתחת כבר
בתינוקות בגיל חצי שנה ( .)1המראה החיצוני ,ומראה
הפנים בפרט ,נמצא גורם בעל חשיבות גבוהה בתפקוד

הפסיכולוגי והחברתי ( .)2מחקרים דיווחו על מתאם גבוה
בין פנים יפות לבין ניידות חברתית-כלכלית וקידום במקום
העבודה ( ,)3סיפוק מאינטראקציה חברתית ( ,)4הצלחה
בנישואין ( )5ואפילו הפחתה בעונש ובערבות המשולמת על
ידי עבריינים מורשעים בבית משפט (.)Sigall and ostrove
כל המחקרים מבוססים על דירוג צילומי הפנים על ידי
קבוצות מיקוד של הדיוטות או מומחים באורתו-כירורגיה
וכירורגיה פלסטית .למרות שבמחקרים ישנים (עד שנות
השבעים של המאה העשרים) קיימים פערים בינ-תרבותיים
בהערכת תכונות גוף ופנים מסוימות ( ,)7 ,6הרי שהחל
משנות השבעים ועד היום הולכת ומתגברת האחידות
בין אינדיבידואלים מתרבויות שונות לגבי אידיאל היופי,
בין אם מדובר בקבוצות מיקוד מרקע אתני שונה ובין אם
בתמונות פנים של מתנדבים מרקע אתני שונה .ניתן לומר
שבחלוף חמשת העשורים האחרונים אידיאל היופי הופך
להיות אחיד וגלובלי בהדרגה ( .)2מעניין שבישראל ,מדינה
מעורבת מבחינה אתנית ועל כן מעניינת בהקשר זה ,מעולם
לא נחקרו מאפייני אידיאל היופי המקומי.
למרות העובדה שכל אדם ,כבר מגיל צעיר מאד של טרום
השפעה תרבותית כלשהי ( ,)8נוטה להבחין ולבחור בפנים
יפות ,הרי שטרם הוגדרו במדויק המאפיינים של פנים כאלו,
וגם השאלה מדוע תווי פנים מסוימים מועדפים באופן
קבוע על פני האחרים נתונה לחילוקי דיעות.
הבסיס האבולוציוני ליופי הוא תיאוריה הגורסת כי המראה
והתפקוד של הפרט מעידים על יתרונו הגנטי כבן זוג ( ,)9הן
מבחינת יכולתו להעביר את הגנים הרצויים לדור הבא והן
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מבחינת יכולתו לשרוד ,לספק ולשמר את התנאים הטובים
ביותר של אותם גנים .בהיבט זה ניתן להזכיר מספר
תכונות שמעידות על האיכות הביולוגית של הפרט (באדם
וגם בבעלי חיים רבים ושונים) ( ,)11 ,10בהן סימטריה,
ממוצעות ומאפייני מגדר משניים (.)12
• סימטריה :פרמטר זה מתייחס למידת הזהות של שני
צדי הפנים מימין ומשמאל לקו האמצע הסגיטלי .קיימות
שתי תיאוריות המסבירות מדוע קיימת העדפה כזאת:
האחת טוענת שמערכת הראייה האנושית ,בשל היותה
סטריאוסקופית (התמונה המתקבלת משתי העיניים
מתמזגת לתמונה אחת תלת ממדית) תעדיף מראה
סימטרי המעובד ביתר קלות ( .)13התיאוריה השניה,
האבולוציונית ,טוענת כי פרטים שונים נבדלים ביכולתם
לשמור על התפתחות מאוזנת של שני חלקי הפנים כנגד
הפרעות גנטיות והשפעות הסביבה .סינדרומים כגון
 ,)14( Goldenharrהפרעות התפתחותיות מולדות כגון
 ,)16 ,15( Hemifacial microsomiaחבלות כגון פגיעה
במרכז הגדילה הקונדילרי וזיהומים ( )17מתבטאים
בא-סימטריה של הפנים .עמידות בפני גורמים אלה
מהווה עדות לעמידותו ובריאותו של הפרט ומגבירה את
האטרקטיביות המינית שלו.
• ממוצעות :מאז המצאת המצלמה החלו ניסויים
במניפולציה של תמונות פנים ליצירת פנים אידיאליות,
באמצעות שילוב מספר תמונות פנים זו בזו .עם התקדמות
הצילום הדיגיטלי פותחו אלגוריתמים לזיהוי ומיזוג נקודות
אנטומיות על גבי הדמיות דו ממדיות ותלת ממדיות של
הפנים .תכנות אלו מאפשרות ליצור ממוצע גיאומטרי של
עשרות ומאות פנים אמיתיות .פנים ממוצעות אלו מדורגות
כאטרקטיביות יותר מכל הפנים הטבעיות שיצרו אותן ()18
גם בניטרול גורם הסימטריה ( .)19כמובן ,יצירת הפנים
הממוצעות מנטרלת את רוב העיוותים הדנטופציאליים.
לעיוותים אלה השפעה שלילית חדה על האטרקטיביות ()20
ועל התכונות השליליות המיוחסות לבעליהן (.)21
• מאפייני מגדר משניים :לרמת הורמוני המין ,ובמיוחד
לטסטוסטרון ,השפעה ידועה על התפתחות הפנים.
פנים גבריות מאופיינות בסנטר דומיננטי ,לסת תחתונה
מפותחת ונטייה ליחסי סקלטליים של .)23 ,22( Cl-III
מחקרים רבים ניסו להתחקות אחר מידת האטרקטיביות
המינית של הפנים בעלות המאפיינים ה׳גבריים׳

20

רפואת הפה והשיניים ,אב תשע״ה ,כרך ל״ב ,גיליון .3

של מתנדבים בהם נמדדה רמה גבוהה של ההורמון
טסטוסטרון בדם או ברוק ,וזאת בעיניי קבוצות מיקוד
נשיות .מעניין כי נמצא מתאם חזק בעיקר במדינות פחות
מפותחות (על פי מדדי רמת חיים) ,והוא פחות מובהק
במדינות מערביות מפותחות יותר .בדומה לרמה גבוהה
של טסטוסטרון ,גם רמה נמוכה של הורמוני דחק (כמו
קורטיזול) נמצאה בעלת השפעה על העדפת הפרט הגברי
כמושך מבחינה מינית ( .)24עם זאת ,אותן תכונות פנים
ברמות קיצוניות יותר נתפסות כתוקפניות ,מה שמפחית
את מידת האטרקטיביות שלהן בעיניי נשים בקבוצות
מיקוד מסוימות (.)25
בעשורים האחרונים ,עקב חשיפה הולכת וגוברת למודלים
של יופי בערוצי המדיה השונים ,הולך וגובר הביקוש
להליכים כירורגיים לשיפור ליקויים שונים במבנה
הפנים ,עם העדפה לניתוחים בגישה זעיר פולשנית וללא
צלקות חיצוניות ( .)26קיימת נכונות גבוהה יותר להיכנס
להליכים כירורגיים שמשנים את תווי הפנים ,עם ההשלכות
המשפטיות והרגולטוריות הכרוכות בכך מבחינת זיהוי
ביומטרי על ידי הרשויות (.)27
ההליכים האורתו-כירורגיים ,שפיתוחם החל בשנות
העשרים של המאה הקודמת לתיקון עיוותים סגריים
חמורים ( ,)28עברו במהלך השנים שיפור מתמיד.
התקדמות הטיפול האורתודנטי המכין ( ,)29ההדמיה,
התכנון התלת ממדי הממוחשב ( ,)30שיטות ניווט בעת
הניתוח ( ,)31הטכניקה הכירורגית ( )35-32והטיפול
התומך סביב הניתוח ( )37 ,36קיצרו משמעותית את משך
ההליך האורתודונטי ( )38והכירורגי ( )40 ,39ואת המהלך
הבתר-ניתוחי ,והיום הוא קצר וקל יותר עבור המטופל
( .)41גם הליכים משלימים ,כמו שתלי עצם ושתלים
אלופלסטיים מותאמים אישית ( )43 ,42ומתיחת עצם,
מאפשרים לחתור לתוצאה אסתטית קרובה יותר לאותם
אידיאלים שהוזכרו לעיל (.)44
לשיפור האסתטי של מראה הפנים בעקבות התערבות
אורתו-כירורגית נודעה השפעה על מצבו הפסיכולוגי ועל
תפקודו החברתי של המנותח .תוצאות פרה לימינריות של
מחקר אחר שלנו (שטרם פורסם) ,מעבר לשיפור הכללי
במדדי איכות החיים ,מראות שיפור במדדי ההערכה
העצמית וירידה במדדי פוביה חברתית אצל המנותחים.
ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם מחקרים אחרים

שהראו עלייה ביכולת לקיים קשרים חברתיים מספקים
בעקבות ניתוחים אורתוגנטיים (.)45
התופעה של שיפוט מוקדם ,המתבטאת בייחוס תכונות
אופי מסוימות לאדם על סמך מראה פניו ,רלוונטית
במיוחד בהקשר זה .למרות שתהליך זה קורה ברובו ברמה
תת-מודעת ,יש לה חשיבות רבה בהערכה הראשונית של
הזולת ( .)46תופעה זו ,המכונה בספרות הפסיכולוגית
בשם ״היכרות מסדר 0״ ()Zero order acquaintance
מתוארת במפגש עם אדם לא מוכר בפעם הראשונה.
השיטה המדעית לבחינת התופעה והממצאים האמפיריים
הראשוניים החלו להיאסף בשנות השמונים של המאה
הקודמת (.)47
מטרת העבודה הנוכחית הייתה לנתח כיצד מתייחסות
מתנדבות ללא ידע מקצועי מוקדם בתחום הכירורגיה
האסתטית או האורתו-כירורגיה ,למראה פניהם של
מטופלים בעלי ליקויי סגר סקלטלי מסוג ( 2רטרוגנטי)
ומסוג ( 3פרוגנטי) לפני ואחרי אורתו-כירורגיה של הפנים,
כנגד מתנדבים בעלי מבנה סקלטלי המוגדר תקין (סוג )1
שלא עברו התערבות כירורגית כלשהי.
שיטות וחומרים
בתקופה שבין ינואר  2013לינואר  2014בוצעו  41ניתוחים
אורתוגנטיים בשני מרכזים רפואיים (מרכז רפואי רבין -
בילינסון ומרכז רפואי אסותא רמת החייל ,ת״א) .מתוך
מנותחים אלה ,בגילאי ( 30-18גיל ממוצע  ,)24נבחרו 16
גברים ,שמונה מהם בעלי ליקוי סקלטלי מסוג  2ושמונה
בעלי ליקוי מסוג  .3מנותחים שעברו הליכים כירורגיים
משלימים לניתוח האורתוגנטי (משתלי סנטר ,משתלי
זווית לסת וזיגומה ,ניתוח אף) לא נכללו בקבוצת המחקר
או הביקורת .עבור כל מטופל נבחרו ארבע תמונות:
חזיתית וצדית לפני הניתוח וחזיתית וצדית לפחות
שלושה חודשים לאחר הניתוח (תמונות  .)2 ,1בנוסף
צולמו שמונה מתנדבים עם מבנה סקלטלי מסוג ( 1תקין)
שהגיעו למחלקה לטיפול אחר ולא נזקקו להתערבות
אורתודונטית או אורתו-כירורגית חזיתית וצדית .כל
התמונות בוצעו בצורה זהה ,עם רקע זהה ובאותה מצלמה
על ידי אותו צלם .לאחר מכן סודרו התמונות בצמדים
(חזיתית וצדית של כל מטופל) במצגת (®Keynote, Apple
 )incואזור העיניים טושטש על מנת למנוע זיהוי .המצגת

נערכה בצורה רנדומלית מבחינת סדר התמונות המצגות
שמוספרו באופן שמנע הופעה של אותו מטופל לפני ואחרי
ניתוח ברצף .התמונות הוצגו ברצף על פי הסדר שנבחר
לשתי קבוצות שונות של נשים מתנדבות מעל גיל 18
שאינן בעלות השכלה רפואית או בתחום רפואת השיניים,
לצורך הערכה .זמן ההערכה לכל תמונה הוגבל לדקה אחת.
המתנדבות היו צריכות לדרג על גבי סרגל אנלוגי חזותי
שאורכו  5ס״מ (ראה סרגל לדירוג חזותי בטבלה  )1תכונות
שהן מייחסות לתמונות הגברים שהוצגו להם באופן
רנדומלי .התכונות שהמתנדבות התבקשו לייחס לתמונות
המתנדבים הן אטרקטיביות (ציון  = 0דוחה ,ציון = 5
מושך) ,תבונה (ציון  = 0טיפש ,ציון  = 5חכם) ,אגרסיביות
(ציון  = 0עדין ,ציון  = 5תוקפני) ,אסרטיביות (ציון = 0
מושפע ,ציון  = 5החלטי ותקיף) ואמינות (ציון  = 0רמאי,
ציון  = 5אמין) .בסך הכל הוצגו לכל מתנדבת  40תמונות
כפולות (חזיתית וצדית) במשך  40דקות .המתנדבות
התבקשו לציין את התרשמותן הראשונית ולא לשוחח
ביניהן במהלך הניסוי על מנת למנוע השפעה חברתית.
בתום ההקרנה נאספו דפי המשוב והדירוג של כל תמונה
בכל אחד מהמדדים נרשם בגיליון אלקטרוני (Numbers,
 .)Apple® incהמובהקות הסטטיסטית של ההבדלים
בין כל שתי קבוצות שונות ובאותה קבוצה לפני ואחרי
הניתוח ,נבחנו ב.t-test-

תמונה  :1מטופל עם ליקוי סקלטלי מסוג  - 1 .3תמונה חזיתית
לפני הניתוח;  - 2תמונה צדית לפני הניתוח;  - 3תמונה חזיתית
לאחר הניתוח;  - 4תמונה צדית לאחר הניתוח.
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מיקוד .כל נשאלת נתבקשה לסמן על גבי הסרגל שלהלן
את תכונותיו של האדם שפניו מופיעות בשקופית המוצגת
בפניה .יש לסמן  xעבור כל מצולם לאורך השורה שבין
התכונות משני צדי הסרגל (לדוגמה :מושך מול דוחה).
מיקום ה x-על גבי הסרגל יתאר עד כמה התכונה מייצגת
את האדם המצולם לדעתה של הנשאלת.
טבלה  :1סרגל לדירוג חזותי

תמונה  :2מטופל עם ליקוי סקלטלי מסוג  - 1 .2תמונה חזיתית
לפני הניתוח;  - 2תמונה  3צדית לפני הניתוח;  - 3תמונה חזיתית
לאחר הניתוח;  - 2תמונה צדית לאחר הניתוח.

• דירוג חזותי :סרגל אנלוגי חזותי  VASששימש במחקר
לייחוס תכונות אופי שונות של המטופלים על ידי קבוצות

מושך
חכם
תוקפני
אסרטיבי
אמין

דוחה
טיפש
עדין
מושפע
רמאי

התכונות המיוחסות :אטרקטיביות (ציון  = 0דוחה ,ציון  = 5מושך),
תבונה (ציון  = 0טיפש ,ציון  = 5חכם) ,אגרסיביות (ציון  = 0עדין ,ציון = 5
תוקפני) ,אסרטיביות (ציון  = 0מושפע ,ציון  = 5החלטי ותקיף) ואמינות
(ציון  = 0רמאי ,ציון  = 5אמין).

טבלה  :2אטרקטיביות ותכונות אופי שיוחסו לגברים מצולמים עם מבני פנים שונים ,על ידי קבוצות מיקוד של נשים .התוצאות נמדדו על
גבי סרגל חזותי.
אטרקטיביות
תבונה
תוקפנות
אסרטיביות
אמינות
מבנה הפנים
אחרי
לפני
אחרי
אחרי לפני
לפני
אחרי
לפני
לפני
אחרי
הניתוח הניתוח הניתוח הניתוח
הניתוח הניתוח הניתוח הניתוח
הניתוח הניתוח
3.94
3.94
3.51
3.51
2.21
2.21
3.88
3.88
3.60
3.60
פרופיל ישר
0.54
0.54
0.52
0.52
0.61
0.61
0.53
0.53
0.90
0.90
סטיית תקן
3.04
3.74
3.23
3.44
2.04
2.16
2.71
3.28
2.25
3.55
פרופיל רטרוגנטי
0.99
0.45
0.91
0.63
0.64
0.90
0.92
0.63
0.82
0.67
סטיית תקן
2.74
3.85
2.38
3.05
3.64
2.78
4.10
3.49
2.43
3.49
פרופיל פרוגנטי
1.11
0.61
0.86
0.81
0.63
0.47
0.55
0.53
0.79
0.61
סטיית תקן

תוצאות
קבוצת המיקוד לדירוג התמונות הורכבה מנשים בגילאי 45-
( 20גיל ממוצע  .)29מתוך המתנדבות שהביעו את הסכמתן
להשתתף מילאו את השאלונים בסך הכל  83נשים .שבעה
שאלונים נפסלו משום שלא מולאו על פי ההנחיות .הנתונים
נאספו מתוך  76השאלונים שמולאו כהלכה .התוצאות
מובאות בטבלה ובתרשימים .5-1
• אטרקטיביות :ביחס לתמונות קבוצות הניסוי (סוג  2וסוג
 3סקלטלי) לפני הניתוח ,קבוצת הביקורת (סוג  1סקלטלי)
זכתה למדד המשיכה הגבוה ביותר בסרגל הנע בין ( 0דוחה)
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רפואת הפה והשיניים ,אב תשע״ה ,כרך ל״ב ,גיליון .3

ל( 5-מושך) .הגברים שלא נזקקו לניתוח זכו לציון ממוצע 3.94
מתוך ( 5סטיית תקן  .)0.54קבוצת המועמדים לפני הניתוח
עם ליקוי סקלטלי מסוג ( 2רטרוגנטיה) זכו לציון ממוצע
( 3.04סטיית תקן  )0.99ולאחר הניתוח עלה מדד המשיכה
של המנותחים ל( 3.74-סטיית תקן  .)0.45קבוצת המועמדים
לפני הניתוח עם ליקוי סקלטלי מסוג ( 3פרוגנטיה) קיבלו את
המדד הממוצע הנמוך ביותר מבין הקבוצות( 2.74 ,סטיית
תקן  )1.11ולאחר הניתוח נהנתה קבוצה זו משיפור משמעותי
בדירוג האטרקטיביות ל( 3.85-סטיית תקן  .)0.61ההבדל בין
קבוצת הביקורת לקבוצת הליקוי הסקלטלי מסוג 2

תרשים  :1מידת האטרקטיביות הממוצעת שיוחסה על ידי
קבוצת מיקוד של נשים לפנים גבריות אורתוגנטיות ביחס לפנים
רטרוגנטיות ופרוגנטיות לפני ואחרי אורתוכירורגיה.

תרשים  :2מידת התבונה הממוצעת שיוחסה על ידי קבוצת
מיקוד של נשים לפנים גבריות אורתוגנטיות ביחס לפנים
רטרוגנטיות ופרוגנטיות לפני ואחרי אורתוכירורגיה.

אטרקטיביות

אחרי הניתוח

תבונה
5.00

5.00

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

0.00
לפני הניתוח
פרופיל אורתוגנטי
פרופי רטרוגנטי
פרופיל פרוגנטי

אינו מובהק סטטיסטית ,אולם ההבדל הראשוני בין קבוצת
הניסוי עם ליקוי סקלטלי מסוג  3לקבוצת הביקורת ללא
ליקוי סקלטלי ,כמו גם השינויים בשתי הקבוצות (סוג  2וסוג
 )3בעקבות הניתוח ,נמצאו מובהקים סטטיסטית ()P<0.05
(תרשים .)1
• תבונה :תמונות מתנדבי קבוצת הביקורת זכו להערכה
ממוצעת של  3.51מתוך  5עבור התכונה המיוחסת תבונה.
לבעלי הפרופיל הרטרוגנטי ייחסו המתנדבות בממוצע
ערך ( 3.23סטיית תקן  )0.91לפני הניתוח ,כאשר לאחר
הניתוח יוחס לאותם מתנדבים מצולמים ערך ממוצע 3.44
(סטיית תקן  .)0.63שינוי זה לא היה מובהק סטטיסטית
( .)p>0.05לעומת זאת ,לבעלי הפרופיל הפרוגנטי מסוג 3
יוחס לפני הניתוח ערך ממוצע ( 2.74סטיית תקן  ,1.11שונה

אחרי הניתוח

0.00
לפני הניתוח
פרופיל אורתוגנטי
פרופי רטרוגנטי
פרופיל פרוגנטי

במובהק משתי הקבוצות האחרות ,)p<0.05 ,וציון זה השתפר
משמעותית ובאופן מובהק ( )p<0.05עבור אותם מטופלים
לאחר הניתוח ל ,3.05-בדומה לפרופילים מסוג  1הבלתי
מנותחים (תרשים .)2
• תוקפנות :הקבוצה שהמתנדבות העריכו כבעלות התכונות
התוקפניות ביותר באופן ממוצע ומובהק ( )p<0.05היא
קבוצת הפרוגנטיים לפני הניתוח ( ,3.64סטיית תקן )0.63
בהשוואה לקבוצת הביקורת ( ,2.21סטיית תקן )0.61
ולקבוצת הרטרוגנטים ( ,2.04סטיית תקן  .)0.92לאחר הניתוח
ערכי התוקפנות המיוחסת לתמונות ירדה מאד עבור קבוצת
הניסוי של הפרוגנטים ( ,2.78סטיית תקן  ,0.47שינוי מובהק
 )p<0.05ועלתה מעט עבור קבוצת הניסוי של הרטרוגנטים
( ,2.16סטיית תקן  ,0.9שינוי לא מובהק ( )P>0.05תרשים
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תרשים  :3מידת התוקפנות הממוצעת שיוחסה על ידי קבוצת
מיקוד של נשים לפנים גבריות אורתוגנטיות ביחס לפנים
רטרוגנטיות ופרוגנטיות לפני ואחרי אורתוכירורגיה

תרשים  :4מידת האסרטיביות הממוצעת שיוחסה על ידי
קבוצת מיקוד של נשים לפנים גבריות אורתוגנטיות ביחס לפנים
רטרוגנטיות ופרוגנטיות לפני ואחרי אורתוכירורגיה.

