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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...

״אמנת מינמטה על שימוש בכספית״
והאמלגם הדנטלי
בחודש פברואר  2009מועצת איכות הסביבה של האומות
המאוחדות (  )UNEPהכירה בצורך לפתח אמנה בנושא
השימוש במוצרים מכילי כספית.

שיהיו בטוחים וטובים לאורך זמן.
	 .3ניהול נכון של פסולת אמלגם וכספית מבחינת איכות
הסביבה.

התוצאה קרויה ״אמנת מינמטה על שימוש בכספית״.
אמנה זו מאפשרת פיקוח והגבלות לגבי מגוון רחב של
מוצרים ,תהליכים ותעשיות בהן קיים שימוש בכספית,
או שבהן משתחררת כספית במהלך הייצור או לאחריו.
האמנה קרויה על שם העיר ביפן אשר תושביה סבלו
מהשפעות רפואיות קשות ,עד כדי מוות ,כתוצאה
מזיהום כספית במחצית המאה העשרים .ההוראות
באמנת מינמטה בנוגע לאמלגם הדנטלי  -חומר המכיל
 50%כספית ומהווה אחד מחומרי השחזור העיקריים
ברפואת שיניים בטיפול בעששת  -הן רלוונטיות ביותר
לכלל העוסקים ברפואת שיניים :רופאי השיניים ,סייעות,
התעשייה הדנטלית ועוד.

האמלגם הדנטלי הינו החומר היחיד שיש בו כספית
אשר לגביו אושר המונח צמצום (  .)phase-downלגבי
כל החומרים מכילי הכספית האחרים ,הוחלט על איסור
השימוש (  )phase-outבתוך פרק זמן מסוים .חומרים או
מוצרים מכילי כספית אשר ייצורם ,או שיווקם ייפסק
עד שנת  2020הם :רוב הסוללות ,מפסקים ,מנורות
פלואורסצנט מסוימות ,סבונים ומוצרי קוסמטיקה
וכן מכשירים רפואיים לא אלקטרוניים כגון מדי חום
ומכשירים למדידת לחץ דם.

במהלך הדיונים על האמנה ,ההסתדרות העולמית לרפואת
שיניים ( )Fédération Dentaire Internationale - FDIטענה
והמליצה על צמצום ( )phase-downהשימוש באמלגם
דנטלי (עם דגש על המילה צמצום לעומת הפסקה מוחלטת
[ ,)]phase-outבאמצעים הבאים:
	.1קידום התנהגות בריאותית/דנטלית מניעתית
ופעולות מניעה אחרות ,ועל ידי כך צמצום הצורך/
דרישה לאמלגם.
	 .2חיזוק המחקר על חומרים אחרים כחלופות לאמלגם

חשוב לזכור כי אמנת מינמטה מכירה בכך שיש לעת
הזאת כמות עצומה של חומר מדעי המאשר את בטיחותו
של האמלגם הדנטלי ,כחומר יעיל וטוב מבחינה קלינית
לטיפול בעששת במרבית בני האדם.
האמנה אינה צריכה להביא לשינויים בזמינות ובשימוש
האמלגם הדנטלי בטווח המיידי .עם זאת ,בטווח הארוך,
צפויות מגבלות על יצור ושיווק אמלגם אשר ודאי יהיו
להן השפעות על מקצוע רפואת השיניים.
חומר למחשבה.
פרופ׳ בני פרץ
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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 :פיצוי 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 חבר חודשיים.
• 	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.
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תוכנית "רופא שיניים מעודכן"
הר״ש מארגנת ימי עיון בנושאים מגוונים במחוזותיה השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר לכל חברי הר״ש 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.

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 והאדמיניס־
טרטיבי .בנוסף יכול האזרח למצוא את חברי הר״ש וכתובות מרפאותיהם על פי אזור מגוריהם 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 במדור החירום בעיתונות ובמוקדי שירות רפואת חירום בטל 1-800-773-773 :

פעילות הר״ש:

• בית דין חברים :אחד מהמוסדות החשובים של הר״ש הוא בית 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.
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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  ,640751טל׳  ,-03-6283700פקס׳  03-5283214פקס’ 03-5287751
• מחוז חיפה :הגפן  ,26חיפה  ,95640טל׳  ,04-8521245פקס׳ 04-8521246
• מחוז ירושלים :מרכז כלל ,חנות  ,8340רח׳ יפו  97ירושלים  ,95640טל׳  ,02-6248960פקס’ 02-6250259
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רישיונו של רופא שיניים הותלה לחודשיים וחצי
ב 2013-הוגשה קובלנה כנגד ד״ר אריה קיפרווסר בגין שתי עבירות משמעת :התנהגות שאינה הולמת מורשה לריפוי
שיניים ,כאמור בסעיף  )1( 45לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש) ,תשל״ט ,1979-וניהול מרפאת תאגיד ללא רישיון
בניגוד לסעיף 3א׳ לפקודה.
הקובלנה מתייחסת להתנהלותו של ד״ר אריה קיפרווסר מול האגף לאבטחת איכות במשרד הבריאות לאחר שהתקבלה
תלונה כנגדו .הממונה על תלונות הציבור ברפואת שיניים פנתה אל הרופא ארבע פעמים בכתב כדי לקבל התייחסותו
לתלונה שהוגשה נגדו בעניין רשלנות רפואית במתן טיפול שיניים .כמו כן התבקש להעביר הבהרות לגבי דרך ניהול
המרפאה .בנוסף הממונה פנתה לרופא כמה פעמים טלפונית .למרות זאת ,הרופא לא העביר תגובתו כמבוקש ,דבר
ששיבש את בירור התלונה שהוגשה נגדו.
הוועדה דחתה את טענותיו של הרופא על חוסר ידיעה כי למרפאה שבה עבד כשכיר לא ניתן רישוי תאגיד .לרופא
המועסק אחריות לבדוק שיש למרפאה רישיון תאגיד ואם אין ,לפעול להשגתו.
הוועדה דחתה את טענותיו של הרופא כי נבצר ממנו לענות לפניות משרד הבריאות עקב מצבו הבריאותי הקשה ומצבו
הכלכלי הקשה בתקופה הנדונה וציינה שאם היה מבקש ארכה למתן תגובה היה נענה בחיוב.
ועדת המשמעת הדנה בעניין רואה בחומרה רבה חוסר שיתוף פעולה של רופא שיניים בבירור תלונות המגיעות ממשרד
הבריאות .בהיעדר שיתוף פעולה ,לא יוכל המשרד לבצע פיקוח יעיל ולהנחיל סטנדרטים מקצועיים ראויים במקצועות
רפואת השיניים בישראל.
בהמלצתה לאמצעי משמעת ,הוועדה הביאה בחשבון את שיתוף הפעולה של הרופא בדיון ,הגעתו לבירור הקובלנה
והודאתו במעשים .בנוסף ,ציינה הוועדה כי מאז  2012הרופא מתנהל כעוסק מורשה כחלק מהפנמת לקחים מטעויות
העבר.
כבוד השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב ,עליו הואצלו סמכויות שרת הבריאות בענייני משמעת ,סבר כי בסירובו העקבי
והנחרץ של הרופא להגיב לפניות החוזרות והנשנות של משרד הבריאות ,הוא זלזל באופן מופגן ובוטה בסדרי מנהל
תקין ובאמות התנהגות בסיסיות בחברה מתוקנת .השופט החליט להתלות את רשיונו של ד״ר אריה קיפרווסר לעסוק
ברפואת שיניים לתקופה של חודשיים וחצי החל מיום .16.2.14
כיוון שהתופעה של אי היענות לפניות משרד הבריאות מצד רופאי שיניים נפוצה לאחרונה ,החליט השופט סטרשנוב כי
יש להפיץ את ההחלטה בקרב רופאי השיניים בארץ דרך ההסתדרות לרפואת שיניים.
האגף לבריאות השן
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מאמרים

ORALMEDIC

®

לטיפול באפטות – תופעות לוואי אפשריות
בעת אפליקציה חוזרת
ד״ר ס .ג׳רג׳ורה*
פרופ׳ א .קפלן**
* המחלקה לפתולוגיה אורלית
ורפואת הפה ,בית הספר
לרפואת שיניים ,אוניברסיטת
תל אביב.
** השירות לפתולוגיה אורלית,
מרכז רפואי רבין ומרכז רפואי
ע״ש סורסקי ,תל אביב.
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
ובית הספר לרפואת שיניים,
אוניברסיטת תל אביב.

10

אפטות (  )aphthaeהן תופעה נפוצה בשכיחות של
עד  25%באוכלוסייה הכללית בקרב אנשים בריאים,
שמאופיינת באפיזודות חוזרות של כיבים שטחיים
וכואבים בריריות חלל הפה .תחילת התופעה לרוב בגיל
הילדות ,שכיחה יותר בנשים ,בדרך כלל מתחת לגיל ,40
בלא מעשנים ובשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות.
הנושא נסקר בהרחבה במאמרם של )1( Porter et al.
ו.)2( Scully et al.-
קלינית ,מקובל למיין את האפטות ל 3-סוגים,minor :
 .herpetiform ,majorה :minor aphthae -הסוג השכיח
ביותר ,מופיעה כנגע בודד או עד  5נגעים בו בזמן ,קוטר
הכיב קטן מ 1-ס״מ .הנגעים מופיעים בריריות חלל הפה
ללא כיסוי קרטין ,כלומר ללא חיך קשה וללא חניכיים.
כל התקף נמשך כ 2-1-שבועות וחולף מעצמו .הmajor -
 :aphthaeמופיעה כנגע בודד ועד  10נגעים בו בזמן,
קוטר הכיב – 3-1ס״מ ואף יותר .הכיב בדרך כלל עמוק
והריפוי ממושך (כ 6-שבועות ומעלה) ,ותיתכן הצטלקות.
אפטה מסוג זה תופיע בכל ריריות חלל הפה ,לא כולל
ריריות עם קרטין .ה :herpetiform aphthae -מופיעה
כמספר רב של נגעים קטנים ,עד כ 100-נגעים בהתקף
אחד ,גודלן כגודל של ראש סיכה ( 3-1מ״מ) .אפטות
מסוג זה מופיעות בכל ריריות חלל הפה ,כולל ריריות עם
קרטין .משך כל התקף  10-7ימים ,ויש חזרות תכופות.
יש לציין שלמרות השם – “אפטות הרפטיפורמיות״ –
נגיף ההרפס אינו מהווה גורם אטיולוגי והשם ניתן מכיוון
שהמספר הגדול של הנגעים הקטנים והצמודים זה לזה
מזכיר את המראה הקליני של הרפס.
האטיולוגיה של האפטות אינה ידועה ,אך התופעה
נחשבת להפרעה מקומית של מערכת החיסון (.)2 ,1