תוקפנות

אחרי הניתוח

אסרטיביות
5.00

5.00

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

0.00
לפני הניתוח
פרופיל אורתוגנטי
פרופי רטרוגנטי
פרופיל פרוגנטי

 • .)3אסרטיביות :כאשר נתבקשו המתנדבות להעריך
את מידת האסרטיביות של המתנדבים על פי תמונותיהם
קיבלו גם כאן בעלי הפרופיל הפרוגנטי את ההערכות
הממוצעות הגבוהות ביותר ( ,4.1סטיית תקן  )0.55בסקלה
שבין אסרטיבי ( )5ומושפע ( ,)0זאת בשונה באופן מובהק
סטטיסטית מהפרופילים הרטרוגנטיים שהאסרטיביות
שלהם הוערכה בממוצע ברמה של ( 2.71סטיית תקן
 )0.92ומעט גבוה מקבוצת הביקורת ( ,3.88סטיית תקן
 .)0.53לאחר הניתוח חלה ירידה בלתי מובהקת בהערכה
זו עבור הפרוגנטיים (ל ,3.49-סטיית תקן  )0.53ואילו בעלי
הפרופיל הרטרוגנטי נהנו אחרי הניתוח משיפור משמעותי
ומובהק בהערכת האסרטיביות שלהם לרמה של 3.28
(( )p<0.05 ,0.63תרשים .)4
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אחרי הניתוח

0.00
לפני הניתוח
פרופיל אורתוגנטי
פרופי רטרוגנטי
פרופיל פרוגנטי

• אמינות :במדד זה ,בין ( 0רמאי) ל( 5-אמין) ,זכו
בעלי הפרופיל הישר מקבוצת הביקורת בהערכה גבוהה
באופן מובהק ( )p<0.05משתי הקבוצות של בעלי
הליקויים הסקלטליים לפני הניתוח .קבוצה מסוג 1
קיבלה הערכה ממוצעת של ( 3.6סטיית תקן  )0.9ביחס
ל( 2.25-סטיית תקן  )0.82לבעלי הפרופיל הרטרוגנטי
ו( 2.43-סטיית תקן  )0.79לבעלי הפרופיל הפרוגנטי .גם
בתחום זה חל שיפור לאחר הניתוח עבור שתי הקבוצות.
הרטרוגנטים זכו לעלייה באמינות המיוחסת לפניהם
ל( 3.55-סטיית תקן  )0.67והפרוגנטים ל( 3.49-סטיית
תקן  ,)0.61כאשר ההבדל ביניהן לא היה מובהק
סטטיסטית ( .)p>7.0מידת האמינות הממוצעת מוצגת
בתרשים .5

תרשים  :5מידת האמינות הממוצעת שיוחסה על ידי קבוצת
מיקוד של נשים לפנים גבריות אורתוגנטיות ביחס לפנים
רטרוגנטיות ופרוגנטיות לפני ואחרי אורתוכירורגיה.
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דיון
הפילוסוף הפרוסי מהמאה ה ,18-עמנואל קנט ,כתב
בספרו ׳ביקורת התבונה הטהורה׳ ש״היפה הוא סמלו
של המוסר״ ובכך קשר בין העולם האסתטי לעולם
הערכי-מוסרי .שיקולים אסתטיים משפיעים באופן
ניכר על האופן שבו אנו תופסים את העולם סביבנו
ועל העדפותינו .האסתטי ,על פי ההגדרה הפילוסופית
הקלאסית ,מענג את החושים .על בסיס עובדה זו
משפיעה הרפואה האסתטית על חיי אלה הפונים אליה
בצורה עמוקה הרבה יותר מאשר שינוי חיצוני בלבד.
מרגרט וולף הנגרפורד טבעה כבר ב ,1878-בספרה ׳מולי
בראון׳ ,את הביטוי ״היופי הוא בעיניי המתבונן״ ,שהפך

למטבע לשון נפוצה והתקבל כאקסיומה ( .)48אולם,
המחקר הענף העוסק בתפיסת היופי מוכיח שהדבר אינו
מדויק .תפיסת היופי אינה אינדיבידואלית לחלוטין ()10
והיא נשענת על תבניות ידועות וקונסיסטנטיות.
מחקרים רבים שפורסמו בשנים האחרונות מנסים לאמוד
את מידת ההשפעה של המדיה על התפיסה האסתטית
והדימוי העצמי של האינדיבידואל ( .)48מחקרים חדשים
נעזרים אף בכלים רבי העוצמה של רשתות חברתיות על
מנת לבדוק השפעות אלו על אוכלוסיות גדולות (.)49
עקב חשיפה הולכת וגדלה לאידיאלים של יופי בערוצי
המדיה השונים מתחדדת התפיסה האסתטית ועוברת
תהליך של גלובליזציה ( .)2בד בבד הולך וגובר הביקוש
להליכים כירורגיים לשיפור ליקויים שונים במבנה הפנים
( .)50 ,26מחקרים אחרים מראים כי מטופלים פונים
לטיפול אורתו-כירורגי לא רק בשל בעיות פונקציונליות,
אלא גם בשל בעיות אסתטיות ולעתים משתמשים
בבעיה הפונקציונלית כדי לתרץ לעצמם את הרצון
לקבל טיפול אסתטי ( .)45ככל שאסתטיקה נהפכת
לגורם דומיננטי יותר בהתוויה לאורתו-כירורגיה ,בנוסף
להתוויה התפקודית ,בא לידי ביטוי גם השינוי בתפיסה
המחקרית ,הנעזרת יותר בקבוצות מיקוד של הדיוטות
להערכה אסתטית במקביל או כתחליף להערכתם של
מומחים בתחום ( .)52 ,51מחקרים אלה מראים הבדלים
בין התפיסה האסתטית של מומחים ,שלרוב מזהים
טוב יותר מהדיוטות ליקויים אסתטיים קלים במטופל
החורגים מתחום הנורמה המוכתבת בספרות המדעית
( ,)51אולם לא ניתן להתעלם מהעובדה כי תהליכים
אלה מעלים סימני שאלה לגבי הגישה הקלאסית של
האורתודונטיה והאורתו-כירורגיה .גישה זו דוגלת
בתכנון וחיזוי המבוססים על שיפור הנתונים הקליניים
והצפלומטריים ביחס לערכי הנורמה של הסגר הדנטלי
והאנליזה הדו ממדית הקלאסית .כיום יותר ויותר
נדרש המנתח להשתחרר מכבלים אלה ולהסתמך גם על
תפיסה אומנותית-אסתטית .המטופלים ,שדרישותיהם
האסתטיות הופכות מוגדרות ומחמירות יותר ,כבר אינם
מסתפקים בסגר תקין כיעד לניתוח ,אלא מצפים לשיפור
ניכר ומורגש במראה הפנים ובהתאם לכך גם בתגובת
הסביבה לתוצאות הניתוח (.)54 ,53
במחקר הנוכחי בדקנו את ייחוסן של תכונות אופי
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שונות על ידי קבוצת מיקוד של  76נשים בוגרות
לתמונות של מנותחים גברים בעלי פרופיל פרוגנטי
ורטרוגנטי ,לפני ואחרי ניתוח אורטוגנטי .תכונות
האופי שנבדקו במחקר היו אטרקטיביות ,תבונה,
תוקפנות ,אסרטיביות ואמינות .לצורך המחקר הוצגו
לנשים בקבוצת המיקוד תמונות פרופיל המדגימות
מאפיינים בפנים ,כגון הבלטת עצמות הלחיים ,הזווית
הנזולביאלית ,הזווית הלביומנטלית ,הזווית המנטו-
צרויקלית ,מלאות השפתיים והבלטת הסנטר ,יחד עם
תמונות חזית ,המדגימות את רוחב הפנים ,חסר או עודף
פרה-נזלי ,רוחב בסיס האף וקומפטנטיות של השפתיים.
התמונות לא עברו עיבוד דיגיטלי מלבד כיסוי העיניים,
על מנת להימנע ככל האפשר מעיוות מלאכותי שלהן.
עם זאת יש לציין כי בחלק מהמקרים היו הבדלים קלים
בין התמונות לפני ואחרי הניתוח ,כגון תסרוקת וגוון
שיזוף .תמונות הפרופיל והחזית של כל מנותח הוצגו
בכל פעם יחדיו על מנת להעניק לנשאלות מידע רב ככל
האפשר על תווי הפנים שלהם ,ועל כן גם הדירוג מיוחס
לשתי התמונות ,פרופיל וחזית יחדיו ,ולא ניתן להפריד
בין ההשפעה של שינויים טרנסברסליים בשיפוט ,כגון
סטייה של הסנטר או חיך צר שתוקנו בניתוח לבין
השפעת השינויים ההסגיטליים והוורטיקליים.
טרם הניתוח ניתן לראות כי בגברים בעלי מבנה
סקלטלי תקין (סוג  )1נמדדו הערכים הגבוהים ביותר
באטרקטיביות ,אמינות ותבונה באופן מובהק בהשוואה
לבעלי פרופיל פנים רטרוגנטי או פרוגנטי .לבעלי פרופיל
פנים פרוגנטי יוחסו תוקפנות רבה ותבונה נמוכה ביחס
לבעלי פרופיל פנים תקין או אף רטרוגנטי באופן מובהק
סטטיסטית .בעלי פרופיל פנים רטרוגנטי דורגו כבעלי
אסרטיביות נמוכה בהשוואה לבעלי פרופיל פנים תקין
או פרוגנטי באופן מובהק ,ואף בעלי הפרופיל הפרוגנטי
לאחר הניתוח הציגו ירידה ,אמנם לא מובהקת ,במידת
האסרטיביות .לאחר הניתוח הערכים הממוצעים של
הנבדקים בעלי פרופיל פנים רטרוגנטי או פרוגנטי היו
דומים לאלה של קבוצת הביקורת.
בעוד שהמאמר הנוכחי בדק ייחוס של תכונות אופי
לגברים מנותחים ,המאמר של  Sinkoמ 2012-בדק ייחוס
של תכונות אופי לתמונות של נשים מנותחות עם פרופיל
פנים פרוגנטי ורטרוגנטי לפני ואחרי אורתו-כירורגיה
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בהשוואה לבעלות פרופיל תקין .כאן הודגם ייחוס תכונות
של אטרקטיביות ,ביטחון עצמי ותבונה לבעלות פרופיל
פנים תקין בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות (.)21
בעלות פרופיל הפנים הפרוגנטי נתפסו כבעלות אופי גס
ודומיננטי ,בעוד שבעלות הפרופיל הרטרוגנטי נתפסו
כבעלות אופי גמיש ביחס לקבוצות האחרות .תוצאות
אלו דומות במידה רבה לתוצאות המאמר הנוכחי ,דבר
היכול להעיד על ייחוס תכונות אופי דומות בגברים
ובנשים בהתאם לפרופיל הפנים.
המאמר הנוכחי בוצע על אוכלוסיה ממוצא ישראלי
והראה העדפה אסתטית ברורה לפרופיל פנים מסוג
 .1מאמר אחר ,שבדק אסתטיקה בתמונות פרופיל
( ,)28מראה ,בדומה למאמר הנוכחי ,כי פרופיל מסוג 1
בגברים ונשים נתפס כאסתטי ביותר על ידי נשים ממוצא
גרמני ,בעוד שהפרופיל הפרוגנטי הוא הפחות מוערך
באופן מובהק .מאמר של  Yinמ ,)55( 2014-שנכתב
בעקבות מחקר באוכלוסיה ממוצא סיני ,מראה כי רוב
האוכלוסיה הנבדקת העדיפה דווקא פרופיל קמור על
ישר וכי רוב הנבדקים תפסו עצמם כבעלי פרופיל ישר,
בעוד שהפרופיל ברוב המקרים הוא למעשה קמור .נתון
זה יכול להעיד על שוני בתפיסת ׳אידיאל היופי׳ באזורים
גיאוגרפיים שונים ,זאת דווקא בניגוד לעבודות אחרות
המתארות כאמור מגמה של אחידות גלובלית בתפיסה
האסתטית.
מחקרים רבים מראים מתאם בין רמות טסטוסטרון
למאפייני פנים גבריים ומידת המשיכה שלהם (.)24 ,23
בעוד שמחקרים מסוימים הראו משיכה נשית גבוהה יותר
לתווי פנים גבריים ,מחקרים אחרים לא מצאו קשר כזה
( .)56קיימות תאוריות רבות אותן מציעים חוקרים כדי
לבסס את מחקריהם ,החל מההשפעה של טסטוסטרון
על בריאות הגבר וההשפעה על המערכת החיסונית ()10
וכלה בקשר בין אגרסיביות לסיכון הגבר להיפצע או
להיהרג ( .)57מעניין כי גם למצבן הנפשי וההורמונלי
( )58של הנשים המדרגות ,כמו גם מוצאן התרבותי
והסוציו-אקונומי ( ,)24נודעה השפעה על בחירתן.
בעבודה הנוכחית הורכבה קבוצת המיקוד מנשים בלבד
להן הוצגו תמונות של גברים בלבד ,במטרה לבחון את
מידת האטרקטיביות של הגברים בעיניי קבוצת המיקוד
הנשית.

ואמינות (בשתי קבוצות הניסוי) אסרטיביות (בקבוצת
.)הרטרוגנטים) ועידון התוקפנות (בקבוצת הפרוגנטים
תוצאות הניסוי מדגימות דמיון בין ההערכה למטופלים
.לאחר ניתוח לבעלי פרופיל פנים תקין מלכתחילה

תודות
16 ההכנה האורתודונטית לניתוח בוצעה בעשרה מתוך
)המקרים שהוצגו (ובהם שני המקרים המובאים בתמונות
על ידי ד״ר רותי גלייס במרפאת החוץ לכירורגיית הפה
. בילינסון,והלסתות במרכז רפואי רבין
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רשמים מהכנס הבינלאומי שקיימה
האגודה הישראלית לכירורגיית פה ולסתות

(יוני  ,2005מלון מצודת דוד בירושלים)

בסוף השבוע האחרון של חודש יוני ,לאחר חודשים ארוכים
של הכנה ותכנון ,קיימה האגודה הישראלית לכירורגיית
פה ולסתות כנס בינלאומי בירושלים ,וזאת בנוכחותם של
כ 150-רופאים מהארץ ומחו״ל.

בכדי .באקלים הבינלאומי הקיים ראה ועד האגודה לנכון
לחזק את מעמדה של ישראל בכלל ואת מעמד הרפואה
הישראלית בפרט ,תוך הדגשת ירושלים כמרכז ישראלי
שוקק חיים .לא אחת הביעו המרצים המרכזיים בכנס את
תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל ובאגודה הישראלית
לכירורגיית פה ולסתות ,והדגישו את מחויבותם לקשרים
המיוחדים בין אנשי המקצוע בארץ לבין הקהיליה
המקצועית הבינלאומית.
בראש הוועדה המארגנת של הכנס עמד יו״ר האיגוד ד״ר
אלחנדרו רויזנטול ,מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסתות
בבית החולים זיו בצפת .בראש הוועדה המדעית של הכנס
עמד פרופ׳ נרדי כספי ,מנהל המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות בהדסה עין כרם.

לדוברים המרכזיים בכנס נבחרו מרצים מהשורה הראשונה
בעולם ,בהם פרופ׳ חוליו אסרו ממדריד ,הנשיא הנבחר של
האגודה העולמית לכירורגיית פה ולסתות ומנהל המחלקה
לכירורגיית פה ולסתות במדריד; פרופ׳ ג׳יימס האפ ,העורך
הראשי של המגזין האמריקני לכירורגיית פה ולסתות
( )Journal of Oral and Maxillofacial Surgeryוהדיקן
המייסד של הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת East
 ;Carolinaוכן פרופ׳ רוי פרננדז ,מנהל המחלקה לכירורגיית
פה ולסתות בג׳קסונוויל ,פלורידה ,הנחשב לאחד המובילים
בעולם בתחום הכירורגיה האונקולוגית והמשחזרת של
גידולי ראש וצוואר.
מושב הכנס נקבע במלון מצודת דוד בירושלים ,ולא

הכנס נפתח בדברי ברכה של יו״ר הר״ש ד״ר יצחק חן.
במסגרת האירוע ניתנו הרצאות מפי מומחים מהמחלקות
המובילות בישראל .בנוסף התקיימה תחרות ראשונה
מסוגה ,בה הציגו מתמחים מצטיינים מהמחלקות השונות
את פירות עבודות המחקר בהן הם עוסקים .למקום
הראשון בתחרות המתמחים הגיע ד״ר שי שרון מהמחלקה
לכירורגיית פה ולסתות בהדסה עין כרם .למקום השני
הגיעה ד״ר יסמין גנטוס מהמרכז הרפואי פוריה ולמקום
השלישי ד״ר יונתן קליין מהמרכז הרפואי איכילוב .הרצאות
המתמחים זכו למחמאות רבות מצוות השיפוט ,בראשותם
של פרופ׳ ג׳יימס האפ ,פרופ׳ שלמה קלדרון ופרופ׳ דב
לאופר.

תמונה  :1בטקס הפתיחה של הכנס.
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רפואת הפה והשיניים ,אב תשע״ה ,כרך ל״ב ,גיליון .3

תמונה  :2במלון ׳מצודת דוד׳ ,מימין לשמאל :פרופ׳ רואי פרננדס,
פרופ׳ חוליו אסרו ,פרופ׳ ג׳יימס האפ ,יו״ר הכנס פרופ׳ נרדי כספי,
חברי האיגוד לכירורגיית פה ולסתות ד״ר אלחנדרו רויזנטול ,ד״ר
יואב לייסר ,ד״ר אדיר כהן וחוליאנה רויזנטול.
תמונה  :3פרופ׳ ג׳יימס האפ ואשתו בביקור ביד ושם.

בערב הפתיחה של הכנס התקיים אירוע גאלה בנוכחות
משתתפי הכנס ומשפחותיהם .בשיא הערב התקיימה
הופעה בניצוחו ובכיכובו של לא אחר מאשר יו״ר האיגוד
ד״ר רויזנטול ,שהפליא בנגינתו ובשירתו בליווי להקת ׳שיר
בעמק׳.
לצד החלק המקצועי סיירו המרצים המרכזיים בכנס
במספר אתרים בארץ ,בהם הכותל ,ים המלח ,כנסיית הקבר
ומוזיאון יד ושם.

הכנס נחתם בהתרגשות ובסיפוק רב ,ובתקווה כי אירוע
זה היווה את הסנונית הראשונה המבשרת תחילתה של
מסורת קיום כנסים בינלאומיים נוספים בירושלים.

Nardy Caspi, DMD MD
Professor and Chairman
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery
Hadassah and Hebrew University Medical Center
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הגישה המשולבת לסגירת פיסטולה
אורו-אנטרלית גדולה באמצעות מתלה
שומן מהלחי
תקציר

ד״ר ג .הורוביץ,
ד״ר א .קורן,
ד״ר נ .כרמל,
ד״ר ו .רייסר,
ד״ר ש .בלבן,
ד״ר א .שוסטר,
ד״ר ב .שלומי,
פרופ׳ ד .פליס,
ד״ר ש .קליינמן
המחלקה לניתוחי ראש-צוואר,
אף אוזן גרון ,פה ולסתות,
המרכז רפואי ת”א ע”ש
סוראסקי ,הפקולטה לרפואה
ע”ש סאקלר ,אוניברסיטת
תל אביב.
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כל החולים עם חסר גרמי נרחב כתוצאה מטיפולי
שיניים או מחלה אודונטוגנית טופלו בניתוח בגישה
משולבת הכוללת צוות כפול ,רינולוג (רופא אף
אוזן גרון) ומנתח פה ולסת .הגישה הניתוחית כללה
אנטרוסטומי אמצעי בגישה אנדוסקופית מחלל
האף לטיפול במחלה הכרונית של הסינוס ולשיקום
התפקוד הבריא של הסינוס ,וחלק אורלי לסגירת
( OAF - Oro-antral fistulaקשר פתולוגי בין חלל הפה
והסינוס) באמצעות מתלה אזורי מכרית שומן הלחי
.BFP - Buccal fat pad
בין השנים  2008ל 2013-ענו על הקריטריונים לטיפול
 45חולים ,ואלה עברו ניתוח בגישה משולבת לסגירת
 OAFבאמצעות  .BFPבין החולים היו  17נשים ו28-
גברים בגיל ממוצע ( 14.9 ± 53.5טווח גילאים של 80-
 22שנה) הסובלים מסימנים ותסמיני נזלת מוגלתית
( ,)n = 22, 48.9%גוף זר בסינוס (,)n = 10, 22.2%
גודש באף ( ,)n = 7, 15.5%באשת ( )n = 6, 13.3%וכאב
( .)n = 5, 12.2%סיבוכים ניתוחיים כללו כאב מקומי
( ,)n = 2, 4.4%נזלת מתמשכת ()n = 2, 4.4%
ו .Synechia (n = 1,2.2%)-חולה אחד נזקק לתיקון
כירורגי בגין פיסטולה חוזרת וחולה אחד עבר טיפול
כירורגי בעקבות זיהום מתמשך .לשניהם אין כרגע
פיסטולה .לכל  43החולים האחרים ( )95.5%היה OAF
סגור לאחר ההליך הראשון והם לא נדרשו לטיפול נוסף.
המעקב נערך לאחר  4.3 ± 3.6חודשים בממוצע (טווח
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של  16.9-3חודשים).
הגישה המשולבת באמצעות  BFPלסגירת  OAFגדול
מתוארת בהרחבה וכוללת הליך כירורגי בטוח ויעיל.
מטרת המחקר הייתה לתאר גישה משולבת זאת
באמצעות שימוש במתלה שומן  BFPבשלב אחד.

מבוא
קשר פתולוגי בין חלל הפה והסינוס ,הידוע גם
כ ,Oroantral fistula - OAF -יכול להתפתח בעקבות
תהליך דלקתי ממקור דנטלי או מסיבוך של ניתוחים
ברכס האלוואולרי העליון .הדלקת יכולה להתפשט
דרך הרכס האלוואורי ולפגוע בממברנה השניידריאנית
וכך לערב באופן משני את הסינוס המקסילרי ולהוביל
להתפתחות  OAFובעקבות כך לסינוסיטיס מקסילרי
או במקרים מתקדמים לפן סינוסיטיס בצד הפגוע.
ללא קשר לטכניקה הניתוחית המשמשת לסגירת
 ,OAFשני עקרונות מרכזיים חייבים להתממש :ניקוז
הולם של הסינוס החולה וכן איטום ה OAF -ללא מתח
על הרקמה .הטכניקות לסגירה ללא מתח יכולות לנוע
מסגירה ראשונית של  OAFקטן ועד לניוד מתלים
מקומיים ומרוחקים של הרקמות הרכות ,שתלי עצם
עצמיים ,חומרים אלוגניים ,Xenografts ,מתכות וכד’.
כרית שומן הלחי (  )BFPהוצגה בשנות השבעים
המאוחרות ( )6על ידי  Egyediכמתלה עמיד לסגירת
 .OAFמאז צבר ה BFP -פופולריות בזכות היתרונות
הידועים שלו :עקביות בין אנשים ,אספקת דם טובה,

קרבה אנטומית לאתר המקבל ,ניוד קל יחסית,
תחלואה מינימלית של האתר התורם ואחוזי הצלחה
גבוהים מאוד ( .)12-7מטרת המחקר הייתה לתאר את
הגישה המשולבת בשלב אחד במצבים של זיהום חריף
או כרוני של הסינוס המעורב בשילוב שימוש בBFP -
לסגירת  OAFגדול.
שיטות
מחקר זה אושר על ידי המועצה לביקורת המוסדית
(  .)TLV 2014קריטריוני הדרה כללו רוחב פיסטולה
נמוך מ 5-מ״מ ,אטיולוגיה לפיסטולה השונה מטיפול
שיניים (למשל פיסטולה משנית לכריתה של נגעים
שפירים או ממאירים) ,פיסטולה חוזרת ,חולים לאחר
הקרנות שכללו את עצם הלסת העליונה בטווח הקרינה
וכן חולים מתחת לגיל  .18כל שאר החולים עמדו
בקריטריוני ההכללה והיו זכאים לניתוח סטטיסטי.
הערכת מטופל
הערכה ראשונית של המטופל מתבצעת במרפאה
ייעודית על ידי שני רופאים ,רופא אף אוזן גרון ומנתח
פה ולסת ,והיא מוקדשת למטרה זו .מבוצעות בדיקה
של חלל הפה ובדיקה אנדוסקופית של חלל האף כדי
להעריך את סדר גודל הפיסטולה ולתכנן פתרון ניתוחי.
באופן שגרתי מתבצעת סריקת  CTשל חלל הפה
והסינוסים הפאראנאזליים .מאחר שרוב המטופלים
שלנו מופנים אלינו לאחר שאובחנו בקהילה ובדרך כלל
כבר ביצעו סריקת  CTדנטלית ,אנו מוסיפים סריקת
 CTסינוסים בעוצמה נמוכה לצורך הכרת האנטומיה
ותכנון הניתוח עם היתרון של מינון קרינתי מופחת.
טכניקה ניתוחית
לאור העובדה שהתכנית הכירורגית מכתיבה שני
טיפולים שונים עם תחומי התמחות שונים ,מכינים
את חדר הניתוח לפעולה של שני צוותים בו זמנית,
לחיסכון בזמן .על מנת לענות על הצרכים של שתי
הקבוצות מתמחה האחות הכירורגית בשני סוגי
הניתוחים .כעיקרון בסיסי תמיד יתחיל הטיפול
במחלת הסינוס באמצעות  Antrostomyאמצעי בגישה
אנדוסקופית לפני שמתחילים בשחזור ,על מנת להימנע

מפגיעה בהמשך ברצפת הסינוס המשוחזרת .בידיעה
שמוקד המחלה ממוקם בתוך הסינוס ,מתרכז הטיפול
בגישה האנדוסקופית בפתיחת הסינוס ,כלומר ביצוע
 Antrostomyאמצעי לצורך אוורור וניקוי של חלל
הסינוס עם פגיעה מינימלית ככל האפשר ברקמות
הסובבות .שלב ה Antrostomy -מתחיל עם הסטה
זהירה של  )Uncinate process ( UPקדמית ומדיאלית
בצומת שבין חלקו האופקי והאנכי ,במטרה להרחיב
את שטח המשפך האטמואידלי באזור זה ולהדגיש את
גבולות ה UP -עם הפרוצס הפרונטלי של המקסילה.
בתוך אזור זה ניתן לראות את צינור הדמעות וכך
להיזהר לא לפגוע בו באופן לא מכוון .בשלב זה מתבצע
בבטחה חיתוך של ה UP -באמצעות מלקחיים בנשיכה
אחורית תחת שליטה חזותית באמצעות אנדוסקופ
קשיח של  45/4.0מ״מ .הדבר מאפשר להפריד את
החלק האנכי מהסעיף האופקי והסרתו כלפי מטה .בכך
מתגלה ה ,Ostium -הסינוס שממוקם ב 80%-מהמקרים
מאחורי צומת זה .רקמה דלקתית ובצקת מוסרות
מאזור ה Ostium -באמצעות שימוש בMicrodebrider -
(  Medtronic XPS 2,000 Xomedאו Storz Unidrive
 SIIIאף אוזן גרון  )40701620ובאמצעות מלקחיים
לנשיכה אחורית ,תוך הגדלה והרחבת פתח הסינוס.
במידת הצורך ייחתכו שולי החלק האנכי של הUP -
באמצעות  ,Microdebriderאך הוא לא יוארך יותר
ממחצית מגובהו  -עד גובה הגבול התחתון של הבולה
האטמואידלית .יש להימנע מלפתוח כל חלל סינוס
אחר ואין מנתחים את החלקים העליונים של ה.UP -
אם קיים  Ostiumמשני כמובן שהוא יחובר לעיקרי וכך
ייווצר פתח בודד לסינוס המקסילרי .ברגע שהOstium -
זוהה והורחב ייעשה שימוש ב Microdebrider -המעוקל
ל 40-מעלות כדי להסיר רקמה מודלקת מחלל הסינוס,
שלעתים קרובות תכיל כיסים מוסתרים של מוגלה.
כיסים קשים להגעה באזור שמעל הרכס האלוואולרי
יוסרו באמצעות מלקחיים ארוכים במיוחד ומעוקלים
ב 115-מעלות כלפי מטה .לא תבוצע דיסקציה
סובפריאוסטלית של הממברנה השניידריאנית.
אנדוסקופים של  45ו 70-מעלות יאפשרו ראייה
מושלמת של קירות החלל באספקט האנטריורי,
האינפריורי והמדיאלי של הסינוס ,כמו גם הקירות
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הצדדיים והעליונים שלו .באותם מקרים בהם קיימת
דלקת משנית ברצסים האטמואידלים והפרונטליים
בדרך כלל לא יתבצע ניתוח ,בידיעה שאזורים אלה
יתאוששו ויתרפאו באופן ספונטני לאחר שטופל
המקור העיקרי של המחלה בסינוס המקסילרי.
במקרים נדירים ,כאשר קיים חשש מהידבקויות
פוסטאופרטיביות אפשריות בין הMiddle turbinate -
והקיר הלטרלי של האף ,ייעשה שימוש בחבישת
האף כ .Spacer -הדבר מסכם את החלק של הגישה
האנדוסקופית המשולבת  -וממשיכים בניתוח
בחלל הפה.
מבצעים חתך בשיא הרכס ,אותו מאריכים ב 2-1-ס״מ
מדיאלית ודיסטלית לפיסטולה ,שני חתכי שחרור
אנכיים בגבול הקדמי והאחורי ולאחר מכן מבצעים
 .Fistulectomyמרימים מתלה מוקופריאוסטלי
בוקלי ופלטינלי וחושפים את השוליים הגרמיים של
הפיסטולה .מבצעים גרידה של השוליים הגרמיים הן
בחלל הפה והן בסינוס כדי להסיר את כל הגרנולציות,
רקמה בצקתית או פוליפואידית וחומר זר המערבים
את השוליים של הפיסטולה .כעת ניתן להעריך את
ההיקף האמיתי של החסר הגרמי .לסגירת הפיסטולה
מבצעים חתך אופקי בפריאוסט של המתלה הבוקלי
ולאחריו ,בדיסקציה קהה ,מבצעים שחרור של
ה ,BFP -קידומו ותפירתו מעל החסר הגרמי למתלה
הפלטינלי ( .)Vicryl 3-0יש לוודא שה BFP -מכסה
את כל פני שטח החסר הגרמי .לאחר מכן המתלה
הבוקלי המוקופריאוסטלי מקודם ונתפר ()Vicryl 3-0
למתלה הפלטינלי מעל מתלה השומן כשכבת סגירה
ואיטום שנייה .חשוב מאוד לוודא ששתי השכבות
נתפרו ללא מתח ,כדי למנוע פתיחה של קו התפר
ובכך ליצור פיסטולה חדשה .לחסרים גרמיים קטנים
שקוטרם פחות מ 5-מ״מ ניתן להשתמש בקידום מתלה
מוקופריאוסטלי בוקלי בלבד.
תוצאות
בין השנים  2008ו 2013-עברו  45חולים ניתוח בגישה
משולבת לסגירת  OAFבאמצעות  .BFPבין החולים
היו  17נשים ו 28-גברים בגיל ממוצע 14.9 ± 53.5
(טווח של  80-22שנה) .סימנים ותסמינים כללו נזלת
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מוגלתית ( ,)n = 22, 48.9%גוף זר בסינוס (n = 10,
 ,)22.2%גודש באף ( ,)n = 7, 15.5%באשת ()n = 6, 13.3%
וכאב ( ,12.2% ,n = 5ראה טבלה  .)1סיבוכים ניתוחיים
כללו כאב מקומי ( ,)n = 2, 4.4%נזלת מתמשכת (= n
 )2, 4.4%ו( n=1, 2.2%( Synechia -ראה טבלה  .)2חולה

אחד נזקק לתיקון כירורגי בגין פיסטולה חוזרת וחולה
אחד עבר טיפול כירורגי בעקבות זיהום מתמשך .לשני
החולים אין כרגע פיסטולה .לכל  43החולים האחרים
( )95.5%היה  OAFסגור לאחר ההליך הראשון והם לא
נזקקו לטיפול נוסף .המעקב נמשך  4.3 ± 3.6חודשים
בממוצע (טווח של  16.0-3חודשים).

תמונה .A :פיסטולה אורואנטרלית לאחר עקירת שן .B .26
חשיפת הגבולות הגרמיים של הפיסטולה באמצעות הרמת מתלה
מוקופריאוסטלי בעובי מלא בוקלי ופלטינלי .C ,ניוד מתלה השומן
לכיסוי החסר הגרמי ותפירתו כשכבה עמוקה למתלה הפלטינלי,
 - Dקידום המתלה המוקופריואסטלי הבוקלי ותפירתו למתלה
הפלטינלי כשכבה שנייה ושטחית.

דיון

טבלה  :1נתוני המתרפאים
(%) No.
נתונים דמוגרפיים
זכר = )62.2%( 28
מין
נקבה = )37.8%( 17
ממוצע = )22-80( 14.9 ± 53.5
גיל
התמשכות המחלה (חודשים) ממוצע = )0.5-72( 14.3 ± 12.4
מחלות רקע
)40%( 18
עישון
)15.5%( 7
סוכרת או מחלה הפוגעת
בריפוי פצעים
אטיולוגיה
)44.4%( 20
עקירת שן
)16.4%( 13
שתל
)7.4%( 5
הרמת סינוס
)6.7%( 3
זיהום
)4.4%( 2
ציסטה
BRONJ
)4.4%( 2
סימנים ותסמינים
נזלת מוגלתית
)48.9%( 22
גוף זר בסינוס קלינית או
)22.2%( 10
רנטגנית
גודש אפי
)15.5%( 7
הליטוזיס
)13.3%( 6
כאב
)12.2%( 5
BRONJ = Bisphosphonate Related Osteonecrosis of Jaw

טבלה  :2נתוני ניתוחים

ממצאים בזמן הניתוח
מוגלה בסינוס
דפקט גרמי במקסילה או בקיר הסינוס
גוף זר
ציסטה
פטרת
סיבוכים ניתוחיים
כאב מקומי/רגישות
נזלת מתמשכת
Synechia
זיהום מתמשך
פיסטולה שארית
ניתוח חוזר (זיהום מתמשך)
דימום
מעקב (חודשים)

(.No )%
)35%( 16
)28.8%( 13
)24%( 11
)15.5%( 7
0
)4.4%( 2
)4.4%( 2
)2.2%( 1
)2.2%( 1
)2.2%( 1
)2.2%( 1
0
ממוצע = ± 3.6
)-16.9 3( 4.3

השימוש בניתוחים אנדוסקופיים של הסינוסים כחלק
בלתי נפרד מהגישה הניתוחית לטיפול ב OAF-אינו
רעיון חדש Lopatin .וחוב׳ תיארו ( )13גישה משולבת
במקרים של סינוסיטיס אודונטוגני כרוני למרות
שקבוצה זו לא השתמשה ב BFP-לסגירת ה .OAF-ב39-
חולים לא הבדילו באבחנה זו בין פיסטולות גדולות
לקטנות .השימוש ב BFP-לסגירת  OAFבגישה טרנס-
אורלית ואנדוסקופית משולבת דווחה לאחרונה ( )2על
ידי  Andricוחוב׳ .במחקר זה נרפא בסופו של דבר כל
 OAFללא אירועים מיוחדים ( ,)n=14כולל אלה שטופלו
בכרית שומן לחי ( .)3/14מחקר שנערך לאחרונה ()14
על ידי  Fussetiוחוב׳ ,מראה שיעורי הצלחה מוחלטים
זהים למרות שנעשה שימוש במתלה מוקופריאוסטלי
בלבד ,ללא  .BFPקיימים בספרות דיווחים אנקדוטליים
ומגוונים אחרים ( )16 ,15המתארים את השימוש בגישות
אנדוסקופיות משולבות שונות לטיפול ב.OAF-
המחקר הנוכחי מוכיח כי הגישה המשולבת לסגירת OAF
באמצעות  BFPאינה רק בטוחה ,אלא גם נושאת שיעורי
הצלחה גבוהים מאוד למרות שמדובר כאן בפיסטולות
בקוטר רב שבאופן תיאורטי שיעורי הצלחה בהן נמוכים
יחסית .שיעורי הצלחה גבוהים אלה עם תחלואה
מינימלית תוארו בעבר ,כמו למשל במחקר שפורסם
לאחרונה ( )17על ידי  Poeschlוחוב׳ ,שדיווחו על שיעורי
הצלחה של  98%בסיבוכים מינימליים בסגירת OAF
בקרב  161חולים ,למרות שקבוצה זו לא השתמשה בגישה
משולבת .כאשר לוקחים בחשבון שכל  OAFשטופל
במחקר הינו בקוטר העולה על  5מ״מ ,הרי שהגישה
הטיפולית המשולבת נראית מצוינת.
אחד היתרונות המרכזיים בגישה המשולבת הוא השמירה
על מסלול הניקוז התקין של הסינוס ,מה שמאפשר מניעת
יצירה של אנטרוסטומי אינפריורי והרחבת  Ostiumמשני,
אם הוא קיים ,זאת בהתאם להוראה הבסיסית של האבות
המייסדים של הניתוחים האנדוסקופיים הפונקציונליים
של הסינוסים ( .)18כמו כן ,אנו דואגים לנתח רק את
החלק התחתון של ה ,UP-מכיוון שהרחבה ניכרת של
ה Middle antrostomy-הינה מיותרת.
במסגרת המחקר עלו הסוגיות האם יש צורך בבדיקות
הדמיה למעקב והאם קיימת חשיבות לעיתוין .בתחילה
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מחלת סינוס משנית לסינוס המקסילרי החולה והמערכת
 בחולה ללא היסטוריה קודמת של,האוסטאומיאטלית
Middle- אינה דורשת כל הרחבה של ה,מחלת סינוסים
 שכן הליך זה יביא למעשה להחלמה, הבסיסיantrostomy
.של כל מחלת סינוסים נוספת

מסקנות
, גדולOAF  לסגירתBFP הגישה המשולבת באמצעות
. הינה הליך כירורגי בטוח ויעיל,המתוארת כאן בהרחבה
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מבוא
השימוש בשתלים דנטליים נפוץ בעשורים האחרונים
ומציג תוצאות טובות לאורך שנים ( .)2 ,1אולם
אצל מטופלים רבים קיים חסר עצם במימד
ההורטיקלי וההוריזונטלי ,מה שמצריך שחזור
של העצם לקראת החדרת השתלים .בין הסיבות
הנפוצות לחסר עצם אלוואולרי ניתן למנות עקירות
שיניים ,אובדן עצם לאחר טראומה בלסתות ,מחלות
פריודונטליות או מצבים לאחר כריתת עצם עקב
נגעים ציסטיים נרחבים או גידולים .חסר עצם
אלוואולרית עלול להפריע לביצוע שיקום פרותטי
בעזרת שתלים עקב חוסר תמיכה מספקת לשתל,
המהווה גם בעיה אסתטית .בנוסף ,באזור האחורי
בלסת התחתונה חוסר גובה עצם מספק מעל העצב
) )Inferior alveolarעלול להוות מכשול לביצוע שתלים.
קיימות שיטות שונות לשחזור הרכס אלוואלרי ,בהן
השתלות עצם אוטוגניות ,שחזור בעזרת ממברנות
( )Guided bone regenerationאו שחזור עם חומרים
אלופלסטיים ( .)3שיטות אלו מקובלות ,אך קיימות
להן מגבלות ,בעיקר במקרים בהם יש צורך בהגבהה
משמעותית ורטיקלית של הרכס האלוואולרי (.)4
 (Distraction osteogeneis) DOהינה טכניקה
ליצירת עצם חדשה באמצעות מתיחת שני קצוות
עצם לאחר אוסטאוטומיה או קורטיקוטומיה .החל
משנות החמישים של המאה הקודמת תיאר Ilizarov
את השיטה בעצמות ארוכות הכוללת ארבעה שלבים

רפואת הפה והשיניים ,אב תשע״ה ,כרך ל״ב ,גיליון .3

( .)6 ,5השלב הראשון כולל ביצוע אוסטאוטומיה
או קורטיקוטומיה וחיבור מכשיר מתיחה .השלב
השני הוא זמן המתנה (  )latency periodשל מספר
ימים לשם התארגנות הקאלוס הראשוני .בשלב
השלישי מתבצעת מתיחה הדרגתית של שני קצוות
העצם בקצב של  0.5עד  1מ״מ ליום ,עד שמושגת
התוצאה הרצויה .שלב רביעי כולל תקופת רטנציה
(  )Consolidation periodשל מספר חודשים לשם
התבגרות ומינרליזציה של העצם החדשה שנוצרה.
השימוש הראשון בשיטה לעצמות הפנים בוצע על ידי
 McCarthyבתחילת שנות התשעים ,במהלכו בוצעה
הארכת הלסת התחתונה במקרים של סינדרומים
המלווים בהיפופלזיה של הלסת (.)7
 )Alveolar Distraction Osteogenesis( ADOהינה שיטה
להגבהת רכס אלוואולרי אטרופי ותוארה לראשונה בבני
אדם בשנת  .)8( 1996אינדיקציות לשימוש בשיטה זו
כוללות חסר עצם ורטיקלי ,יחס בלתי מועדף של שתל
לכתר וחוסר יכולת להשיג שחזור פרותטי אסתטי (.)16
מטרת השיטה הינה יצירה של עצם אלוואולרית תוך
שליטה על וקטור התארכות העצם על מנת להשיג שחזור
תלת מימדי של הרכס האלוואולרי.
באזור הקדמי מבוצע  ADOלרוב במקסילה ,לצורך
שחזורים נרחבים במקרים של איבוד עצם בעיקר
במימד הורטיקלי ומעט במימד ההוריזונטלי (.)9
במנדיבולה הקדמית מבוצע  ,ADOלרוב על מנת
לאפשר החדרת שתלים לתותבת באזור שבין