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ה ,כרך ל״א ,גיליון .4

יחד עם זאת ,ידוע כי לחלק ניכר מהסובלים מאפטות
יש נטייה משפחתית ,אולי רקע גנטי .בחלק אחר
מהסובלים ,קושרים את תופעת האפטות למצבי לחץ
נפשי ,רגישות למוצרי מזון מסוימים ,למרכיבים במשחות
שיניים ועוד.
הטיפול באפטות אינו מרפא ואינו מונע אפיזודות
חוזרות ,אלא מיועד בעיקר להקל על הכאב האופייני
בנגעים הקיימים והוא מותאם לחומרת הנגעים
ולתדירות הופעתם .במקרים הקשים מומלץ טיפול
סיסטמי ,המבוסס בעיקר על סטרואידים .במקרים
הקלים יותר מומלץ על טיפולים מקומיים ,והם כוללים
שטיפות עם ),chlorhexidine gluconate (0.2%
קורטיקוסטרואידים במשחה או בשטיפות ,שטיפות
במינוציקלין ועוד (.)2 ,1
אורלמדיק ( ORALMEDIC ®, EPIEN Medical, Inc.
 )St Paul, MN, USAהוא תכשיר מקומי שפותח
בטכנולוגיית ™ HybenXופועל להרחקת רקמה מאזור
של כיב ויצירת שכבה מבודדת על פני האזור .בכך הוא
מוריד את דרגת הכאב ,מאיץ את תהליך הריפוי ומונע
זיהום עתידי .החברה משווקת את התכשיר במארז של
 2מקלוני ניקוי ו 2-מקלוני טיפול בעלי קצה צמר גפן רך,
כשכל מקלון מכיל  0.2מ״ל תמיסת חומר פעיל מסוג
.)3( HybenX
בהוראות השימוש של התכשיר נטען שמספיקה
אפליקציה חד פעמית על האפטה וברוב המקרים צפוי
שעוצמת הכאב תפחת באופן משמעותי תוך  10שניות.
כמו כן ,אפשר להשתמש שוב בתכשיר באופן מיידי
באותו הנגע רק אם עוצמת הכאב פחתה באופן חלקי
בלבד .בכל מקרה ,לא מומלץ השימוש ביותר ממקלון

טיפול אחד עבור כל נגע Porter et al. .מצאו שהתכשיר
יעיל ,נוח ובטוח לשימוש באפטות ,שכן הוא מפחית את
עוצמת הכאב ,מצריך שימוש חד פעמי ,ונדיר שהוא גורם
לתופעות לוואי (.)4
מטרתנו להציג שני מקרים שבהם התפתחו תופעות
לוואי מקומיות קשות לאחר שימוש באורלמדיק.

קל בחומרת הכאב וכן במראה הקליני של הנגע .לאור
זאת הוחלט שלא לקחת ביופסיה אלא להמשיך במעקב
שבועי .ריפוי שלם של הרירית נצפה רק בתום  6שבועות.

תמונה  :2אזור מכויב בווסטיבולום מעל שן  .13בחניכיים הצמודות
והחופשיות של שן זאת נראה נגע מכויב מכוסה בקרום נמקי
מעובה (בין החצים).
תמונה  :1נגע מכויב (מסומן בחצים) מכוסה בשכבה
של רקמה נמקית צהבהבה-אפרפרה תופס את רצפת
הפה ועד החניכיים הלינגואליות של השיניים הקדמיות.