ה Mental foramen -בשני צדי הלסת (.)11 ,10
באזור האחורי נפוץ  ADOיותר בלסת התחתונה
ומאפשר להחדיר שתלים ארוכים יותר וכתרים קצרים
יותר ובכך משפר את יחס הכתר לשתל (.)13 ,12
 ADOיכול להיות חד כיווני ( ,)14 ,8( )Unidirectionalדו
כיווני ( ,)15( ,)Bidirectionalרב כיווני ()Multidirectional
או הוריזונטלי ( .)16ניתן לעשות שימוש
במכשיר חד כיווני בודד בסגמנטים קטנים
באורך מזיו-דיסטלי של עד  3ס״מ (תמונה
 .)1בסגמנטים גדולים יותר יש צורך בשני
מכשירים ,אחד בכל צד של האוסטאוטומיה ,על
מנת לשלוט במישור הסגיטלי בזמן יצירת העצם.
מכשירי  DOדו כיווניים מאפשרים שליטה על
וקטור ההתארכות במישור הוורטיקלי והבוקו-
לינגואלי ( ADO .)15הוריזונטלי מתבצע באמצעות
 Crest distractorלהרחבה הוריזונטלית בוקו-
לינגואלית של הרכס האלוואולרי (( )16תמונה .)2
קיימים מכשירי  DOשונים ,ביניהם מכשירי
 Intraosseousכדוגמת Stryker ( LEAD System
 ,)14 ,8( )CMF, Portage, MI, USAמכשירי מתיחה
משולבים עם שתלים (  )Distraction implantsכדוגמת
Ace surgical supply co, Brockton, MA, ( Ace
 ,)USAוכן )Sis Inc, Klagenfort, Austria ( Dis-Sys
( ).18 ,17היום עיקר השימוש נעשה עם מכשירי DO
חיצוניים לעצם ( )Extraosseousכדוגמת ה Track-של
חב׳ .)21-19( )Tuttlingen, Germany( KLS Martin
חסרונות מכשירי  DOהחיצוניים כוללים נטייה לחשיפה
שלהם וקושי בשליטה על וקטור הארכת העצם (,18
 .)22חסרונות מכשירי ה intraosseous-כוללים צורך
בתמיכת עצם בזאלית משמעותית ,נטייה לספיגת
עצם סביב המכשיר ורגישות לכוחות לטרליים
שעלולים לגרום לווקטור התארכות שגוי (.)23
תאור השיטה
יש לבצע חתך מוקופריאוסטלי פרה-קרסטלי בצד
הבוקלי תוך שמירה על המשכיות המוקוזה המצומדת
(  )Attached mucosaבשיא הרכס .חתכי שחרור
יבוצעו כ 4-מ״מ לטרלית למיקום האוסטאוטומיה
המתוכננת .המתלה מורם עד לגבול התחתון של

ה Pyriform

המנדיבולה או במקסילה עד לבסיס
 .apertureמבוצעות שתי אוסטאוטומיות ורטיקליות
ואחת הוריזונטלית תוך שימוש במקדח צילינדרי
דק בשילוב עם מסור רציפרוקלי ,היוצרים סגמנט
טרפזואידי נייד (תמונה  .)A1יש ליצור סגמנט בעל
גובה מינימלי של  6מ״מ על מנת לאפשר חיבור של
פלטה וברגים תוך שימור של הפריאוסט והמוקוזה
בצד הלינגואלי/פלטינלי וקרסטלי של הסגמנט.
פגיעה בחיבור הלינגואלי/פלטינלי עלולה להביא
לנמק של הסגמנט .במנדיבולה יש לשמור על גבול
מינימלי של  2מ״מ מעל התעלה המנדיבולרית על מנת
להימנע מפגיעה בעצב ה( Inferior alveolar -תמונה
 .)A1מכשיר המתיחה מותאם ומקובע למקומו בעזרת
ברגים .במקרה של מכשיר  ,Intraosseousמוחדר
מוט או שתל טרנסמוקוזלי דרך הרירית הקרסטלית
וקיבוע המכשיר מבוצע באמצעות ברגים (.)23
לאחר זמן המתנה של כארבעה ימים מתחילים את
מתיחת המכשיר (  )Latency periodבקצב של 0.5
מ״מ ביום ,עד להשלמת האורך הרצוי ובהתאם לטווח
המכשיר (תמונה  .)1Bלאחר השלמת המתיחה יש
צורך בתקופת רטנציה (  )Consolidation periodשל
שלושה-ארבעה חודשים לייצוב הסגמנט שהוארך,
כמו גם התבגרות ומינרליזציה של העצם .לאחר מכן
ניתן להסיר את מכשיר המתיחה ולהחדיר שתלים.
הפרוטוקול הטיפולי מוצג בטבלה  .1בתמונה 3
מוצגים צילומים פנורמיים של שלבי הטיפול באמצעות
 Alveolar distraction osteogenesisבמטופל לאחר
אובדן שיניים ועצם אלוואולרית עקב טראומה.
יתרונות שיטת ה ADO-כוללים הארכה סימולטנית של
רקמת החניכיים והעצם ללא צורך ביצירת מתלה לשם
סגירה ראשונית ,דבר המוביל לסיכון נמוך יותר של
חשיפת עצם ,זאת בניגוד לשתל עצם המצריך הרחבת
המתלה לשם כיסויו .העצם ברכס האלוואולרי נותרת
בוגרת קורטיקלית ,עובדה המוסיפה ליציבות שתלים
המוחדרים לעצם .יתרון נוסף הינו שמירה על המשכיות
המוקוזה המצומדת ,עובדה התורמת להצלחת השתלים.
בנוסף ,בשיטת ה ADO-אין אתר תורם ,ללא המורבידיות
המלווה בכך .בשיטה זו ספיגת העצם הינה מינימלית
ושיעור הזיהומים נמוך .בשיטת ה ADO-יכולת הגבהת
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העצם האלוואולרית רבה לעומת שיטות אחרות ,עובדה
המאפשרת שחזור חסר עצם ניכר ואפשרות של החדרת
שתלים ארוכים יותר (.)21 ,19
חסרונות וסיבוכים של שיטת ה ADO-כוללים אפשרות
פגיעה בעצב ה ,Inferior alveolar-שבר של העצם
הבזאלית או הסגמנט הנייד ,פגיעה בשיניים סמוכות,
כיוון שגוי של וקטור המתיחה ,בעיה מכנית או שבירה
של מכשיר המתיחה ,חשיפה של מכשיר המתיחה דרך
הרקמה הרכה וזיהום מקומי ,הפרעה לסגר עקב כיוון
שגוי של הארכת העצם או עקב מוט המתיחה ,ספיגה של
הסגמנט הנייד עקב פגיעה באספקת הדם או לחץ מוגבר
על הסגמנט ,פגיעה בהתגרמות העצם ויצירת רקמה
פיברוטית עקב קצב מתיחה בלתי תקין וצורך בניתוח שני
לשם הסרת מכשיר המתיחה ( .)25 ,24 ,12ישנם קלינאים
התומכים בהחדרת שתלים באותה פרוצדורה של הסרת
מכשיר המתיחה ,ויש הממתינים עד כחודשיים לריפוי
נוסף לפני החדרת השתלים.
A

B

תמונה  :1הגבהת עצם אלוואולרית באמצעות מכשיר מתיחה
חיצוני  .A .Extraosseousבוצעה אוסטאוטומיה בצורת טרפז.
מכשיר המתיחה מורכב מבורג מתיחה מרכזי ושתי פלטות
המתחברות לעצם הבסיסית ( )Base plateולמקטע האלוואולרי
הנייד ( .B .)Transport plateלאחר המתיחה ההדרגתית נוצרת
עצם חדשה בין הסגמנט הנייד לעצם הבסיסית.
C

דיון
דיסטרקשן אלוואולרי הינו פרוצדורה בה מבוצעת משיכה
של סגמנט של עצם בוגרת לשם הגבהת הרכס האלוואורלי
לקראת החדרת שתלים לצורך אסתטי ,פונקציונלי או
צרכים סגריים .השיטה מהווה אלטרנטיבה ליצירת עצם
ללא צורך בשתלי עצם ובמורבידיות שמתלווה אליהם.
במאמר זה תיארנו שיטות  ADOשונות ,כולל
יתרונות ,חסרונות וסיבוכים אפשריים .אחד
האתגרים המרכזיים בשיטה זו הינו השליטה בווקטור
התארכות העצם ,ויש לשים דגש על פתרון השליטה
בווקטור במחקרים עתידיים ופיתוח השיטה.
במקרים של צורך בהגבהת הרכס האלוואולרי ב 8-מ״מ
ומעלה ,שימוש בשתל עצם אוטוגני לשם אוגמנטציה
אינו מספק עקב ספיגה מוגברת ( )26ויש לעשות שימוש
ב .ADO-שיטת  ADOמשלבת יצירת עצם ורקמה רכה יחדיו
ללא צורך באוגמנטציית עצם ומהווה אופציה טיפולית
שימושית במקרים של חסר עצם בינוני עד חמור.
D

E

C

B

A

תמונה  :2מכשיר מתיחה להרחבה הוריזונטלית בוקו-לינגואלית של
הרכס האלוואולרי .A .רכס צר לפני ההרחבה .B .ביצוע אוסטאוטומיה
לאורך הרכס הצר ,קורטיקוטומיה בצד הבוקלי (קו מקווקו) והחדרת
מכשיר המתיחה .C .לאחר הרחבה הדרגתית נוצרת עצם חדשה.
 .Dלאחר הסרת מכשיר המתיחה מוחדר שתל לעצם שנוצרה.E .
לאחר אוסטאואינטגרציה מורכב מבנה וכתר.
B

A

תמונה  .A :3צילום פנורמי של מטופל לאחר שברים בלסתות ,איבוד שיניים ואובדן עצם אלוואולרית .בלסת תחתונה משמאל
בוצעה אוסטאוטומיה בצורת טרפז והוחדר מכשיר מתיחה חיצוני  ,Extraosseousהמקובע לעצם הבסיסית ולמקטע האלוואולרי הנייד
באמצעות ברגים .B .לאחר המתיחה ההדרגתית נוצרת עצם חדשה ,העוברת בהדרגה מינרליזציה ,בין הסגמנט הנייד לעצם הבסיסית.
 .Cלאחר הוצאת מכשיר המתיחה והחדרת שלושה שתלים לעצם החדשה שנוצרה.
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.Alveolar Distraction Osteogenesis  פרוטוקול טיפולי:1 טבלה

החדרת
שתלים

מתיחה הדרגתית
זמן המתנה
ניתוח
הוצאת מכשיר
תקופת רטנציה
מתיחה
)Consolidation period( )Gradual distraction( )Latency period) )(אוסטאוטומיה
ארבעה חודשים-שלושה

References
01.	A lb er k t s s o n T, D ahl E , E nb om L , et al.
Osseointegrated oral implants. A Swedish
multicenter study of 8139 consecutively
inserted Nobelpharma implants. J Periodontol
1988; 59(5): 287-296.
02.	Tomasi C, Wennström J, Berglundh T. Longevity
of teeth and implants - a systematic review. J
Oral Rehabil 2008; 35(1): 23-32.
03.	M ilinkovic I, Cordaro L. Are there specific
indications for the dif ferent alveolar
bone augmentation procedures for implant
placement? Asystematic review. Int J Oral
Maxillofac Surg 2014; 43(5): 606-625.
04.	
Arx Tv, Hardt N, Wallkamm B. The TIME
technique: a new technique for localized
alveolar ridge augmentation prior to placement
of dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants
1996; 1: 387-394.
05.	
Ilizarov G. The tension-stress effect on the
genesis and growth of tissues. Part I. The
influence of stability of fixation and soft-tissue
preservation. Clin Orthop Relat Res 1989; 238:
249-281.
06.	
Ilizarov G. The tension-stress effect on
the genesis and growth of tissues: Part II.
The influence of the rate and frequency of
distraction. Clin Orthop Relat Res 1989; 239:
263-285.
07.	McCarthy J, Schreiber J, Karp N, et al. Lengthening
the human mandible by gradual distraction. Plast

41

 מ״מ ליום0.5

ארבעה ימים

Reconstr Surg 1992; 89(1): 1-10.
08.	C hin M, Toth B. Distraction osteogenesis in
maxillofacial surgery using internal devices:
review of five cases. J Oral Maxillofac Surg
1996; 54: 45-53.
09.	J ensen O, Cockrell R, Kuhike L, et al. Anterior
maxillary alveolar distraction osteogenesis:
a prospective 5-year clinical study. Int J Oral
Maxillofac Implants 2002; 17: 52-68.
10.	
Krenkel C, Grunert I. The Endo-Distractor
for preimplant mandibular regeneration. Rev
Stomatol Chir Maxillofac 2009; 110(1): 17-26.
11.	
Raghoebar G, Liem R, Vissink A. Vertical
distraction of the severely resorbed edentulous
mandible: a clinical, histological and electron
microscopic study of 10 treated cases. Clin Oral
Implants Res 2002; 13: 558-565.
12.	G arcia-Garcia A, Somoza-Martin M, GandaraVila P, et al. Alveolar distraction before insertion
of dental implants in the posterior mandible. Br
J Oral Maxillofac Surg 2003; 41: 376-379.
13.	H wang S, Jung J, Jung J, et al. Vertical
alveolar bone distraction at molar region
using lag screw principle. J Oral Maxillofac
Surg 2004; 62: 787-794.
14.	R achmiel A, Srouji S, Peled M. Alveolar ridge
augmentation by distraction osteogenesis. Int J
Oral Maxillofac Surg 2001; 30: 510-517.
15.	
Jensen O, Ueda M, Laster Z, et al. Alveolar
Distraction Osteogenesis. Selected Readings in
Oral and Maxillofacial Surgery 2002; 10(4): 1-48.
16.	L aster Z, Rachmiel A, Jensen O. Alveolar width

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 3, July 2015.

distraction osteogenesis for early implant
placement. J Oral Ma xillofac Surg 2005 ;
63(12): 1724-1730.
17.	G aggl A, Schultes G, Kärcher H. Distraction
implants: a new operative technique for alveolar
ridge augmentation. J Craniomaxillofac Surg
1999; 27: 214-221.
18.	M c A l l i s t e r B , G a f f a n e y T. D i s t r a c t i o n
osteogenesis for vertical bone augmentation
prior to oral implant reconstruction. Periodontol
2000; 33: 54-66.
19.	H idding J, Lazar F, Zöller J. Initial outcome of
vertical distraction osteogenesis of the atrophic
alveolare ridge. Mund Kiefer Gesichtschir 1999;
3(1): S79-83.
20.	R achmiel A, Aizenbud D, Peled M. Enhancement
of bone formation by bone morphogenetic
protein-2 during alveolar distraction: an
experimental study in sheep. J Periodontol 2004;
75(11): 1524-1531.
21.	R achmiel A, Emodi O, Gutmacher Z, et al. Oral
and dental restoration of wide alveolar cleft
using distraction osteogenesis and temporary
anchorage devices. J Craniomaxillofac Surg 2013;

41(8): 728-734.
22.	A izenbud D, Hazan-Molina H, Cohen M, et al.
Combined orthodontic temporary anchorage
devices and surgical management of the
alveolar ridge augmentation using distraction
osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg 2012;
70(8): 1815-1826.
23.	
McAllister B. Histologic and radiographic
evidence of vertical ridge augmentation utilizing
distraction osteogenesis: 10 consecutively
placed distractors. J Periodontol 2001; 72(12):
1767-1769.
24.	S aulacic N, Iizuka T, Martin MS, et al. Alveolar
distraction osteogenesis: a systematic review.
Int J Oral Maxillofac Surg 2008; 371-377.
25.	S aulacic N, Somoza-Mar tin M, GándaraVila P, et al. Relapse in alveolar distraction
osteogenesis: an indication for overcorrection. J
Oral Maxillofac Surg 2005; 63(7): 978-981.
26.	C ordaro L, Amade D, Cordaro M. Clinical results
of alveolar ridge augmentation with mandibular
block bone grafts in partially edentulous
patients prior to implant placement. Clin Oral
Implants Res 2002; 13: 103-111.

לד״ר רובין קופולביץ
מהוותיקים שבפעילי הר״ש
תנחומים
על מות רעייתך

 ז״ל,)קלרה (חיה
יהא זכרה ברוך

.3  גיליון, כרך ל״ב, אב תשע״ה,רפואת הפה והשיניים

42

הקלה ברגישות

הקלה מיידית ומתמשכת לשיניים רגישות
פריצת דרך בעזרת טכנולוגיית Pro-ArginTM
אחרי

לפני

2

1

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין חשוף
שלא עבר טיפול

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין
אחרי הטיפול

צינוריות דנטין פתוחות
הגורמות לרגישות

צינוריות דנטין אטומות
להקלה מיידית* ומתמשכת
ברגישות שיניים

משחת  Colgate® Sensitive Pro-ReliefTMמיועדת למתרפאים
הסובלים מרגישות יתר של הדנטין.
המלץ למתרפאיך להשתמש במשחת השיניים Colgate® Sensitive
 Pro-ReliefTMע"י מריחה ישירה של משחת השיניים ועיסוי השן הרגישה
למשך דקה אחת .לאחר מכן ,לתחושת הקלה מתמשכת ,יש לצחצח
פעמיים ביום מדי יום.3

Colgate® Sensitive

 Pro-Reliefמספקת
הקלת רגישות מיידית
לעומת קבוצות
הביקורת .ההקלה
נותרה בעינה לאחר 3
ימי צחצוח פעמיים ביום
TM

• משחה לטיפול ברגישות לשימוש יום יומי בבית
טכנולוגיית ™ ,Pro-Arginמבוססת על תהליך טבעי של אטימת
צינוריות הדנטין בעזרת ארג'ינין וסידן קרבונט ,הנמשכים אל פני שטח
הדנטין ,ליצירת שכבת איטום המגנה ומספקת הקלה מיידית.2
*הקלה מיידית מושגת על ידי מריחה ישירה של משחת השיניים ועיסוי השן הרגישה
למשך דקה אחת.

מקורות:

improvement

2

1

3-day

Negative control:
Toothpaste with
1450 ppm
ﬂuoride only

60 %

Sensitivity relief

בשימוש ישיר על שן
רגישה על ידי מריחה
בקצה האצבע ועיסוי
עדין למשך דקה אחת,
משחת השיניים

70%

3

Immediate

Baseline

0

Air blast sensitivity score

מהיום ,בעזרת טכנולוגיית ™ Pro-Arginהמהפכנית,
ניתן לספק הקלה מיידית* וממושכת לרגישות יתר של הדנטין,
באמצעות שימוש במשחת שיניים ™Colgate® Sensitive Pro-Relief

תוצאות מהפכניות

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste
Positive control:
Toothpaste with 2 % potassium ion

ניתן לבקר באתר www.colgateprofessional.com
כדי ללמוד עוד כיצד הקלה מידיית* במקרים של רגישות יתר
של הדנטין יכולה להשפיע על עבודתכם.

1. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 23-31. 2. Cummins D.J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):1-9. 3. Nathoo S et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 123-130.

החדרת שתלים בגישה זעיר פולשנית:
התפתחויות ושיפורים טכנולוגיים
מבוא

ד״ר נ .ברוק
ד״ר ע .זגורי
פרופ׳ ע .נחליאלי
המכון לכירורגיה ורפואת הפה
והלסתות ,מרכז רפואי ברזילי,
אשקלון.

שיפורים בתחום האופטיקה ,המכניקה והמחשוב
מאפשרים בעשור האחרון ביצוע טכניקות כירורגיות
המאופיינות כולן בשיטות פולשניות מינימליות
( .)Minimaly invasive techniquesבראש ובראשונה
מדובר בשימוש בשיטות אנדוסקופיות ,וזאת על
מנת למזער את גודל הפרוצדורה הכירורגית הנדרשת
וכתוצאה ישירה מכך גם את גודל הצלקת ואת הסיבוכים
והסיכונים הן במהלך הניתוח והן לאחריו ,לאפשר ניתוח
פחות מורכב וריפוי מהיר וטוב יותר ,וכל זאת בנוסף
לנוחות ולהיענות גבוהות יותר הן מצד המטופל והן מצד
הרופא (.)1
השימוש הראשון באנדוסקופ ,כפי שמדווח בספרות ,היה
בשנת  1806על ידי  ,Philipp Bozziniשהשתמש במוביל
אור ובזכוכית מגדלת על מנת לחקור את החללים בגוף
האדם ( .)4אולם איגוד הרופאים בווינה באותה עת לא
שש לאשר את השימוש המוזר שנעשה בכלי זה .שימוש
באנדוסקופ בצורתו המקובלת יותר בגוף האדם נעשה על
ידי  William Beaumontב ,1822-אולם עד  1974לא נעשה
שימוש אמיתי באנדוסקופ בכירורגיה של אזור ראש-
צוואר ( .)2ככלל ,אנדוסקופ יכול להיות קשיח או גמיש,
הוא מורכב ממקור המפיץ אור ומרכיב אופטי המאפשר
צפייה ישירה באוביקט.

האנדוסקופ הדנטלי
האנדוסקופ הדנטלי שפותח במרכז הרפואי ברזילי
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באשקלון מכיל גם מרכיב שלישי ,המאפשר הכנסה
של כלים ייעודיים או סקשן במטרה לאפשר ביצוע
פרוצדורות כירורגיות מגוונות בראייה ישירה דרך
האנדוסקופ ( .)3שימוש באנדוסקופ לצורך כירורגיה
דנטלית או החדרת שתלים דווח לראשונה בשנת 2006
והבא אחריו ב ,2008-על ידי נחליאלי וחוב׳ ( .)3יש לציין
כי בזכות שיפורים טכנולוגיים מרחיקי לכת מאפשר כיום
האנדוסקופ הדנטלי צפייה בזווית של  120מעלות עם
צפיפות של למעלה מ 10,000-פיקסלים (סיבים) ועובי של
פחות מ 1-מ״מ .כך ,שתכונותיו של אנדוסקופ מזערי זה
קרובות לאנדוסקופים קשיחים בעלי קוטר רב בהרבה.
השימוש בשתלים דנטליים החל ב 1970-והעלה חשש מגל
כשלונות שיוביל לזיהומים מוחיים ולמחלות לב בעקבות
חדירה של בקטריות במהלך החדרת השתלים לתוך
הלסתות .הקשר בין תוחלת החיים העולה ואובדן שיניים
מוצג רבות בספרות ( )4ומכאן ,שהעלייה בתוחלת החיים
מגבירה משמעותית את הצורך במתן מענה לחוסר שיניים
אצל כלל האוכלוסיה ( .)5שתלים דנטליים מספקים
תשובות טובות ביותר לשיקום מצב של חסר שיניים אצל
מטופלים בוגרים בכל הגילאים ( .)6היתרון המשמעותי
ביותר בשימוש בשתלים דנטליים ,מעבר לשעור ההצלחה
הניתוחי ,הוא הימנעות מהרס ,מהישענות ומהסתמכות
על שיניים אחרות בחלל הפה ,כמו גם יכולת התפקוד של
כל שתל כיחידה עצמאית בפני עצמה (.)7
ההצלחה של שתל לטווח ארוך כוללת בתוכה מספר רב
של פרמטרים ,כאשר בין העיקריים שבהם ניתן למנות

איכות וצפיפות העצם וכן מינימום פגמים ורקמות שאינן
עצם באזור המועמד לקבל את השתל הדנטלי (.)8
מאז  ,1960עת דיווח ברנמרק ( )9על הצלחתו הראשונה
בשימוש בשתלים דנטליים העשויים טיטניום ,בוצעו
שינויים רבים בצורתו ,בסוג הסגסוגת ובמבנהו
של השתל .ההערכות מדברות היום על קיומם של
למעלה מ 1,300-סוגי שתלים השונים זה מזה בעיצוב,
בתבריג ,בצורה ,בהרכב החומר ,בסוג פני השטח ובסוג
הפלטפורמה המתחברת אל השיקום ( .)11 ,10החדרת
שתלים דנטליים היא מהטיפולים הרפואיים המוצלחים
ביותר עם שיעורי הצלחה של  ,96-98%כאשר עיקר
המחקר המתנהל כיום מנסה לשפר את אותם אחוזים
קטנים של כישלון (.)12
ידוע כי אחד הפרמטרים העיקריים המשפיעים על
הצלחת שתל ,הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך ,הוא
קיומה של תאחיזה ראשונית בזמן החדרת השתל
( .)13אי קיום תאחיזה ראשונית מספקת משמעותו
כישלון ודאי של פרוצדורת ההשתלה .כמובן שתאחיזה
זו נגזרת מסוג העצם באזור המושתל ,מאיכותה
ומצפיפותה ( .)14מסיבה זו לשתלים באזור המנדיבולה
אחוזי הצלחה גבוהים משל אלה המוחדרים באזור
המקסילרי האחורי (.)15
סיווג איכות העצם המקובלת היום הינו זה שהוגדר
על ידי  Lekholm & Zarbוהוא מחלק את העצם
לארבעה סיווגי משנה ,בהתאם ליחס בין כמות העצם
הקורטיקלית והעצם המדולרית ( .)16מדידה רנטגית
של איכות העצם אינה פשוטה כלל ,שכן האבחנה בין
רקמות שונות בצילום רנטגן רגיל מצריכה שוני שבין
 10ל 30%-בצפיפות הרקמות .צילום  CTלעומת זאת,
מאפשר אבחון טוב יותר ,אולם גם הוא מצריך שוני
בצפיפות של למעלה מ.)17( 2%-
כדאי לזכור כי בחלל הפה קיימים שחזורים מתכתיים
כמו גם חומרים רדיואופאקיים (סתימות ,כתרים,
טיפולי שורש ,שתלים קודמים) הגורמים לשיבוש בהחזר
הקרן ובפיזורה וגורמים על כן ל”סטריקים” ,רעשי רקע
המקשים עוד יותר על הפיענוח וקבלת התמונה האמיתית
של סוג העצם ,איכותה וצפיפותה באזור המבוקש.
 Bone mineral density – BMDהינו מדד המגדיר את
כמות העצם ביחס לרקמות הנוספות הנמצאות בתוך

נפח עצם מוגדר .הדרך המקובלת למדוד פרמטר זה
היא בעזרת  ,Hounsfield units – HUשיכולה להתקבל
במדידות ממוחשבות בצילום  CTרגיל בלבד .טווח
הערכים של  HUבעצמות הלסת נע בין  HU 84באזור
מקסילרי אחורי ל HU 1327-באזור מנדיבולרי קדמי,
בו איכות העצם והיחס בין העצם לרקמות אחרות הינו
הגבוה ביותר בלסתות ( .)17יחידות אלו אינן מופיעות
בצילום ובפיענוח של  CTדנטלי אותו מקבל הרופא
המטפל .בפועל האבחנה לגבי איכות וצפיפות העצם ,שכה
חשובה להצלחת השתל בטווח קצר והארוך ,מתקבלת
ב CT-הדנטלי בסקלה של גוני אפור בהם מודגם אתר
המטרה (תמונה  .)1כמובן שאבחנה בתוך כסקלה של גוני
אפור אינה מדעית ואינה מדויקת ,אלא קשורה בעיקרה
לאיכות המדפסת של מכון הצילום ובמקרים רבים גורמת
לאבחנה שגויה ולבחירה שגויה של תוכנית הטיפול וסוג
השתל.

.
תמונה  :1חתכי  CTשל הלסת המנדיבולרית ושל הלסת
המקסילרית כפי שמתקבלים ב.CBCT-

• שימוש קליני :המצאתו של האנדוסקופ הדנטלי
וכניסתו לתחום השתלים פתחה בפני הרופא המטפל
לראשונה בהיסטוריה את היכולת לראות בצורה ישירה
באור יום את אזור הקדיחה לכל אורכו גם בקצה העמוק
ביותר (.)18

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 32, No. 3, July 2015.

45

תמונה  :2מערכת האנדוסקופ הדנטלי הזהה בגודלה למחשב
נייד .בצילום התחתון נראית הגדלה של הקצה הפעיל באנדוסקופ.

אזור הקדיחה היה נתון עד היום להערכה בלבד בעזרת
כלים מנואליים וכל ההחלטות לגבי האזור הניתוחי ,סוג
העצם וצפיפותה ,הרכב הרקמות הסובבות את אזור
ההשתלה בנוסף לקרבה לעצב המנדיבולרי ולכלי דם,
פריצה ממשית של העצם הקורטיקלית או לחילופין
פנסטרציה או דהיסנס של העצם הקורטיקלית ,כל אלה
היו אך ורק בגדר השערה .במקרה הטוב שימשו את הרופא
יכולותיו הבלעדיות ,כמו חוש מנואלי עדין במיוחד וניסיון
רב מאוד.
שימוש באנדוסקופ במהלך הכנת הקדח יכול לאפשר
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לרופא המטפל לראות בפועל ,בכל שלב של הניתוח ,את סוג
העצם לכל אורכה של ההכנה הכירורגית ,את יחס העצם
לשאר הרקמות באזור ההשתלה (רקמת חיבור ,רקמת
שומן ,רקמה גרנולרית ועוד) ,שיכולים להיות מובדלים
בצורה וצבע ולא על פי יכולת מישוש מוגבלת ביותר .בנוסף,
שימוש באנדוסקופ מאפשר לרופא לראות האם העצם
עשירה בכלי דם ,נתון הכרחי להצלחת השתל ,או שמא
מדובר בעצם דחוסה ללא כלי דם ובמקרים קיצוניים אף
עצם נקרוטית כתוצאה מפגיעה בעבר או כתוצאה מהכנה
לא נכונה של הפרוצדורה הכירורגית שגרמה לחימום יתר
של האזור המנותח .צפייה ישירה זו יכולה לעזור רבות
בהחלטה על מיקום השתל וסוג השתל הספציפי בו נבחר
להשתמש.
במקרים בהם קיים חשש לחדירה למבנים אנטומיים
קרובים או לפריצה של הקורטס העוטף את העצם ,ניתן
להימנע מהרמה של מתלה כירורגי גדול על מנת לחפש את
הפריצה או הדהיסנס וכמובן להפסיק להסתמך על תחושת
בטן ויד בהערכת מצב שכזה .הימנעות מהרמת מתלה סאב
פריאוסטלי נרחב מאפשרת המשך אספקת דם רציפה
לעצם ,דבר הכרחי לפרוגנוזה של השתלים והפרוצדורה
לטווח הארוך.
בנוסף ,שימוש באנדוסקופ מאפשר לראות בצפייה ישירה
היכן ממוקם הקדח ודרך אילו סטרוקטורות אנטומיות
הוא עובר ,ובכך למזער את הפרוצדורה הכירורגית .שיטה
זו מאפשרת החלמה טובה יותר ומניעה של כאב פוסט
אופרטיבי ,אספקת דם טובה יותר ומינימום פציעה לרקמות
התומכות בשל אפשרות להימנע מהרמה של מתלה רקמתי
נרחב הפוגע באספקת הדם ,מגביר את הכאב הפוסט
אופרטיבי ,גורם להמטומות ולהפרעה אסתטית חיצונית
ואף עלול לפגוע בהצלחת השתל ( .)19שימוש באנדוסקופ
הדנטלי באזורים הקרובים לעצב המנדיבולרי אף יכולים
להעריך את הקרבה אליו באמצעות צפייה ישירה ובכך
להימנע מפגיעה בו ופגיעה עצבית קשה בעתיד.

תמונה  :3צילום מתוך האנדוסקופ במהלך קידוח להחדרת
שתלים בלסת התחתונה .A .עצם מסוג  D1עם אחוזים גבוהים
של דחיסות המורכבת בעיקר מעצם קורטיקלית;  .Bעצם רכה
מסוג  D3המורכבת בעיקר מעצם טרבקולרית ושומן ומצריכה
תהליך אחר מזה של עצם  D1במהלך ההכנה ובבחירת סוג
השתל הראוי לשימוש באתר זה; ( .Cהמסומן בשני חיצים
שחורים למעלה) עדות לפריצה של הקורטס הבוקלי בזמן
הקדיחה ,דבר המצריך התייחסות טרם החדרת השתל הסופי;
( .Dמסומן בעיגול) קדח בלסת תחתונה .במהלך הקידוח ניתן
לצפות בעצב המנדיבולרי הנמצא חשוף בקצה האפיקלי של
הקדח .כמובן שראייה של מצב לא רצוי זה מאפשרת הימנעות
מפגיעה בעצב והימנעות מגרימת נזק בלתי הפיך בעתיד.

ביצוע שתלים באזור אחורי בלסת עליונה היווה
במשך שנים רבות אתגר ,וזאת בשל קיומו של
הסינוס המקסילרי ,שלאחר עקירות השיניים מבצע
פנאומטיזציה וגורם לירידה באורך הוורטיקלי של
העצם ,וזאת בנוסף לספיגה הטבעית של העצם
המתרחשת לאחר ביצוע העקירות .חסר עצם ורטיקלי
מונע אפשרות שיקום באמצעות שתלים .קיומו של
שתל לאורך זמן מותנה בכך שכולו יהיה מכוסה ומוקף
בעצם תומכת.
באמצע שנות השבעים של המאה העשרים היה זה
 Tatumשהראה לראשונה בצורה מהפכנית ( )21 ,20את
היכולת לבצע הרמה של ממברנת הסינוס המקסילרי
(  )Schneiderian membraneתוך כדי מילוי גרמי
של הטווח שבין העצם המקסילרית לממברנה ,ובכך
ביצוע אוגמנטציה של העצם לצורך ביצוע שתלים .שנה
לאחר מכן היו אלה  James & Boyneשדיווחו אף הם

על הצלחה בשימוש בשיטה זו ,למרות שהיא כוללת
פרוצדורה קשה ומורכבת המכילה בתוכה סכנות
וסיבוכים מרובים.
מאז שנות השבעים לא השתנה הרבה בנושא זה .הגישה
המקובלת כוללת עדיין ביצוע חלון לטרלי לסינוס
המקסילרי תוך חשיפה נרחבת של האזור הניתוחי לצורך
צפייה ישירה וטובה ,ביצוע חלון גרמי גדול בעזרת כלים
רוטטוריים לשם הרמה מכנית של הממברנה בתוך הסינוס
המקסילרי והימנעות מקרע של הממברנה.
אחד הסיבוכים הנפוצים ביותר בפרוצדורה זו הינו
קרע של הממברנה המפרידה בין חומר העצם המוסף
לבין חלל הסינוס .קרע זה עלול להיווצר במהלך
ביצוע החלון הגרמי הלטרלי לסינוס המקסילרי
שמתבצע בעזרת כלים רוטטוריים ,או בזמן הרמת
הממברנה ,המתבצעת גם היא בעזרת כלים מכניים.
בספרות מדווח כי קרע הממברנה יכול להתרחש
בטווח שבין  10ל )23.2422( 34%-ומטופלים
מעשנים סובלים מסיבוך זה באחוזים גבוהים יותר
( .)25מחקרים הראו כי שעור הסיבוכים כמו גם
הכישלונות העתידיים (זיהום של חומר המילוי יגרום
לכישלון הפרוצדורה) גבוה יותר במקרים של קרע
בממברנה ( .)26מחקרים אחרים הראו סיכון גבוה
יותר לסינוסיטיס לאחר קרע שכזה ( .)27במקרים
בהם הקרע גדול יש אף לשקול להפסיק ולבטל
את הפרודצורה הכירורגית לחלוטין .מעבר לכ ך,
מהספרות עולה כי במקרה של קרע קטן ,גם אם
הוחלט להמשיך את הטיפול ,מומלץ להמתין מספר
חודשים עד לקליטה מלאה של חומר העצם המושתל
בטרם ביצוע השתלים ,גם אם נגרם עיכוב משמעותי
בתהליך השיקום הכולל.
אחת הבעיות המשמעותיות לגבי קרע הממברנה הינה
חוסר היכולת לראותו ,במיוחד במקרים בהם יש דימום
באזור ועקב הקושי שבהכנסת מכשור אופטי לתוך
חלל הסינוס .סיכון אחר הכרוך בביצוע פרוצדורה זו
של הרמת הסינוס בגישה לטרלית הכוללת חלון גרמי
הינו פגיעה בסעיף של העורק המקסילרי העובר בקיר
הלטרלי של הסינוס ( .)28למרות שמצב זה אינו שכיח,
הוא עלול אף לסכן חיים.
מעבר לסיכונים אלה יש לזכור את תופעות הלוואי
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ה׳רגילות׳ לאחר ניתוח כירורגי גדול וביצוע חתכים
משחררים ברקמות התומכות .אלו גורמות לזמן
החלמה ארוך ,נפיחות ,המטומה ,בצקת וסכנה לפגיעה
אסתטית עקב נסיגת חניכיים באזור המנותח.
ניסיונות לבצע הליך הרמה של רצפת הסינוס עם
הממברנה בדרך פחות פולשנית התבססו על גילויים
של  ,Worth & Stonemanשדיווחו על תופעה של גדילת
העצם במדור התחתון של הסינוס לאחר הרמה של
ממברנת הסינוס ,תופעה המכונה ‘.)29( ‘Halo formation
השניים דיווחו ,כי במקרים בהם היו תהליכים דלקתיים
פריאפיקליים בשיניים החודרות לתוך הסינוס נצפה כי
לאחר סילוק מקור הדלקת התמלא המרווח בין אפקס
השן לבין ממברנת הסינוס שנדחקה בשל התהליך
הדלקתי ,בעצם ויטאלית .מכאן ,שאם וכאשר ניתן יהיה
להרים את רצפת הסינוס ואת הממברנה העדינה ללא
קרע ,יתמלא החלל שנוצר בעצם ויאפשר ביצוע שתלים
בעתיד .על פי הבסיס המדעי המאפשר שיטה זו ,דחיקת
הממברנה בצורת אוהל (  )Tent formationתאפשר
לפוטנציאל האוסטאוגני של הממברנה ( Schneiderian
 )membraneליצור עצם במרווח .על פי תיאוריה
מוכחת נוספת ,הדם הממלא את החלל שבין העצם
המקסילרית לממברנה מהווה אף הוא גורם המביא
תאים אוסטאוגניים ויוצר עצם ויטאלית במדור זה (,30
 .)31שיטה זו ,הנקראת הרמת סינוס סגורה ,מנסה לבצע
את הפרוצדורה דרך הרכס האלוואולרי ללא צורך בחלון
גרמי לטרלי.
אחת הבעיות הגדולות ביותר בשיטה זו של הרמת
הסינוס הסגורה היא ,שהרמת הממברנה נעשית למעשה
בצורה מכנית באמצעות אוסטאוטום ופטיש ()...
ובמרבית המקרים נוצר בממברנה קרע ממשי או אף
קרע מקרוסקופי ,הפוגם בשלמותה ,מאפשר למוקוס
מחלל הסינוס לחדור לחלל שנוצר ולזהם אותו ובכך מונע
היווצרות של עצם בחלל זה ( .)33 ,32בספרות אף מצוין,
כי ב 25%-מהמקרים בהם דווח על כישלון הפרוצדורה
נצפה כי נוצר במהלכה קרע בממברנה.
חשוב להבין כי בשיטה הנוכחית כל ניסיון לנסות
ולהרגיש אם הממברנה נקרעה מבוצע ידנית בעזרת
מכשור מכני ,וגם אם הממברנה לא נקרעה במהלך
הפרוצדורה בדרך כלל היא נקרעת באחוזים גבוהים
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במהלך הבדיקה (.)3
אם כן ,התהליך כולו ,הן הרמת הממברנה בפרוצדורת
הסינוס הסגור והן בדיקת השלמות שלה לאחר
הפרוצדורה ,מתבצע על סמך תחושת בטן ,ואת תוצאותיו
ניתן לבחון רק כעבור חצי שנה באמצעות צילום רנטגן.
• פריצת דרך טכנולוגית :פתרון טכנולוגי מכני חדשני,
המהווה פריצת דרך ,איפשר בחמש השנים האחרונות
פיתוח של שתל דנטלי חלולDiva (Dynamic Implant ,
.)Valve Approach For Dental Implant Procerures
השתל פותח על סמך ניסיוננו בשימוש אנדוסקופי
לביצוע הרמת סינוס סגורה אנדוסקופית .שתל זה
מכיל שסתום בעל אטימות הרמטית המאפשר החדרה
של נוזלים ,חומרי עצם ותרופות דרך השתל לאזור
המטרה בהתאם לצורך ( .)3מעבר לכך ניתן להכניס את
האנדוסקופ הדנטלי דרך השתל ולצפות ישירות על קצה
השתל ועל הסטרוקטורות האנטומיות הצמודות אליו.
שימוש בשתל שכזה ניתן לביצוע ללא אנדוסקופ ומאפשר
הרמה ייחודית של ממברנת הסינוס (Schneiderian
 )membraneבעזרת לחץ נוזל ( )Hydro dissectionללא
צורך בשימוש בכלים מכנים רוטטוריים או ידניים ,ובכך
להימנע כמעט לחלוטין מסיכון לקרע של הממברנה
והסיבוכים הקשורים אליו.

תמונה  :4שתל  .Divaניתן לראות כי השתל חלול לכל אורכו
ובקצה האפקלי שלו קיימים חורים לטרליים לשחרור חומרים
המוחדרים דרך החלק הקורונרי .לצדו של השתל ניתן לראות
את הבורג המחובר לבוכנה ,האחראי על האיטום המוחלט של
השתל ועובד על עיקרון של תבריג הפוך.

מאפשר ביצוע טיפול שמרני  Minimal invasiveתוך סיכון
מינימלי לקרע של הממברנה ולסיבוכים נוספים .בשילוב
עם האנדוסקופ ניתן לטפל אף במקרים מורכבים יותר
בצפייה ישירה.

תמונה  :5הדגמת החדרה של חומר תחליף עצם במצב נוזלי
דרך החלק הקורונרי של השתל ויציאתו דרך החלק האפיקלי.

יצויין ,כי גם במקרים בהם לא מבוצע שימוש באנדוסקופ
ניתן ,דרך החלל הקיים בשתל ,לראות בעין את תנועת הנוזל
או הדם בסינוס ,וזאת בזמן נשימת המתרפא דרך האף.