מקרה מספר 1
גבר בן  ,37עם היסטוריה של אפטות שהחלו בגיל
ההתבגרות .ברקע סובל מחרדה ודיכאון ,ומטופל
ב )Escitalopram( Cipralex -וב.)Clonazepam ( Clonex -
הוא מתלונן על פצע כואב מאוד מזה שבוע .המתרפא
ציין שימוש באורלמדיק עם אפליקציה חוזרת בפרקי
זמן שונים על אחד הנגעים ,מכיוון שדרגת הכאב לא רק
שלא ירדה בעוצמתה לאחר הנחת האורלמדיק ,אלא אף
החמירה.
בבדיקה קלינית בתוך הפה נמצא כיב עמוק ברצפת
הפה משמאל לקו האמצע בקוטר של כ 20-מ״מ ,מכוסה
רקמה נמקית אפורה-צהבהבה (תמונה  .)1מחוץ לחלל
הפה נמושו קשריות לימפה סב-מנדיבולריות מוגדלות.
האבחנה הקלינית הייתה תופעה של כווייה כימית עם
זיהום משני ,או תופעה אלרגית מקומית לאורלמדיק.
לאור המראה הקליני הסוער של הנגע אף הועלתה
אפשרות של גידול ממאיר מסוג קרצינומה של תאי
קשקש.squamous cell carcinoma ,
הוחל בטיפול אנטיביוטי (  ,)Augmentinשימוש בג׳ל של
כלורהקסידין פעמיים ביום ,והומלץ על תכשירים נוגדי
כאב לפי הצורך .בביקורת שבוע לאחר מכן נצפה שיפור

מקרה מספר 2
גבר בן  ,32בריא בדרך כלל ,עם היסטוריה של אפטות
מדי פעם.
בהתקף האחרון נהג על פי הוראות היצרן והשתמש פעמיים
באורלמדיק באותו נגע מכיוון שהכאב לא חלף .כיומיים
לאחר מכן התפתחו כאבים קשים באותו אזור ,שבעטיים פנה
לחדר המיון והופנה בהמשך למומחה לרפואת הפה.
בבדיקה קלינית נצפה כיב בקוטר של כ 15-מ״מ,
בווסטיבולום המקסילרי מימין מעל שן  ,13עם הילה
אריטמטוטית בהיקף (תמונה  .)2באזור של החניכיים
הצמודות לשן  13נראה כיב נוסף שמרכזו מכוסה שכבה
מעובה של רקמה נמקית עד הפריאוסט .בנוסף ,נמושו
בלוטות לימפה צוואריות מוגדלות ורגישות .סיפור
המתרפא יחד עם הממצאים הקליניים עוררו חשד
לכווייה כימית .לכן ניתן טיפול אנטיביוטי ( ,)Augmentin
שימוש בג׳ל של כלורהקסידין פעמיים ביום ותכשירים
נוגדי כאב לפי הצורך .בדומה למקרה הראשון ,תהליך
הריפוי הושלם כעבור  6שבועות.
מסקנות
 .1המקרים שהובאו מתארים תופעות לוואי קשות
כתוצאה משימוש חוזר ב( ORALMEDIC ® -שככל הנראה
חרג ממסגרת ההמלצות של החברה במקרה הראשון),
אף שאין אזהרה ברורה על כך בעלון לצרכן.
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 .2ההסבר לתופעות הלוואי שתוארו טמון ככל הנראה
במרכיבים הפעילים שבתכשיר ,שמעבר לפעילותם על
הכיב האפטוטי ,כנראה זלגו לריריות הסמוכות וגרמו להן
נזק.
 .3יש להניח ששכיחותן של תופעות לוואי כפי שתוארו
אינה גבוהה ,אולם יחד עם זאת יש להיות מודעים להן
כאשר ממליצים למתרפאים הסובלים מאפטות על
השימוש בתכשיר זה.
 .4מלבד ה ,ORALMEDIC ® -קיימים טיפולים מקומיים

נוספים באפטות ,כמו שטיפות במינוציקלין ,שנמצאו
יעילות מבחינת השיפור בכאב ומשך הנגעים ,ללא
דיווחים על תופעות לוואי קשות ( .)5בדומה לכך ,גם
טיפול מקומי בסטרואידים נמצא יעיל מבחינת הפחתת
הכאב ומשך הנגע ללא דיכוי של האדרנל או תופעות
לוואי קשות אחרות ,שבאופן כללי קשורות לטיפול
בסטרואידים סיסטמיים ( .)2 ,1יש לציין ,שבמצב של
אפטות אפשר לשלב כמה תכשירים מקומיים בטיפול על
מנת להשיג אפקט מרבי של ירידה בחומרת הכאב (.)2

	 4.
P orter SR, Al-Johani K, Fedele S et al.
Randomised controlled trial of the efficacy
of HybenX in the symptomatic treatment of
recurrent aphthous stomatitis. Oral Diseases
2009; 15:155-161.
	 5.
G orsky M, Epstein J, Raviv A et al. Topical
minocycline for managing symptoms of recurrent
;aphthous stomatitis. Spec Care Dentist 2008
28:27-31.