תמונה  :6מתוך האנדוסקופ ,במהלך הרמת סינוס סגורה דרך
שתל  ,Divaניתן להתרשם (חץ צהוב) מדיסק העצם שנדחף
כלפי מעלה ומשלמותה של הממברנה (Schneiderian
( )membraneחץ כחול).

לאחר ביצוע הפרוצדורה ניתן לאטום את השתל ולהפכו
לשתל דנטלי ׳רגיל׳ .בדיקות מעבדה מחמירות הראו כי
האיטום מוחלט ולא קיים חשש לדלף מכיוון חלל הפה
לסינוס או מכיוון הסינוס לחלל הפה ( .)3החשש מהיות
השתל חלול ,כמו גם מההשלכות שיכולות להיות להפעלת
כוחות על שתל שכזה לאורך זמן ,נבדקו במעבדה ונמצא
כי דווקא נתונים אלה מאפשרים לו פיזור כוחות טוב
יותר ומומנט כיפוף מועדף לעומת שתלים סטנדרטיים
הקיימים בשוק .שימוש בשתלי  Divaמאפשר התקנתם
באזור מקסילרי אחורי ללא צורך בביצוע כירורגיה גדולה,

תמונה  :7צילום ה CT-הימני מדגים  CBCTשנעשה מיד לאחר
הרמת סינוס סגורה בשימוש בשתל  .Divaצילום ה CT-השמאלי
מדגים  CBCTשל אותו אזור ארבעה חודשים מאוחר יותר .ניתן
לראות היווצרות של עצם ויטאלית סביב כל השתל במרווח
המדורי שהורם בעזרת לחץ הידרוסטטי עם תוצאה סופית
מעולה ,הכוללת שתל העטוף בעצם אוטוגנית כמעט לכל אורכו.

סיכום
שימוש בשיטות של כירורגיה מינימלית מהווה היום
 gold standardבכל ענפי הרפואה .שימוש באנדוסקופ
באופן כללי מהווה  state of artומאפשר את ביצוע
הכירורגיה המינימלית תוך השגה של תוצאות מעולות,
וביצוע כירורגיה בצפייה ישירה תוך מניעה של פרוצדורות
גדולות ומורכבות הכוללות בתוכן סכנה לפגיעה אסתטית,
זיהומים ,זמן החלמה ממושך ,חוסר שיתוף פעולה ,חשש הן
מצד הרופא והן מצד המטופל ,בצקות ועוד.
כניסתו של האנדוסקופ הדנטלי לתחום השתלים ,יחד
עם כניסתו של שתל  Divaהמותאם לשימוש במקביל
לאנדוסקופ או בלעדיו ,מאפשר לבצע כירורגיה דנטלית
שבעבר הייתה מורכבת ומסובכת והתבססה על תחושה
מנואלית בלבד ,ולהגיע למצב בו ניתן לבצע אותן
פרוצדורות תוך כדי כירורגיה מינימלית ,בצפייה ישירה
ובכך להגדיל הן את סיכויי ההצלחה ולקצר באופן
משמעותי את תקופת ההחלמה ואת הסיבוכים הקשורים
לביצוע הפרוצדורה.
כולנו תקווה כי יותר ויותר רופאים המבצעים פרוצדורות
אלו יעברו להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות שתוארו
לעיל וינצלו את היתרונות העצומים שלהן .כך יתקצר עידן
הכירורגיה המורכבת ,המסובכת והמסוכנת והמטופלים
יקבלו שירות וטיפול טוב יותר.
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ניתוחים לנישוי הפנים בטרנסג׳נדרים

מבוא

ד״ר ר .יהלום
ד״ר ד .בלינדר
ד״ר ס .נדל
המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות ,המרכז הרפואי שיבא
תל השומר.

ההגדרה המקובלת ביותר למושג טרנסג’נדר מתייחסת
לאדם שהוגדר כבעלי מגדר מסוים בעת לידתו בהתבסס
על מינו ,אך הוא חש כי תיאור זה אינו מייצג נאמנה את
זהותו המגדרית .טרנסקסואליות יכולה לכלול מספר
תת-קטגוריות ,הכוללות בין היתר טרנסקסואלים ,קרוס-
דרסרס ( ,)Cross-dressersטרנסווסטים ,דראג-קווינס
( )Drag-queensודראג-קינגס.
במדינת ישראל קיימת ועדה של משרד הבריאות
המאבחנת את המבקשים לשנות את מינם ומחליטה מי
מהם מוכן ומי אינו מוכן לשינוי ,זאת לאחר אבחון וטיפול
פסיכולוגי ארוך טווח .בממוצע מדובר בכ 25-מועמדים
לשינוי בשנה ,רובם ככולם גברים בטווח גילאים המתפרש
משנות העשרה ועד שנות השבעים לחייהם ,המבקשים
לשנות את מינם לנשים.
השלמת המעבר מזכר לנקבה מחויבת בניתוחים מורכבים
בנוסף על הליווי הפסיכולוגי ,וזאת כדי לאפשר למטופלים
להתערות ולתפקד בחברה במינם החדש .ניתוחים שכאלה
כוללים הגדלת חזה ,שינוי קול ועידון תווי הפנים כך שיהיו
דומים יותר לתווי הפנים של המגדר החדש ( .)1שינויים
אלה קודמים לשינוי המין עצמו מאחר שהם מהווים
סממנים חיצוניים ומאפשרים השתלבות במגדר החדש
ביתר קלות.
טרם החלטה על ביצוע ניתוח שכזה חשוב להבין את
תווי הפנים הנשיים והגבריים ולעמוד היטב על ההבדלים
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ביניהם .ההבדלים קיימים בכל שלושת שלישי הפנים,
עם חשיבות גדולה לאלמנטים באזור שליש עליון ושליש
תחתון ,שנמצאו כמהותיים ביותר בהגדרת פנים נשיות
או גבריות .תווי הפנים השונים איפיינו גברים ונשים עוד
בתיעוד אומנותי מתקופת הרנסנס ,בין השאר בעבודותיו
של מיכלאנג’לו (תמונה .)1

תמונה 1

מחקרים פסיכו-סוציאליים מצאו כי פנים נשיות
מאופיינות בגבות מעוגלות הממוקמות בחלקו התחתון
של מצח גבוה מעל ארובת העין ,מצח חלק ומעוגל ,עצמות
לחיים בולטות ,גשר אף צר ולסת תחתונה צרה עם סנטר
מחודד .לעומתן ,פנים גבריות מאופיינות בתווים מרובעים
וחדים ,גבות ישרות ועבות הממוקמות נמוך יותר במצח
על אזור ה ,(Superior orbital rim) SOR-אזור הGlabella-
בולט ודומיננטי ,הלסת התחתונה קדמית יותר ומאופיינת

בזויות בולטות וסנטר מרובע ( .)2 ,1ניתוחים לנישוי תווי
הפנים כוללים התערבויות בכל שלושת שלישי הפנים:
יישור אזור המצח וה ,Glabella-הרמת הגבות ,שינוי קו
השיער ,ניתוח אף ,עידון הלסת התחתונה והסנטר.

ה SOR-וה .Glabella-לעתים ,במקרים בהם קיימת
עצם פרונטלית פרומיננטית עם סינוס פרונטלי מפותח
במיוחד ,יש צורך בהפרדת הקיר הקדמי של הסינוס
הפרונטלי והשטחתו ,ורק לאחר מכן קיבועו בחזרה אל
המצח באמצעות פלטות קיבוע ( .)3במקרים שכאלה
יש להקפיד ולשמור על שלמות רירית הסינוס הפרונטלי
ולייצר שקעים המתאימים לפלטות הקיבוע ,על מנת שלא
יבלטו ברקמה הרכה בשלבים שלאחר ההחלמה .לאחר
סיום הטיפול בעצם הפרונטלית יש לבצע הרמת הגבות
באמצעות מתיחת הרקמה הרכה וקיבועה אל הפריאוסט
באזור ה( SOR-תמונה .)2

תמונה 2

המאפשרת להימנע מחתכים וצלקות חיצוניות ( ,)4להגיע
אל זוויות הלסת ,לבצע אוסטיאוטומיה בזווית של כ45-
מעלות ולאחר מכן החלקת האזור מזוויות חדות .עיצוב
הסנטר מבוצע באמצעות אוסטיאוטומיה ,בשני צדיו,
לקבלת מראה עדין יותר (תמונה .)3

שליש פנים עליון :יישור המצח והרמת הגבות
ניתוח זה מתבצע בגישה קורונלית :חתך מאוזן לאוזן
בתוך קו השיער והפשלת הרקמה הרכה ,המאפשרת צפייה
ישירה אל אזור המצח הגרמי כולו ,כולל הגבול העליון של
ארובות העיניים .לאחר הרמת המתלה וחשיפת האזור
הפרונטלי מבוצע יישור מתאר העצם הפרונטלית באזור

שליש פנים תחתון :עידון הלסת התחתונה והסנטר
הליך זה כולל שינויים באזור זוויות הלסת ,גוף הלסת
והסנטר .ניתוחים אלה מתבצעים בגישה אינטרא-אורלית

תמונה 3
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מאחר שמדובר באוכלוסיה בעלת מודעות אסתטית
מפותחת ביותר ,בניתוחי נישוי הפנים שהם אסתטיים
במהותם יש להקפיד ולשים דגש על מספר נקודות:
 .1תיאום ציפיות מול המטופל :אין אנו יכולים להתערב
לחלוטין במעשה הבריאה .חשוב להבהיר מראש מה ניתן
לשנות ומה לא ניתן להשיג בניתוחי נישוי הפנים ,שבהם
מתבצע עידון בלבד של התווים הקיימים ולא שינוי כולל
שלהם (.)5
 .2שמירה על תפקוד עצבי בפנים :תיקון מערכת
הלסתות והמצח מתבצע תוך שמירה על מרכיבים חיוניים
של תחושה ותנועה של הפנים (עצבים קרניאליים CN V,
 ,)CN VIIעם דגש על תחושה באזור השפתיים והמצח.
 .3ראיית התמונה הכוללת ומבט תלת מימדי על כלל
הפנים :יש לקחת בחשבון כי כל שינוי באזור אחד בפנים
מביא להבלטה או טשטוש של אזור אחר .יש להתחשב
במגבלות מעקב הרקמה הרכה אחר השינויים הגרמיים

male-to-female transsexuals. J Craniomaxillofac
Surg 2010 Sep; 38(6): 416-422.
4.	Park S, Noh JH. Importance of the chin in lower
facial contour: narrowing genioplasty to achieve
a feminine and slim lower face. Plast Reconstr
Surg 2008 Jul; 122(1): 261-268.
5.	Spiegel JH. Challenges in care of the transgender
patient seeking facial feminization surgery. Facial
Plast Surg Clin North Am 2008 May; 16(2): 233238.
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והצורך במתיחתה בנקודות ספציפיות ,דמוי ,Face lift
על מנת לאפשר הרמוניה טובה יותר בין הרקמה הרכה
והשינויים הגרמיים שבוצעו.
 .4יש להימנע מצלקות חיצוניות :חשוב להקפיד ולבצע
חתכים חיצוניים באזור המוסתר בשיער וכאשר
מתאפשר  -לבצע שינויים גרמיים בגישה מתוך חלל הפה.
במחלקתנו נותחו בשנתיים האחרונות מספר רב של
מטופלים בטווח גילאים  ,62-25כולם אושרו על ידי
הוועדה לעבור את תהליך השינוי במדינת ישראל ,כולם
ביצעו שינוי מגבר לאשה .במקרים אלה ביצענו ניתוחים
לנישוי השליש העליון והתחתון של הפנים ,האזורים
שנמצאו כמהותיים ביותר באבחנה בין תווי פנים נשיים
וגבריים .מירב המטופלים היו טרם ניתוח שינוי המין
עצמו ,חלקם אף הסתפקו בשינוי הפנים והחזה והעדיפו
להימנע מניתוח השינוי הסופי.
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סרטן חלל הפה:
אפידמיולוגיה ואבחון מוקדם
תקציר
סרטן חלל הפה הינו מהממאירויות הנפוצות ביותר בעולם
ועומד במקום ה ,11-כאשר במדינות רבות בעולם השלישי
תופסים גידולים של חלל הפה ,במיוחד גידולים מסוג
אפיתליאלי קשקשי ,את המקום השלישי בשכיחותם.
הפרוגנוזה של גידולים אורליים בעשור האחרון ,אולי
בזכות המחקרים וההתקדמות בנושא ,עומדת על 62%
׳בלבד׳ ,בהשוואה לפרוגנוזה של גידולים שכיחים אחרים
כגון סרטן השד או בלוטת הערמונית ,העומדת כיום על
 .88-90%הפרוגנוזה של גידולים אורליים ,גם אם היא
נמוכה יחסית ,נובעת בעיקרה מאבחון מאוחר של סוגי
גידולים אלה .למרות שחלל הפה הינו אתר נגיש וקל
לאבחון ,גידולים אורליים מאובחנים לרוב בשלבים
מאוחרים של המחלה ,מה שמדגיש את הצורך באבחון
מוקדם ופיתוח אנליזות נגישות ומדויקות .סקירה זו באה
לתאר את האפידמיולוגיה המיוחדת של גידולי חלל הפה
בדגש על גידולים מסוג ,Oral squamous cell carcinoma
וכן לתאר את האפשרויות השונות בעזרתן ניתן להגיע
לאבחון מוקדם.

מבוא
סרטן חלל הפה הינו מהממאירויות הנפוצות ביותר
בעולם .גידולים מסוג אפיתליאלי קשקשיOSCC ,
) ,(Squamous cell carcinomaמהווים כ 90%-מכלל
הגידולים האורליים ונגזרים מהרקמה האפתליאלית
של חלל הפה ,כאשר מוטציות גנטיות ברמה התאית

גורמות להתמרה ממאירה של תאים אלה והפיכתם
לתאים גידוליים .גורמי סיכון עיקריים בהתמרה
זו כוללים עישון ואלכוהול ,כמו גם מספר וירוסים
אונקוגניים כמו פפילומה ,שנמצאו בקשר ישיר
לאטיולוגיה והתפתחות של גידולים אורליים במספר
מחקרים בעשור האחרון (.)2
הפרוגנוזה הגרועה של גידולים אורליים נובעת בעיקרה
מאבחון מאוחר שלהם .למרות שחלל הפה הינו אתר
נגיש וקל לאבחון ,גידולים אורליים מאובחנים לרוב
בשלבים מאוחרים של המחלה ,מה שמדגיש את הצורך
באבחון מוקדם שלהם ואת הנחיצות בפיתוח אנליזות
נגישות ומדויקות לצורך זה .כתגובה לבעייתיות באבחון
פותחו ומתפתחים כלי אבחון מעבדתיים לצורך גילוי
מוקדם ,בין השאר שימוש בסמנים ברוק לצורך אנליזה
רחבה ( .)5-3השימוש ברוק כמדיום מחקרי לצורך
אבחון גידולים אורליים מתגלם כמחקר ופורה במיוחד.
העובדה שרוק הינו כלי אבחון נגיש ,לא חודרני (בהשוואה
לבדיקת דם) וקל לאיסוף מקלה אף יותר על המחקר.
משנת  1990ועד היום התפרסמו למעלה מ 40-מחקרים
בנושא ונחקרו יותר מ 100-סמנים שנמצא מעורבים
באטיולוגיה של גידולים אורליים .כמו כן ,מספר סקירות
מקיפות סקרו את הערך האבחנתי של פרוטאומים
( ,)Salivary proteomicטראמסקרפטומים (Salivary
 ,)transcriptomicגנום והמטבוליזם של הרוק בגילוי
מוקדם של גידולים אורליים (.)31-29 ,4 ,3
המטרה העיקרית של סקירה זו הינה לספק מידע
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ד״ר י .גנטוס,
ד״ר ו .יפה,
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המחלקה לכירורגיית פה
ולסתות ,המרכז הרפואי על שם
ברוך פדה ,פוריה.
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לגבי האפידמיולוגיה של גידולים אורליים ,במיוחד
גידולים מסוג  .OSCCמטרות חשובות נוספות הן
סקירת האמצעים הזמינים לצורך אבחון גידולים
בחלל הפה בדגש על אבחון מוקדם באמצעות סמנים
ברוק ,וכן העלאת המודעות בנוגע לשימוש כרוק
ככלי אבחון מוקדם בגילוי  ,OSSCהן לחוקרים
והן לקלינאים ,ובכך קידום ותמיכה במחקר הקיים
והמתפתח בתחום זה.

אפידמיולוגיה
בשנת  2012דווח על  369,200מקרים חדשים של גידולים
אורליים בכל העולם ( ,)Iarc, Globcan, 2012כאשר שני
שלישים מהם אובחנו במדינות מתפתחות כמו הודו,
סרילנקה ,פקיסטן והאיים המלדיביים .ב 2012-נמצאו
גידולים אלה אחראים לכ 145,328-מקרי מוות בכל
העולם ( .)5כ 56.1%-ממקרי  OSCCבעולם מאובחנים
באסיה (תמונה  ,)1כאשר השכיחות הגבוהה ביותר הינה
בהודו ,גם ברמה העולמית.
ב 2012-דווח על  76,800מקרים חדשים של  OSCCבהודו
בלבד (לפי  .)Globcan, 2012סרילנקה היא המדינה עם
שעור ההיארעות ( )17.6%הגבוה ביותר ,אחריה האיים
המלדיביים ( )12.2%וקזחסטן ( .)10%ביפן ההיארעות
נמוכה ועומדת על  5.1חולים ל 100,000-איש .ממוצע
הגילאים של הלוקים ב OSCC-באסיה עומד על 63.2
בגברים ועל  64.2בנשים (.)6
השכיחות הבולטת של  OSCCבאסיה היא כנראה תוצאה
של שימוש רב בטבק ,בעיקר לעיסה ,ומהBetel nut-
(קנאביס) שנמצא בשימוש נרחב בעיקר בהודו ( .)7בדרום
אמריקה סרטן חלל הפה הוא החמישי בשכיחותו בגברים
והשישי בנשים ,כאשר בברזיל ,בארגנטינה ובאורוגוואי
נרשמה השכיחות הגבוהה ביותר .שכיחות הOSCC-
בגברים בברזיל הינה מהגבוהות בעולם ונמצאת במקום
החמישי –  6,930חולים לכל  100,000איש (.)7
מדינות אירופיות כגון גרמניה ,הונגריה ,סלובקיה
וסלובניה נמצאות במגמת עלייה ניכרת בשעור ההיארעות
של  ,OSCCבמיוחד גרמניה ,שבה ההיארעות בשנה
האחרונה הכפילה את עצמה ( .)10-8ב 2012-דווח על
 61,000מקרים חדשים של  ,OSCCרובם המכריע בגברים.
המדינות עם שעור השכיחות הגבוה ביותר היו רוסיה,
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צרפת וגרמניה ,כאשר יוון מדווחת על השעור הנמוך
ביותר .הסיכון ללקות בגידולים אורליים בקרב גברים
באירופה עומד על  ,1.85%לעומת  0.37%בנשים (.)11
 OSCCמהווה  2.5%מכלל הגידולים בארה״ב .מספר
מקרי המוות כתוצאה מגידול זה עומד על  7,890בשנה,
 29.1%מהם בגילאים שבין  55ל 64-כאשר  62הינו הגיל
הממוצע בעת האבחנה (.)7
בסקירה שנערכה בישראל ,בארכיון המחלקה לפתולוגיה
אורלית בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל
אביב ,וכללה את כל הביופסיות שהתקבלו בשנים
( 2007-1988לרוב מהמחלקה לכירורגיית פה ולסתות
במרכז הרפואי שיבא תל השומר) ,אובחנו )1.4%( 310
מקרים של  Oral Squamous Cellבחלל הפה מתוך סך
של  21,889ביופסיות .בסך הכל נמצאו  22מקרים ()7%
של חולים צעירים מתחת לגיל  .45מלבד זאת נמצאה
עלייה בשכיחות מקרי ה Oral Squamous Cell-בקרב
חולים בני  45ומטה מ 4.4%-בשנים  1997-1988ל9%-
ב .2007-מגמות אלו תואמות את המגמה העולמית של
עלייה בשכיחות ה Oral Squamous Cell-בחלל הפה,
בעיקר בלשון ובחולים צעירים ( .)12ברמה העולמית,
היארעות  OSCCבמטופלים צעירים מתחת לגיל  40נעה
בין  0.4ל .3.6%-שעור זה מטפס ל 6.7%-כאשר מעלים
את הגבול העליון של טווח הגילאים ל.)4( 45-
אם כן ,לפי הנתונים המדווחים ב IARC ,SEER-ו,NCHS-
אנו עדים לשינוי במפת השכיחות של גידולים אורליים.
קיימת עלייה ניכרת במדינות אירופיות עם שינוי פנימי
בהיארעות ובשכיחות בהתאם למדינה .מפת התמותה
שמורה יחסית וללא שינוי משמעותי .הונגריה עדיין
עומדת בראש רשימת התמותה עם  Crude rateשל ,23.1
אך היא מפנה את מיקומה ברשימת השכיחות לגרמניה,
שמראה בעשור האחרון עלייה ניכרת בתחום זה  -כ200-
חולים לכל  100,000בגברים .כמו כן ,ההתנהגות בתוך
האוכלוסיות האתניות השתנתה .בארה״ב קבוצת הסיכון
העיקרית שמדווחת ב 2010-הייתה גברים לבנים ,וב2004-
קבוצת הסיכון העיקרית הייתה גברים שחורים .השוני
בשכיחות נובע ככל הנראה מגורמים אטיולוגיים ,לא
מסורתיים ,שתופסים מקום רב יותר בשנים האחרונות,
כמו למשל גורמים ויראליים אונקוגניים ,בעיקר וירוס
הפפילומה (.)HPV

כאשר משווים את התמותה מגידולים אורליים לתמותה
מגידולים אחרים ניתן לראות שזו הראשונה נמצאת בין
עשר התמותות הגבוהות במדינות רבות בעולם .במקביל
למגמה העולמית ,סרטן חלל הפה בכלל וסרטן הלשון
הניידת בפרט הולכים ותופסים מקום גדול יותר ויותר

במציאות האונקולוגית העולמית .יש להיות ערים למגמה
זאת ,בעיקר לנוכח העובדה שגיל החולים הולך ויורד
באופן מדאיג .הגורמים האטיולוגיים ל OSCC-מגוונים
למדי ,וכפי שניתן להתרשם מהסקירה לעיל ,תלויים
במידה רבה במיקום הגיאוגרפי.