References
	 1.
Porter SR, Hegarty A, Kaliakatsou F et al.
Recurrent aphthous stomatitis. Clin Dermatol
2000; 18:569-578.
2. 	Scully C, Gorsky M, Lozada-Nur F. The diagnosis
and management of recurrent aphthous
stomatitis: a consensus approach. J Am Dent
Assoc 2003; 134:200–207.
3. http://www.oralmedic.co.il/.
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 Pseudo-color Filterבהדמיה דו-ממדית
ברפואת שיניים
אנו נמצאים בתקופה שבה השימוש במכשירי הדמיה
דיגיטליים הולך ומתרחב בתחומים שונים ברפואת
השיניים .לשם ביצועם של התצלומים הדיגיטליים,
עיבודם ופענוחם קיימות תוכנות רבות המאפשרות
לבצע שינויים בתצלומים המקוריים ,והדבר מיועד לשפר
את היכולת האבחנתית שלנו .ההתקדמות הטכנולוגית
מבורכת מאוד ,אולם בשלב הזה היא מקדימה את רמת
ההכשרה הקיימת .כתוצאה מכך ,רבות הן השאלות
והתהיות העולות בקרב רופאי השיניים .חלק ניכר
משאלות אלה הוא בנושא השימוש הנכון בכלים שונים
המיועדים לשיפור תמונת הרנטגן בהדמיה דיגיטלית
דו-ממדית ,הן לגבי תצלומים אקסטרא-אורליים,
בעיקר תצלומים פנורמיים ,והן לגבי תצלומים אינטרא-
אורליים .אחד הכלים הזמינים לשיפור תמונת הרנטגן
הוא ה.(1) Pseudo-color Filter (PCF)-
ה PCF -הוא כלי ,שאמור באופן תאורטי ,לעזור לתהליך
האבחון על ידי מעבר מגווני אפור לצבעים ספציפיים
בהתאם לרמת צפיפות הרקמות (תמונה 1א ו1-ב).
אפשרות אחרת היא מעבר מגווני אפור לצבע אחר הצובע
את כל התצלום ,אפקט שמושג לדוגמא על ידי פילטר
( Ochreתמונה 1ג).
לפילטרים הצבעוניים יש שימוש רב ברפואה ,כולל
בשיטות הדמיה תלת-ממדיות וברפואה גרעינית ,וזאת
הודות לשיפור הרב שלהם ביכולתנו לפענח את ממצאי
ההדמיה .קיימים אלגוריתמים שונים של הליך ההעברה
מגווני אפור לצבעים ,כמו מודלים המשתמשים
בשלושת צבעי היסוד של המערכת הוויזואלית האנושית
–  (3 ,2) green ,blue ,redושיטה חדישה יותר שבה
משתמשים באלגוריתם הכולל מספר גדול יותר של צבעים

–
( .)1למרות ההתקדמות בפיתוח שיטות חדשות אלה,
התועלת הנובעת מהשימוש ב PCF -בהדמיה דו-ממדית
עדיין אינה ברורה לחלוטין ,וברוב המקרים הפעלת
ה PCF -אינה תורמת לשיפור אבחנתי .לדוגמא ,בתמונה
2ב ניתן להתרשם מחוסר שיפור בהפעלת  PCFבהשוואה
לתצלום המקורי בתמונה 2א ,שבו נגעי העששת ברורים
יותר לאבחון.
בתחום רפואת השיניים נערכו מספר מצומצם של
מחקרים על השימוש ב PCF -בתצלומים דו-ממדיים,
והתוצאות היו קונטרוברסליות .לדוגמא ,במחקר שבו
נבדקה התועלת של הפעלת  PCFעל תצלומים אינטרא-
אורליים דיגיטליים בשיטה ישירה לשם זיהוי עששת
פרוקסימלית ,לא נמצא שיפור משמעותי בהשוואה
לזיהוי של העששת ללא הפעלת  .(4) PCFבמחקר אחר
שבו השוו יכולת של אבחון עששת בין תמונת רנטגן
בשחור ולבן לבין ( PCFשהופעל באמצעות מודל מסוג
 ,(color-coding algorithmהתקבלו תוצאות זהות
בשתי השיטות ( .)5אולם ,יחד עם זאת ,המחברים
ציינו שהשימוש בתמונת רנטגן צבעונית הייתה טבעית
יותר ונוחה לפענוח ללא אובדן של היכולת האבחנתית
( .)5במחקר נוסף שבו נבדק דיוק המדידה של הערכת
רמות אובדן עצם אלוואולרית ,לא נמצא יתרון משמעותי
בשימוש  PCFעל פני התצלומים המקוריים (.)6
לפיזיולוגיה של הצבע תפקיד חשוב בהדמיה רפואית.
העין האנושית יכולה לקלוט פרטים רבים יותר אם הם
מוצגים בצבעים ,בהשוואה לצבעי שחור ולבן או לדרגות
שונות של אפור .בנוסף ,בהשוואה לכמות גווני האפור,
לצבע יש יותר גוונים .כמו כן ,מעבר ויזואלי מגווני אפור
white ,yellow ,orange ,red ,dark blue ,magenta
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לצבע ,מעלה את רמת הקליטה וההבנה של האינפורמציה.
בתוך כך ,ה PCF -מגדיל את הרגישות לניגודיות בין
רמות שונות של צפיפות החומר ומשפר את ההפרדה
בין הקווים ,דבר שגורם למעשה להפרדה טובה יותר של
מבנים בתוך גופים מורכבים .ולבסוף ,אי אפשר להתעלם
מההשפעה הפסיכולוגית ומהרושם החזק שהטכנולוגיה
המיוחדת בצבעים משאירה על המתרפאים.
בתנאים מושלמים ,לכל רמה של גוון אפור שמתארת
את הצפיפות של החומר המצולם ,אמור להיות גוון צבע
ייחודי ,אך בתצלומים דו-ממדיים קיימת סופרפוזיציה
של הרבה מבנים .המצב הזה אינו מאפשר שימוש
אופטימלי ב PCF -בצילומים דו-ממדיים בהשוואה
לתלת-ממדיים .לכן ,מומלץ להשתמש בכלי זה רק כסיוע
לתהליך האבחנה .בהתבסס על נתונים עדכניים ,קיימים
שני יתרונות לשימוש ב PCF -בהדמיה דו-ממדית :שיפור
של תמונת הרנטגן – נושא שעדיין קונטרוברסלי ,ושיפור
סובייקטיבי של קליטה ויזואלית של תמונת הרנטגן
במעבר בין תצלום בגווני אפור לבין תצלום בצבע .יחד עם
זאת יש להדגיש שהתצלום לצורך האבחנה הוא התצלום
המקורי ללא שינויים.

לשם בדיקתם של תצלומי רנטגן באמצעות  PCFלצורך
הגברת הרגישות הוויזואלית ,אפשר להיעזר באלגוריתם
הבא :בדיקה רגילה של התצלום המקורי בגווני אפור
 > --הפעלת הפילטר  > ---גילוי ממצא/ים חדש/ים או איתור שינוי/ים לעומת התצלום המקורי > ---
דרוש אישור על ידי בדיקה חוזרת של התצלום המקורי.
ההיגיון המנחה באלגוריתם טמון בכך שלאחר זיהוי פרט
בצבע ,העין מעלה את הסנסיטיביות שלה ,כך שהדבר
ישפר את יכולת האבחון של אותו פרט גם בגווני אפור
בתצלום המקורי.
לסיום ,יש לציין שהשימוש ב PCF -בהדמיה דו-
ממדית מוגבל כתוצאה מסופרפוזיציה של מבנים
ומחוסר היכולת להפריד בין המבנים החופפים.
כמו כן ,כדאי להדגיש שיש צורך בהכשרה מקצועית
ובניסיון כדי לתרגם את הממצאים שמסופקים על
ידי מסננים שונים לפענוח נכון של הדמיה דיגיטלית.
עדיין קיים צורך במחקרים לשם פיתוח אלגוריתמים
מדויקים בהדמיה דו-ממדית שיאפשרו שימוש רחב
ונכון במסנני צבע לצורך שיפור היכולת האבחנתית
שלנו.

א׳

ב׳

ג׳

תמונה 1א :תצלום פנורמי מקורי בגווני אפור.
תמונה 1ב :התצלום הפנורמי שהוצג בתמונה 1א שעליו הופעל  .Pseudo-color Filterאפשר להתרשם מהפיזור של הצבעים,
שמתאים לרמות השונות של גווני האפור מהתצלום המקורי (יש להביא בחשבון את אפקט הסופרפוזיציה של המבנים).
תמונה 1ג :התצלום הפנורמי שהוצג בתמונה 1א שעליו הופעל  Filter Ochreשצובע את כל התצלום ובכך משפר את הקליטה
הוויזואלית של תמונת הרנטגן של העצם.
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ב׳

א׳

. תצלום נשך מקורי בגווני אפור:א2 תמונה
 אפשר להתרשם מכך שהתמונה הצבעונית.Pseudo-color Filter א שעליו הופעל2  תצלום הנשך שהוצג בתמונה:ב2 תמונה
 נראים ברור יותר47  לדוגמא נגעי העששת בשן. אולם אין היא מביאה לשיפור משמעותי ברמת האבחנה,מרשימה במראה שלה
.PCF  ללא הפעלת,וניתנים לזיהוי ללא בעיה בתמונת הרנטגן המקורית

,
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תכנית טיפול

טכנולוגיה בלעדית ופורצת דרך להקלה מיידית*
ומתמשכת על רגישות שיניים לשימוש מרפאתי ולשימוש ביתי יומיומי
פריצת דרך עם טכנולוגיית Pro-ArginTM
לפני

1

אחרי

2

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 .המשחה לטיפול מרפאתי ,ניתנת
לשימוש לפני ואחרי הליכים דנטליים במרפאה ,כגון ניקוי או הסרת אבן
שן .לאחר טיפול אחד בלבד ,יחוש המתרפא הקלה מיידית אשר
נמשכת ארבעה שבועות4-5.
להמשך טיפול ביתי ,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 להקלה ברגישות לשימוש מרפאתי
• משחה לטיפול משלים 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.