תרשים :השכיחות של  OSCCבכל העולם לפי מאגר המידע  56.1% .GLOBCAN 2012מהמקרים מתרחשים באסיה ,בעיקר בהודו,
סרילנקה ובאיים המלדיביים .השכיחות באירופה עומדת על  20.3%כאשר השכיחות הגבוהה ביותר בגרמניה ,רוסיה ,צרפת וספרד.

Lip. oral cavity: both sexes
Estimated number of cancer cases (x1000), all ages

Europe: 61
)(20.3%

Oceania: 4
)(1.3%
Africa: 17
)(51.6%

Asia: 169
)(56.1%

Latin America and Caribbean: 21
)(7.0%
Northern America: 29
)(9.6%
GLOBOCAN 2012 (IARC) - 4.4.2012
TB (Toluidine blue) ViziLite plus ,microlux DL

אבחון גידולים בחלל הפה
בדיקה קלינית מספקת לאבחון גידולים בחלל הפה
כוללת הן בדיקה קלינית והן הדמיה מתאימה .רק בעזרת
הדמיה מתאימה אפשר לקבוע  Stagingקליני מדויק
של המחלה האונקולוגית ,כולל גודל הגידול הראשוני,
מעורבות בלוטות לימפה ,גרורות מרוחקות ,התפשטות
ממאירה לעצבים סמוכים ואינפלטרציה גרמית .בעקבות
בדיקת ההדמיה וה Staging-הקליני המדויק נקבעת
תכנית טיפול ונקבע צורך בביצוע טיפול רדיותרפי או
כימותרפי מתאים.
בשנים האחרונות פותחו שיטות חדישות לאבחון מוקדם
של נגעים מוקוזליים ממאירים וטרום ממאירים בחלל
הפה .שיטות אלו הן בעיקר מעבדתיות וכוללות צביעת

 ,orascoptic DK ,Velscopeביוסופיות מטוש וביופסיות
רגילות .במדינות מתפתחות ,כמו למשל הודו ,בה שכיחות
הגידולים האורליים גבוהה במיוחד ,השאיפה בפיתוח
שיטות אבחון חדשות הינה זיהוי ואבחון המחלה בעודה
בשלבים המוקדמים שלה .לעומת זאת ,בארה״ב המטרה
הינה אבחון נגעים טרום ממאירים וטיפול בהם ובכך
מניעה או עכב התמרה ממאירה שלהם.
•  :Vital tissue stainingצביעה בעזרת  TBמצויה
בשימוש כבר למעלה מ 40-שנה והיא ומהווה אמצעי עזר
ראשוני לזיהוי מוטציות במבנה התקין של המוקוזה בחלל
הפה וצוואר הרחם TB .הינו חומר צביעה מטא-כרומטי
שנקשר לתאים שמתחלקים בקצב גבוה מהנורמה (מצבי
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דלקת ,רגנרציה או גידול) .מטא-אנליזה שבוצעה בין
השנים  1984-1964ובדקה את יעילות הצביעה של TB
ציינה רגישות של  93.5%וספציפיות של .)13( 73.3%
• אמצעי הדמיה :כל אמצעי ההדמיה הזמינים בבדיקה
של חלל הפה מתבססים על אותו עיקרון :רקמה שעוברת
שינויים תאיים מטבוליים אב-נורמליים ומציגה פרופיל
ספיגת אור שונה מהרקמה הבריאה.
  :ViziLiteשיטת הדמיה שפותחה בעיקר כדי לאמודשינויים ניופלסטיים באפיתל צוואר הרחם לאחר צביעה
טופיקלית של  .Acetic acidאתרים שבהם רקמת האפיתל
עוברת תהליכי פרופלציה בלתי מבוקרים ותאים בעלי
גרעין לא סדיר יציגו רמה של ספיגת אור באנרגיה נמוכה
בצורת .Acetoehite
  :Microlux DL systemאמצעי הדמיה שמתבססעל אנרגיית (Blue-white light-emitting diode) LED
ובהדרכה של .Fiber-optic
  :VEL scope systemאבזר הדמיה ידני שבעזרתוניתן לסרוק את המוקוזה האורלית באופן מיידי .שינויים
אב-נורמליים במבנה התאים המוקוזליים יניבו קרינת
אור פלואורסנצי חלש מזה של התאים הבריאים .מידת
הפלואורסנציה של רקמות חלל הפה השונות מושפעת
ממספר גורמים ,בהם שינויים במבנה התאים ,פעילות
מטבולית ,נוכחות המוגלובין ברקמה ,הרחבת כלי דם
ונוכחות תהליכים תגובתיים כגון דלקת .חשיפה לגל אור
כחול של  460-400ננומטר של תאים שעוברים תהליכים
סרטניים מניבה שיקוף אור מועט או אפסי.
  :(Positron Emission Tomography) PETשיטתהדמיה מיוחדת שבה ניתן לאמוד תהליכים פונקציונליים
פזיולוגיים שמתחרשים בתוך רקמה מסוימת .מדובר
בשיטת הדמיה לא חודרנית ובעלת סגוליות ורגישות
גבוהה מאד .הדמיית  PETמסוגלת לבצע מדידות של
זרימת הדם לרקמות הנסרקות ובכך לתת אינדיקציה
לגבי קצב התהליכים המטבוליים שמתרחשים ברקמה.
הרוב המוחלט של בדיקות  PETמבוצעות בעזרת
.(fluorine-18) FDG 2-fluoro-2-deoxy-d-glucose
 FDG PETנחשבת לשיטה יעילה באבחון גידולי רקמה
רכה באזור ראש-צוואר .ל PET -יש גם ספציפיות
( )86-100%ורגישות ( )69-87%גבוהות מאשר לCT-
( 67-82%ו 25-56%-בהתאמה) בזיהוי גידולים וגרורות
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באזור ראש-צוואר ( .)15 ,14ועם זאת ,לשיטה זו מוגבלות
מסוימת בשל האנטומיה המיוחדת והקליטה הפיזיולוגית
המגוונת באזור ראש-צוואר ,מה שמפחית את יעילותה
( .)17 ,16מבנים אנטומיים סמוכים ,קליטה רקמתית
לא ספציפית של  FDGוהגבלה מבחינת הרזולוציה
בגבולות האנטומיים מובילים לחוסר דיוק בקביעת
אתרים גידוליים בהדמיית  PETבלבד .כמו כן ,תהליכים
דלקתיים ,כיבים במוקוזה של חלל הפה ,זיהומים ותגובות
רקמתיות שונות עלולים לגרום לספיגה לא ספציפית של
 FDGשמדמה תהליכים דלקתיים .שילוב שתי ההדמיות
 PETו CT-מדויק ויעיל משימוש בכל אחת מהן בנפרד.
למרות זאת שיטה זו מוגבלת למדי בתנועות החולה
ונמצאת בקורלציה מוחלטת בין הנקודות השונות בCT-
וב.PET-
תוכנות מחשב היודעות ליצור קורלציה פרוספקטיבית
או רטרוספקטיבית לנקודות הייחוס השונות של שתי
ההדמיות יעילות במבנים אנטומיים מקובעים ולא ניידים,
לדוגמה המוח ( ,)18ופחות יעילות במבנים שנחשפים
לתנודות שונות כגון באזור ראש-צוואר ,שמיקומם יכול
להשתנות בין ההדמיות כתלות בתנוחה של המטופל.
לכן השילוב של  PETו CT-אינו יכול לתת צורה מדויקת
ומוחלטת לגבי תהליכים שונים באזור ראש-צוואר .שימוש
במערכות סטטיות יכולות לעזור כדי לתת קורלציה
לינארית בין  CTו PET-בעת ההדמיה .שיטה חלופית
אחרת הינה שימוש במערכת קיבוע המקבעת את הנבדק
למקומו ולא מאפשרת תזוזה או שינוי תנוחה במעבר בין
שתי ההדמיות.
אם כן ,הערך האבחנתי של שילוב בין  CTו PET-ביחד
גבוה מזה של שימוש בכל שיטה לחוד ,נתון המשפיע על
תכנון הטיפול והפרוגנוזה של החולה.
  :UltraSoundשיטת הדמיה יעילה באבחון מעורבותשל בלוטות לימפה נגועות בצוואר בשל הרגישות ()98%
והספציפיות ( )95%הגבוהות שלו ,במיוחד כאשר משלבים
אותה עם .)Fine needle aspiration cytology( FNAC
  :MRIשילוב  CTו MRI-בגידולי ראש-צוואר מספקיםמיקום אנטומי מדויק ורזולוציה מספקת .ועם זאת,
לשילוב זה מוגבלויות מסוימות ,לדוגמה הקושי בקביעת
מעורבות בלוטות לימפה נגועות בצוואר ( )20 ,19וכן
חזרה של המחלה .בנוסף ,להבדל בן מעורבות גרמית

ממאירה ותהליך דלקתי גרמי רזולוציה ודיוק נמוכים.
היתרון המובהק של  MRIהינו טשטוש ארטפקטים שונים,
שנגרמים לדוגמה משחזורים ושתלים דנטליים ( .)21כיום
נמצאת בשימוש שיטה היברידית המשלבת בין PET
ו .MRI-ה MRI-מספק רזולוציה גבוהה של הרקמה הרכה,
וה PET-מספק אינפורמציה לגבי הפעילות הפונקציונלית
המטבולית .מכמה מחקרים עולה כי פותחו פרוטוקולים
מובנים כדי לאפשר שימוש מושכל ויעיל בשיטה זו לצורך
קביעת  Stagingקליני ( .)24-22למרות זאת ,עד כה
נמצאים בשימוש קליני אך מספר קטן של מכשירי PET-
 MRIמשולבים ,כאשר ברוב המרכזים הרפואיים השימוש
עדיין מתבצע ב MRI-ו PET-במכשירים נפרדים.
השילוב של שתי ההדמיות מתאפשר דרך שתי
אנליזות :אנליזה צד-לצד של שתי ההדמיות ,וכן אנליזה
רטרוספקטיבית שמתבססת על מיזוג שתי ההדמיות.
השיטה הראשונה הינה אנליזה קלה בעיקרה ,שניתן
לבצעה באופן ידני באמצעות אופוזיציה של שתי ההדמיות
ונקודות ייחוס .האנליזה השנייה מורכבת ,דורשת זמן
ועל כן ביצועה בעייתי בזמן הקליניקה .ובכל זאת ,שתי
השיטות ,בדומה ל ,PET CT-מושפעות מתנועות ותנוחת
הנבדק בעת ביצוע ההדמיות.
  :Cytopathologyשיטה שבה מתאפשרת סקירהמיקרוסקופית של דגימות רקמתיים שמכילות תאים
וחומר בין תאי .הדגימות מקובעות לתתקין היסטולוגי
ונשלחות למעבדה לצורך ביצוע צביעות שונות .לאחר
מכן הן עוברות אנליזות ממחושבות שיכולות למיין את
התאים לשלוש קבוצות עיקריות :שלילי לתאי גידול,
חיובי ושינויים אטיפקליים.
 ביופסיה :שיטה זו נחשבת אמינה ביותר לאבחוןפתולוגיות במוקוזה האורלית ועל כן הgold standard-
לקביעת ממאירות בחלל הפה הינו שימוש בביופסיה
ובדיקה היסטופתולוגית.
 סמנים ברוק :מקור הרוק ותכולתו מעניקות לו אופיותכונות מיוחדות .תכולת הרוק אינה נובעת רק מבלוטות
הרוק העיקריות (פרוטיד ,סבמנדיבולרית וסבלינגוואלית)
ומבלוטות הרוק הקטנות ,אלא גם הפרשות מהנוזל
הבין-חניכי ,המוקוזה האורלית ,הפרשות מהאף
ומהנאזופארינקס ,חידקים שנמצאים בנוזל הבין-חניכי,
תאים אפיתליאליים ,שאריות קירטנין ,תאי דם ועוד (.)25

לרוק תפקידים חשובים :הוא מתפקד כחומר סיכה ,מהווה
את המדיום הפעיל הראשוני במערכת העיכול ,בעל פעילות
אנטי-בקטריאלית ,מגן ומאפשר תחושת טעם תקינה
( .)25תפקידים אלה מתאפשרים הודות לתכולה המגוונת
והמיוחדת של הרוק .הרוק מכיל מגוון של מרכיבים כימיים
כגון מים ,רכיבים אנאורגניים ואורגניים ,חלבונים ,פפטידים
והורמונים ( .)25רוב החלבונים שנמצאו ברוק קשורים
באטיולוגיה של  OSCCומהווים חלק מחלבוני המשק
הרגילים שלו .עד היום זוהו כ 2,300-חלבוני רוק שלכל
אחד מהם תפקיד חשוב בהקניית הפונקציה המתאימה
של נוזל זה ( .)26 ,25עד כה זוהו כ 100-סמנים ברוק,
שתפקידם באטיולוגיה של  OSCCנותר בספק .סמנים אלה
אותרו בעיקר במחקרים השוואתיים ,בהם הושוו רמות
חלבונים אלה אצל אנשים בריאים לעומת חולים שאובחנו
כסובלים מ .(40-26) OSCC-ועם זאת ,רמות ההתבטאות
של הסמנים אינה אחידה ונמצאה שונה במחקרים השונים.
כמו כן קיימת בעייתיות בתזמון לקיחת הדגימה .מחקרים
שונים בדקו את רמת הסמנים בשלבים שונים של המחלה
ועל כן לא ניתן לקבוע בוודאות את רמת הסף ואת הערך
האבחנתי של הסמנים באבחון  .OSCCלמשלIL-6 ,
ו 8IL-8-הינם שני החלבונים הנחקרים ביותר בחולי OSCC
ומעורבותם נחקרת באטיולוגיה של מחלות אורליות
אחרות כגון  lichen planusומחלות פריודונטליות (,41
 .)42רמת ההתבטאות של החלבונים  IL-6ו IL-8-הייתה
מגוונת למדי במחקרים שונים ,גם באנשים בריאים,
כאשר ממוצע ההתבטאות ( )37 ,36של  IL-6נע בין ± 1.4
 pg/ml 0.9ל ,pg/ml 18.74 ± 47.46-וממוצע ההתבטאות
( )44 ,41 ,40של  IL-8נע בין  pg/ml 250ל± 1945-
 .pg/ml 181בשל ההפרשים הגדולים בערכים במחקרים
השונים לקביעת ערך סף למעורבות  OSCCערך אבחנתי
לקוי .לדוגמה ,רמת ההתבטאות הממוצעת של  IL-8בחולי
 OSCCבשני ( )43 ,35מחקרים  pg/ml 720ו± 1093.7-
 ,pg/ml 1089.0לעומת  pg/ml 250ו1031.5 ± 700.7-
 pg/mlבהתאם ,בקבוצת הביקורת (אנשים בריאים).
ממוצע ההתבטאות של  IL-8בחולים שסבלו
מפריודונטיטיס כרוני ( )44היה  111 ± 2268ו1945-
 .pg/ml ±181כלומר ,הערכים של  IL-8ברוק של חולים
שסבלו מ OSCC-וחולים שסבלו מפריודונטיטיס כרוני
נעים באותו טווח ,מה שמדגיש עוד יותר את הבעייתיות
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בקביעת ערך אבחנתי של סמנים ברוק .השוני הרב בערכים
המדווחים במחקרים השונים יכול לנבוע בעיקר משימוש
בשיטות מעבדה שונות .למרות זאת ,שוני זה יכול לנבוע
גם כן מוואריאציות ביולוגיות בקבוצות האנשים השונות.
יתרה מכך ,מספר מחקרים אף ציינו הבדל בין ותוך קבוצתי
ב Salivary proteome-ואף סמנים ברמת ה RNA-באנשים

בריאים ( .)50-45ואריאציות גנטיות מושפעות בין השאר
מקבוצות אתניות שונות ,מיקום גיאוגרפי ,גיל ,מין ,תזונה,
תרופות ומצבים סיסטמיים שונים .לדוגמה ,עלייה ברמת
ההתבטאות של סמן רוקי ל OSCC-כגון  endothein-1נמצא
גם הוא ברמות גבוהות ברוק של חולים שסובלים מכשל לבבי
כרוני ( )52 ,51ובמחלות בדרכי העיכול העליונות (.)53

בטבלה :סמנים ברוק שעלולים להיות מעורבות באטיולוגיה של גידולים אורליים

חומרים אנ-אורגניים
פפטידים
חלבונים

DNA
mRNA
MicroRNAs

מולקולות חמצון

גלוקו-קורטאידים
אחר

Na, Ca, F, Mg
Defensin-1
P53 autoantibody, α-amylase, IL-8, TNF-α, IL-1, IL-6, fibroblast growth factor, Statherin,
Cyfra 21.1, Tissue polypeptide antigen, Cancer antigen 125, Endothelin-1, IL-1β, CD44,
Insulin growth factor 1, MMP-2, MMP-9, CD59, Catalase, Profilin, S100A9/MRP14, M2BP,
Carcinoembryonic antigen, Carcinoma associated antigen CA-50, Salivary
carbonyls, Cyclin D1, Maspin, 8-oxoguanine DNA glycosylase, Phosphorylated-Src, Ki-67,
Lactate dehydrogenase, Transferrin, Zinc finger protein 501 peptide, Hemopexin,
Haptoglobin, Complement C3, Transthyretin, α-antitrypsin
P53 gene codon 63, cytochrome c oxidase I, cytochrome c oxidase II, DAPK, DCC, MINT31, TIMP-31, TIMP-3, p16, MGMT, CCNA1
IL-8, IL-1β, DUSP1, H3F3A, OAZ1, S100 calcium binding protein P,
spermidine/spermine N1-acetyltransferase EST
miR-125a, miR-200a, miR-31
Reactive nitrogen species (RNS), (NO), nitrates (NO3), Peroxidase,
Glutathione S-transferase, Superoxide dismutase, 8-hydroxy-2-deoxyguanosine,
Glutathione, Malondialdehyde
Cortisol
Phenylalanine, Valine, Lactic acid, Sialic acid, α-L-fucosidase,
Telomerase activity

אם כן ,סמנים ברוק מציגים שיטה לא חודרנית באבחון
מוקדם של גידולים בחלל הפה .שיטה זו מהווה תחום
מחקר חדיש ומסועף למדי .באמצעות אבחון וזיהוי
סמנים מוקדמים ברוק מתגלמת האפשרות בביצוע
סריקה רחבה לקהל שנמצא בסיכון גבוה (מעשנים
כבדים) ,ובכך נפתחות אפשרויות טיפוליות יעילות יותר
ותחלואה נמוכה יותר.

סיכום
על פי הסטטיסטיקות ונתוני האפידמיולוגיה העדכניים,
אנו עדים לשינוי במפת ההיארעות של גידולים אורליים.
בשנים האחרונות נצפתה עלייה ניכרת בשכיחות גידולים
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רפואת הפה והשיניים ,אב תשע״ה ,כרך ל״ב ,גיליון .3

אלה במדינות אירופיות .כאשר משווים את התמותה
הנגרמת מגידולים אורליים לתמותה מגידולים אחרים
ניתן להתרשם מאחוזים גבוהים באשר לגידולים אורליים.
למעשה התמותה מגידולים אורליים נמצאת בין עשר
התמותות הגבוהות בעולם.
הפרוגנוזה הגרועה של גידולים אורליים נובעת בעיקר
מהאבחון המאוחר ,ועל כן שיטות אבחון נגישות ומוקדמות
הן המפתח להפחתת התחלואה בסוג גידולים זה.
כיום ישנם מספר רב של שיטות אבחון שרובן מתבססות
על הדמיות שונות .למרות זאת השיטה האמינה ביותר
נותרה ביופסיה מהרקמה החשודה.
אבחון סמנים מוקדמים ברוק נחשבת לשיטת אבחון

מחקר ויש צורך בביצוע מחקרים נוספים כדי לאבחן
.סמנים ספציפיים לגידולי חלל הפה

.חדישה ומבטיחה במיוחד הודות לקלות והנגישות שלה
 הרגישות והדיוק של שיטה זו עדיין בשלבי,למרות זאת
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זכויותיך כחבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל
הגדרה

האיגוד המקצועי שבו חברים רוב רופאי השיניים במדינת ישראל ושמטרתו להגן על רפואת השיניים כמקצוע חופשי.

מטרות

• לקדם את העניינים המקצועיים ,המדעיים והכלכליים של חברי הר״ש.
•	לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע ,תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של המטופלים ובקרב
חברי הר״ש.
• לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לפרקטיקה המקצועית ולאתיקה שלה.
• לקדם את רווחתם הכלכלית והשתלמותם המקצועית של חברי הר״ש במישרין או בשיתוף עם ארגון או מוסד אחר.
	להפיץ בין החברים ידיעונים ,עלונים וכל פרסום אחר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות לקידום רפואת השיניים.
•
• לייצג את המקצוע בפני ארגונים בינלאומיים ולשתף עמם פעולה.

חברותך בהר״ש מקנה לך את הזכויות הבאות:
ביטוחים

• 	ביטוח תאונות אישיות ומחלות מגיל  :75פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה ,במקרה של מחלה  -פיצוי חודשי
בסך  ₪ 3,053ל12-חודשים .במקרה של תאונה  -פיצוי חודשי של  ₪ 4,361ל 24-חודשים ,פיצוי בסך ₪ 87,219
במקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה ,בהתאם לתנאי הפוליסה .הכיסוי ניתן להרחבה .ביטוח זה כלול במסגרת
דמי החבר החודשיים.
• 	ביטוח סיעודי :פיצוי חודשי של  ₪ 3,000למשך  36חודשים ,בהתאם לתנאי הפוליסה .ניתן להרחבה .ביטוח זה
כלול במסגרת דמי החבר החודשיים.
• 	 ביטוח אחריות מקצועית :פרמיה מוזלת באופן משמעותי לחברי הר״ש.
• 	 ביטוח מרפאות שיניים :לחברי הר״ש ,בפרמיה מופחתת מהמקובל בתחום.
• 	 ביטוח בריאות :בתנאים ובמחירים מיוחדים.

דמי חבר

•	דמי החבר הם  160ש״ח לחודש.
• חברים ותיקים מעל גיל  75אשר אינם עובדים והצהירו על כך בחתימתם יהיו זכאים להנחה של 50%
מהתשלום המלא ויהיו זכאים לכיסוי בביטוח הסיעודי בלבד.

פעילויות אקדמיות

• כנס מדעי לאומי שנתי של הר״ש :מדי שנה מארגנת הר״ש לחבריה כנס מדעי לאומי .השתתפות החברים ללא תשלום.
•	הר״ש מוציאה לאור עיתון מדעי ,״רפואת הפה והשיניים״ ,הנשלח לחבריה ללא תשלום ומכיל בין השאר מידע
עדכני על פעילות מוסדות הר״ש.
•	לחברי הר״ש דמי רישום מופחתים ל FDI-ול .ERO-הר״ש מנפיקה אישור לחבריה לצורך השתלמות בחו״ל.
•	ההשתייכות לאיגודים המקצועיים בתחומי ההתמחות השונים מוקנית מכוח החברות בהר״ש בלבד.
•	המועצה המדעית שבמסגרת הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש .כמו כן ,היא הגוף היחיד
שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תוארי מומחה ,ועל פי המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארים אלה.
• חבר הר״ש משלם דמי התמחות מופחתים בשל השתתפות הר״ש בתשלום.
• חברי הר״ש נהנים מהנחה משמעותית בפתיחת פנקס ההתמחות.

תוכנית "רופא שיניים מעודכן"

הר״ש מארגנת ימי עיון בנושאים מגוונים במחוזותיה השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר לכל חברי הר״ש ליהנות
מעדכון בידע המקצועי .כן מעניקה הר״ש תעודת ״רופא שיניים מעודכן״ לחברים העומדים בדרישות התוכנית ,וכבר
למעלה מ 1000-חברי הר״ש קיבלו תעודה זו.
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ייעוץ משפטי

לרשות חברי הר״ש הועמד יועץ משפטי בתחומים של סכסוכי עבודה ,דיני עבודה ובעיות משפטיות מקצועיות
הקשורות ברפואת שיניים וכו׳ .ייעוץ ראשוני והכוונה ללא תשלום.

ועדת פרט:

הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים לעזרה לאחר שנקלעו למצוקה כלכלית ,אישית ,מקצועית וכו׳.
הוועדה דנה בכל מקרה לגופו ובודקת אפשרויות עזרה לחבר .עד כה פנו רבים מחברינו לוועדה זו וטופלו לשביעות רצונם.

ייעוץ בתחום המיסוי:

לרשות חברי הר״ש עומד רו״ח מוסמך ,על מנת לייעץ בתחום זכויות עובדים ומיסוי .ייעוץ ראשוני והכוונה ללא תשלום.

אתר אינטרנט של הר״ש:

הוקם אתר של הר״ש שכתובתו  ,www.ida.org.il.המורכב משני חלקים .חלק אחד מיועד לקהל הרחב והשני מיועד
לחברי הר״ש .פניות רבות ושאלות של אזרחים נענות במהירות ,כמו גם פניות של חברים בתחום המקצועי והאדמיני־
סטרטיבי .בנוסף יכול האזרח למצוא את חברי הר״ש וכתובות מרפאותיהם על פי אזור מגוריו או תחום התמחותו של
הרופא .האתר נמצא בימים אלו בבניה מחדש ושדרוגו כולל הוספת מידע בתחומים נוספים לרווחת החבר.

יומן רופא  -תקבולים ותשלומים:

בכל שנת כספים מספקת הר״ש לחבריה ,ללא תשלום ,יומן תקבולים ותשלומים שאושר על ידי שלטונות המס.

יומן מרפאות השיניים:

מדי שנה מספקת הר״ש לחבריה יומן פגישות .היומן מעוצב במיוחד עבור חברי הר״ש על פי הצרכים ,מכיל מידע חיוני
לרופאי השיניים ומחולק ללא תשלום לחברים.

מוקד עזרה ראשונה:

הר״ש מפעילה את מוקד העזרה הראשונה ברפואת שיניים .עזרה זו ניתנת במרפאות שיניים של חברי הר״ש .המוקד
מפורסם במדורי החירום בעיתונות ובמוקדי שירות רפואת חירום בטל 1-800-773-773 :

פעילות הר״ש:

• בית דין חברים :אחד מהמוסדות החשובים של הר״ש הוא בית דין חברים ,במסגרתו מתקיימות רוב הבוררויות בין
רופא למתרפא .תלונות של מתרפאים מתקבלות בתנאי שהרופא הינו חבר הר״ש .מוסד זה חוסך זמן ,עלויות וכמובן
אי נעימויות מיותרות לשני הצדדים .תלונות נגד מי שאינו חבר הר״ש מתבררות בדרך כלל במשרד הבריאות או בבית
המשפט ,עם כל ההשלכות הנובעות מכך.

חברותך בהסתדרות לרפואת שיניים נותנת לאיגוד
המקצועי שלך את הכוח להיאבק למענך.
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים השונים ,שהם
התנאים המחייבים .ההטבות והזכויות ,היקפן ותנאיהן עשויים להשתנות מעת לעת ואף להתבטל .לפרטים נוספים ניתן
לפנות למשרדי ההסתדרות לרפואת שיניים.
• הועד המרכזי ,מחוז מרכז והמועצה המדעית:
כיכר צינה ( 9כיכר דיזנגוף) תל אביב  ,6407501טל׳  ,-03-6283700פקס׳  03-5283214פקס’ 03-5287751
• מחוז חיפה :הגפן  ,26חיפה  ,95640טל׳  ,04-8521245פקס׳ 04-8521246
• מחוז ירושלים :מרכז כלל ,חנות  ,8340רח׳ יפו  97ירושלים  ,95640טל׳  ,02-6248960פקס’ 02-6250259

הר״ש שלך ובשבילך
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Obstructive Sleep Apnea:
review and a case presentation
Fleissig Y*, Laviv A**, Peacock ZS***, Casap N*
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Hebrew University-Hadassah,
founded by the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel, ** Sleep Apnea Clinic, Dept. of Oral
and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Hebrew University - Hadassah, founded by
the Alpha Omega Fraternity, Jerusalem, Israel, *** Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, General
Massachusettes Hospital and Harvard School of Dental Medicine, Boston, Mass., U.S.A.
Obstructive sleep apnea may be a life threatening

underwent bi jaw surgery with 2 piece Le Fort 1

situation if does not get proper attention. Risk factors

maxillary advancement, mandibular bilateral sagittal

are easy to find, therefore general dental surgeons

split osteotomy (BSSO) advancement, and genial

should be aware of them and refer if needed. This

tubercle advancement. Post-surgery sleep study

literature review clearly explains how obstructive

demonstrated near resolution of previously severe

sleep apnea is diagnosed and treated. We present

obstructive sleep apnea with overall apnea hypopnea

a case of a patient with severe obstructive sleep

index (AHI) of 3.7/hour consistent with a successful

apnea (apnea hypopnea index of 87.5/hour), who

surgical outcome.
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Perceived attractiveness and other characteristics of different
male facial types before and after orthognathic surgery
**Allon DM*,**, Shmuly T
Unit of Facial and Orthognathic Surgery, Assuta Medical Center, Tel Aviv, **Dept. of Oral and *
.Maxillofacial Surgery, Rabin Medical Center, Petah Tikva, Israel
Orthognathic intervention has not only profound impli-

.ality traits on an analog scale

cations on the individual’s function and esthetics, but

Results show that men with normal profiles got the

also on the perception of his surrounding environ-

most positive scores on all categories. Men with prog-

.ment

nathic profiles were perceived as more aggressive and

In this study, frontal and profile photographs of 3

assertive, while men with retrognathic profiles were

groups of men (a control group with normal profile and

perceived as less intelligent and reliable. After orthog-

prognathic and retrognathic profiles, before and after

nathic intervention both retrognathic and prognathic

orthognathic surgery) were shown in random order to

groups had a significant improvement in their scores,

a group of 83 women, who were asked to rate the pic-

.which were closer to the normal profile group

tures according to attractiveness and several person-
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One stage combined endoscopic and per-oral buccal fat pad
approach for large oro-antral-fistula closure with secondary
chronic maxillary sinusitis
.Horowitz G, Koren I, Carmel NN, Balaban S, Abu-Ghanem S, Fliss DM, Kleinman S, Reiser V
Dept. of Otolaryngology, Head and Neck and Maxillofacial Surgery, Sackler Faculty of Medicine, Tel
.Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv University Tel Aviv, Israel
There are numerous surgical approaches for oro-

bined endoscopic sinus surgery (ESS) and BFP flap

antral-fistula (OAF) closure. Secondary sinus disease

approach met the inclusion criteria. There were 28

is still considered by many experts a relative contra

males and 17 females with a mean ± SD age of 53.5 ±

indication for primary closure. To describe a single-

14.9 years (range 22-80 years). The presenting signs

stage combined endoscopic sinus surgery and per-

and symptoms included purulent rhinorrhea (n = 22,

oral buccal fat pad (BFP) flap approach for large OAF

48.9%), foreign body in sinus (n = 10, 22.2%) nasal

causing chronic maxillary sinusitis. The records of all

congestion (n = 7, 15.5%), halitosis (n = 6, 13.3%)

the patients with OAF and chronic manifestations of

and pain (n = 5, 12.2%). Surgical complications in-

secondary rhinosinusitis that were treated between

cluded local pain (n = 2, 4.4%), persistent rhinitis (n

2010 and 2013 in our tertiary care medical center

= 2, 4.4%) and synechia (n = 1, 2.2%). One patient

were reviewed. The exclusion criteria were: OAF

required revision surgery due to an unresolved OAF.

5 mm, resolved sino-nasal disease, OAF second-

The OAF of all the other 44 patients (97.8%) was

ary to malignancy, recurrent fistula, medical history

closed after the first procedure and the paranasal si-

that included radiotherapy to the maxillary bone and

nuses on the treated side were completely recovered.

age <18 years. Each procedure was performed by a

The mean follow-up time for the group was 7.6 ± 4.3

team consisting of a rhinologist and a maxillofacial

months (7-21 months), and no untoward sequelae or

surgeon. The surgical approach included an endo-

recurrence were reported. Combined, one step, en-

scopic middle antrostomy with maxillary sinus drain-

doscopic Maxillary sinus drainage together with per-

age, and a per-oral BFP regional flap for OAF clo-

oral BFP flap approach is an efficacious surgical ap-

sure. Total OAF closure, complications and need for

proach for safe closure of OAFs that are complicated

revision surgeries. Forty-five patients that underwent

.with secondary chronic maxillary sinusitis

OAF closure together with sinus surgery using a com-
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Distraction osteogenesis of deficient alveolar bone prior
to dental rehabilitation
Shilo D*, Emodi O*, Aizenbud D**, ***, Rachmiel A*, **
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel, ** Bruce Rappa� * 
port Faculty of Medicine, Technion–Israel Institute of Technology, Haifa, Israel, *** Dept. of Orthodontics
.and Cleft Palate, School of Oral and Dental Surgery, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel
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Implant supported rehabilitation has become very

.with the transported bone

common in treatment plans nowadays, yet many

One of the major challenges when using alveolar dis-

patients lack the vertical and horizontal bone di-

traction osteogenesis is controlling the vector of dis-

mensions required for endosseous implant inser-

traction, this problem should be further addressed in

tion. Distraction osteogenesis is a technique in

.future researches

which bone is generated by progressive elonga-

We describe different methods for alveolar distrac-

tion of two bone fragments following an osteotomy

tion osteogenesis, including the surgical proce-

or corticotomy. Distraction osteogenesis of the al-

dure, latency period, lengthening and consolida-

veolar ridge as a treatment modality in implant den-

tion pe r iod. We also discus s the ad va ntage s,

tistry is a very useful technique that allows for ad-

.disadvantages and complications of the method

.equate bone formation suitable for implant insertion

In this manuscript a case of mandibular alveo-

A lve olar distraction c a n be unidire ctional, bi-

lar deficiency following mandibular fracture and

directional, multidirectional or horizontal. Alveolar

loss of teeth and the alveolar bone is present-

distraction osteogenesis can be performed by using

ed. This patient was treated by alveolar distrac-

intraosseous distraction devices, intraosseous dis-

tion osteogenesis with excellent results. This

traction implants or by extraosseous devices which

patient was late r re habilitate d using e ndos-

are the most prevalent today. Distraction osteogenesis

.se ous implants as demonstrated by radiographs

has many advantages such as gradual lengthening of

Alveolar distraction osteogenesis provides a meth-

the bone with no need for an autogenous bone graft

od to regain both hard tissue and soft tissue with-

and lack of the associated donor site morbidity as well

out additional grafting and is an efficient modality in

as distraction of the surrounding soft tissue together

.cases of medium to severe bone loss
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Minimal invasive implantology
.Bruck N., Zagury A., Nahlieli O
.Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Barzilai Medical Center, Ashkelon, Israel
Endoscopic surgery has changed the philosophy and
practice of modern surgery in all aspects of medicine.
It gave rise to minimally invasive surgery procedures
based on the ability to visualize and to operate via
small channels. In maxillofacial surgery, our ability to
see clearly the surgical field opened an entirely new
world of exploration, as conditions that were once almost impossible to control and whose outcome was

uncertain can be now predictably managed. in this
article we will descripe the advantage of using the
oral endoscope during the dental implantology procedure, and we will describe a unique implant which
enable us in combination with the oral endoscope to
create a maxillary sinus lift with out the need of the
.major surgery with all of its risks and complication

Facial femalization in transgenders
Yahalom R., Blinder D., Nadel S.
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel.
Transsexualism is a gender identity disorder in which
there is a strong desire to live and be accepted as
a member of the opposite sex. In male-to-female
transsexuals with strong masculine facial features,
facial feminization surgery is performed as part of the
gender reassignment.
A strong association between femininity and
attractiveness has been attributed to the upper third of
the face and the interplay of the glabellar prominence
of the forehead. Studies have shown that a certain
lower jaw shape is characteristic of males with special
attention to the strong square mandibular angle and chin
and also suggest that the attractive female jaw is smaller
with a more round shape mandibular angles and a pointy
chin. Other studies have shown that feminization of the
forehead through cranioplasty have the most significant
impact in determining the gender of a patient.
Facial feminization surgeries are procedures aimed to
change the features of the male face to that of a female
face. These include contouring of the forehead, brow

lift, mandible angle reduction, genioplasty, rhinoplasty
and a variety of soft tissue adjustments.
In our maxillofacial surgery department at the Sheba
Medical Center we perform forehead reshaping
combining with brow lift and at the same surgery,
mandibular and chin reshaping to match the
remodeled upper third of the face. The forehead
reshaping is done by cranioplasty with additional
reduction of the glabella area by burring of the frontal
bone. After reducing the frontal bossing around the
superior orbital rims we manage the soft tissue to
achieve the brow lift.
The mandibular reshaping, is performed by intraoral
approach and include contouring of the angles by
osteotomy for a more round shape (rather than the
manly square shape angles), as well as reshaping
of the bone in the chin area in order to make it more
pointy, by removing the lateral parts of the chin and in
some cases performing also genioplasty reduction by
AP osteotomy.
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Oral cavity cancer: epidemiology and early diagnosis
Y. Ghantous, V. Yaffi, I.Abu-Elnaaj
.Dept. of Maxillofacial Surgery, The Baruch Padeh Medical Center Poriya, Tiberies, Israel
Cancer of the oral cavity (Oral cancer) is the 11th most
common malignancy in the world, despite the general
global trend of a slight decrease in the incidence of oral
cancer, tongue cancer incidence is increasing. About
90% of tumors are subtyped to oral Squamous cell
carcinoma (OSCC). The incidence and mortality of this
tumor shows variability according to the geographic location in which it is diagnosed, however in the last decade an increase was seen in the percentage of young
.patients, especially patients with tongue cancer
The overall prognosis of this cancer is roughly 55.65%, this is probably due to late diagnosis
Early diagnosis of oral cancer is the most important
factor affecting the overall survival and prognosis, thus
several diagnosis methods have been developed in
.the past few years
Still, the prognosis did not improve as expected. Oral
cancer biomarkers in saliva is as easy body fluid, for
noninvasive detection. Several researches identified
.several possible biomarkers, but none was specific
In our review, the incidence and mortality of oral tu-
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mors pose a main health problem in many aspects
all around the world, as well as differences in behavior of these tumors. We witnessed more cases of
anterior tongue cancers affecting mainly the young
age patient group, a two decades younger than the
normal risk group of oral cancer. Several countries
in Europe showed a significant increase of oral cancer prevalence, such as Germany, especially in men.
Similar behavior was also reported in the United
States, which showed a change in the risk groups.
Studies have reported an alarming lack of awareness
about oral cancer, its symptoms and early diagnosis.
These gaps in knowledge need to be addressed by
further public education, possibly targeted at high.risk groups
With the knowledge of possible, specific, early biomarkers, primary detection could improve the progno.sis tremendously
Research on the salivary biomarkers of the disease
would help to develop screening programs tailored
.more to the risk groups
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Guest Editorial

Maxillofacial surgery in the technological era

The world of medicine, as well as the world of science,

invasive and more predictable and precise medicine.

experienced rapid development in the last few decades

The patients of easier and faster recovery with higher

due to intense technological revolution. Dentistry and

satisfaction. Our ability to predict and exhibit virtually

maxillofacial surgery are experiencing similar changes

pre operatively the surgical result, improves the

with the appearance of new imaging tools, advanced

patient’s preparation towards the surgery and helps in

equipment and high quality materials chemically or

leveling expectations.

biologically formulated for their specific use.

Maxillofacial surgery is embedded as an integral and

The world of maxillofacial surgery has undergone

vital part in the activity of every hospital. Besides the daily

evolution. The arsenal of imaging tools available is

cooperation with the internal wards which is reflected

wider, more precise, utilizing lower level of radiation

in counseling and treatment of systemic patients, a

and therefore enables better diagnosis and treatment

tight cooperation exist with the surgical wards of the

planning for complex cases. Three dimensional printing

hospital. Coordination between disciplines as well as

of the facial skeleton allows an accurate reconstruction

application of newer technologies is a guarantee for

of missing or malformed parts of the jaws, offering a

better treatment outcomes putting an emphasis on the

surgical key for adequate contouring of free flaps

restoration of the patient’s masticatory system.

harvested from extra oral sites. 3Dprinting using

Extreme importance also exists in the reciprocal

titanium alloy, was recently reported to replace, most

interaction between the maxillofacial surgeon and the

precisely, a missing part of the jaw, thus avoiding the

dentist. Thorough knowledge and common language

morbidity of the donor site. The 3D printing technology

between us must be preserved in order to provide the

is also very efficient in office procedures and is

patient with the best treatment.

utilized for the fabrication of guiding splints, used for

In this journal, we decided to present articles published

placement of dental implants, avoiding damage of

by different maxillofacial wards along the country,

surrounding anatomical structures, and allowing other

permitting a glance to one of many different activities

surgical procedures to be conducted safely.

which are conducted under their responsibility.

Technology has provided us with sophisticated
endoscopic tools used for minimal invasive surgery

Dr. Adir Cohen

in cases of trauma, TMJ internal deraignment,

Dept. of Maxillofacial Surgery

sialolithiasis, and even as a supporting tool in the

The Hebrew University Hadassah

placement of dental implants, as will be presented in
this unique journal.
The modern world of maxillofacial surgery permits less

Faculty of Dental Medicine
Secretary of the Israeli Association
of Maxillofacial Surgery
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