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

Baselin e

Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

®

Air blast sensitivity score

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

תוצאות מהפכניות  -במרפאה ובבית

0

Colgate

Positive control:
Toothpaste with 2% potassium ion

ניתן לבקר באתר www.colgateprofessional.com
כדי ללמוד עוד כיצד הקלה מידיית* על רגישות יתר של הדנטין
יכולה להשפיע על עבודתכם.
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הכנס המדעי הלאומי של הר״ש

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

מודיעה על

הכנס המדעי-לאומי לשנת 2014
״רפואת שיניים עדכנית -
הוכחות קליניות ומדעיות״
– Updated dentistry״
״clinical and research evidence
שייערך ב 13-בנובמבר  14 -בנובמבר 2014
כ-כ״א בחשון תשע״ה במלון ׳דן פנורמה׳ תל אביב
בחסות

הוועדה המדעית של הכנס:
פרופ׳ יוסי ניסן וד״ר מאיר אדוט
הוועדה המארגנת של הכנס:
ד ״ר יצחק חן ,ד״ר מנדל סגל ,ד״ר מאיר אדוט ,ד״ר אבי אהרונוביץ,
ד״ר טטיאנה אפשטיין ,ד״ר נורברט הרשקו ,ד״ר ליליה יורש ,ד״ר אלכס מאכינסון,
פרופ׳ אלכס מרזל ,ד״ר חיים נוימן ,ד״ר אריאל סלוצקי ,ד״ר צבי ספיבק,
ד״ר נתן פורמן ,ד״ר רובין קופלוביץ ,ד״ר אלכס קורן ,ד״ר ליאור קצפ ,ד״ר ברנט רוטנברג,
ד״ר אליעזר שולומון ,ד״ר פרנציסק שרר.
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The lateral incisor offset. Does optimal esthetics and - 09:40-09:00
optimal occlusal function coincide?/ Prof. S. Rosenstiel,
The Ohio State University optimal
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ד״ר איל נוני
 - 13:20-12:50עקרונות בביצוע תותבות נשלפות  /פרופ׳ אלכס מרזל
	- 14:10-13:20ארוחת צהריים ,קפה ועוגיות וביקור בתערוכה
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ד״ר פרנציסק שרר
	- 14:30-14:10גישה קלינית ״מבוססת ראיות״ למניעה ,אבחון וטיפול בסיבוכים
של טיפולים אנדודונטיים  /ד״ר אייל רוזן
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מושב ד׳

יושבי ראש :פרופ׳ בני פרץ ,ד״ר ניר שפק ,פרופ׳ סטלה צ׳אושו,
ד״ר ברנט רוטנברג
	- 15:50-15:30טיפול אורתו-כירורגי בכליאה של שיניים קדמיות תחתונות /
ד״ר עופר סרנה
 - 16:10-15:50ההבדלים בעובי האמייל בנקודות המגע במשנן קבוע במקסילה
ובמנדיבולה  /ד״ר רחל שריג
	- 16:30-16:10האם מצב החניכיים של האם בהיריון משפיע על התפתחות שיני
העובר?  /ד״ר סיגלית בלומר
 - 16:50-16:30רמת  phועששת בקרב אחים ,אחיות והורים  /ד״ר יפה בש
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אמצעים אבחנתיים חדשים ופותחות פלטפורמה לטיפולים
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	- 12:15-12:00רמות מסוכנות של ניטרוס אוקסיד במרפאות שיניים בישראל /
ענת שולמן ,משרד הכלכלה

מושב ז׳

יושבי ראש :פרופ׳ אריה שטייר ,פרופ׳ אביעד טמשה ,ד״ר ליליה יורש
 - 12:35-12:15שתלים דנטליים לחולים בסיכון ל/ Infective Endocarditis-
ד״ר מוטי פינדלר
The Dental Management of Patients Using
	- 13:00-12:35
Bisphosphonates / Prof. Angelo J. Mariotti, The Ohio State
University
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The lateral incisor offset. Does optimal esthetics
and optimal occlusal function coincide?
Prof. Stephen F. Rosenstiel
Stephen F. Rosenstiel B.D.S., M.S.D. is Professor Emeritus of Restorative and Prosthetic
Dentistry at The Ohio State University College of Dentistry, where he maintains an
intramural prosthodontic practice. He is a 1973 dental graduate of Birmingham University
in England and completed his Masters in Prosthodontics at Indiana University in 1977.
He taught fixed prosthodontics at the University of Florida and University of London before joining Ohio
State in 1985. He is Editor-in-Chief of the Journal of Prosthetic Dentistry, Secretary and Past-President
of the American Academy of Fixed Prosthodontics, Vice President of The Carl O Boucher Conference,
Past President of the Prosthodontics Group of the International Association for Dental Research, the John
F. Johnston Society for Advance Prosthodontics and the Fixed Prosthodontic Section, American Dental
Education Association. He is an author of the textbook Contemporary Fixed Prosthodontics. He has authored
over 180 scientific articles and abstracts, principally on the fracture properties of dental ceramics and dental
esthetics.
Abstract
The vertical position of the maxillary lateral incisor affects both esthetics and function. Alignment
of the incisal edge of the lateral incisor with the central incisor may be requested by the patient but
may compromise harmonious anterior guidance. Is a lateral incisor offset more or less esthetic? This
presentation will summarize the data on the optimal esthetics of the lateral incisor. The presentation is based
on recent patient surveys with slider technology and the analysis of photographs with outstanding restored
smiles. The information will allow the dentist to help patients achieve ideal esthetics and function.
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The prevention of peri-implant diseases

Prof. Angelo Mariotti
Ph.D., Pharmacology and Toxicology, 1982
West Virginia University Morgantown, West Virginia D.D.S., School of Dentistry, 1986
Certificate in Periodontology, School of Dentistry, 1988
Diplomate of The American Board of Periodontology, 1993
Professor Division of Periodontology The Ohio State University, 2003 – present
Adjunct Professor Department of Periodontics and Preventive Dentistry University of Pittsburgh, 2006 – present
Director Advanced Education Program in Periodontics and Graduate Program in Periodontology The Ohio
State University, 2000 – 2004.
Chair Division of Periodontology College of Dentistry The Ohio State University, 1996 – present
Ad-Hoc Reviewer: Journal of Periodontal Research, 2001 – present
Journal of Clinical Periodontology, 2001 – present
Journal of the American Dental Association, 2004 – present
Advisory Board: Journal of Periodontology, 2001 – present
	Clinical Advances in Periodontics: An Online Journal of the American Academy of
Periodontology, 2011 – present
Editor:
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 6 th edition, 2012
Sex Steroids and the Periodontium, Periodontology 2000, Volume 61, 2013
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th edition, 2017
Abstract
The number and types of dental implants manufactured to replace missing teeth continues to increase
dramatically worldwide. Many individuals with implants are developing peri-implant diseases. Periimplantitis, the presence of bacterial-induced inflammation around the implant has been an important
component associated with destruction of bone and possible loss of the implant. Unlike therapy for
destructive periodontal diseases, predictable techniques to stop progression of bone loss around implants
have not been elucidated. Therefore, proper, preventive maintenance of dental implants is essential for the
health of peri-implant tissues. The successful preservation of implants in health depends upon identifying
risk factors, the role of the dentist during implant maintenance visits and, perhaps, most importantly, the
responsibility of the patient to support implant tissues in health and function. Moreover, patient homecare
depends on the execution of proper procedures that include efficient brushing and flossing with a toothpaste
(e.g., Colgate Total) that has a chemotherapeutic agent (e.g., triclosan with copolymer) to reduce biofilms
and diminish mucosal inflammation surrounding the implant.
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שחזור עצם מודרך באמצעות שתלי עצם
וממברנה נספגת ארוכת טווח
פרופ׳ גבי צ׳אושו
פרופ׳ צ׳אושו ,מנהל המחלקה לכירורגיית פה ולסתות באוניברסיטת תל אביב והמחלקה לכירורגיית
פה ולסתות בבילינסון בפתח תקווה .חבר המועצה המדעית .בוגר האוניברסיטה העברית ,התמחה
בכירורגיית פה ולסתות בשיבא ,תל השומר ,והשתלם בטראומה ,רהקונסטרוקציה מקסילופציאלית
והשתלות דנטליות בבית החולים  Jackson Memorialבמיאמי ,ארצות הברית .ניהל את היחידה
לכירורגיית פה ולסתות באיכילוב בתל אביב ,ואת המרכז לבריאות הפה והשתלות דנטליות באסף הרופא .יו״ר
לשעבר של האיגוד לכירורגיית פה ולסתות .פרסם מעל  100מאמרים ומרצה בארץ ובעולם על שתלים דנטליים,
השתלות עצם ,טראומה ורהקונסטרוקציה מקסילופציאלית ,תחלואה פוסט אופרטיבית ,שימוש ברוק לצרכים
אבחנתיים.
תקציר ההרצאה
ממברנות קולגן נספגות פותחו על מנת להתגבר על חסרונות ממברנות שאינן נספגות אך שורדות בטווח הארוך.
בין החסרונות של ממברנות לא נספגות  -צורך בניתוח שני להוצאתן ושכיחות גבוהה של חשיפות העלולה להוביל
לזיהום ולתוצאות שליליות .עם זאת ,מהירות הספיגה עלולה להוות בעיה .המאפיינים הייחודיים של ממברנות קולגן
הנספגות בטווח הארוך הופכים אותן למתאימות באופן אידיאלי לצורך שחזור עצם מודרך .האינדיקציות לשימוש
בממברנות קולגן הנספגות בטווח ארוך לצורך שחזור עצם מודרך יוצגו .מקרים שונים ידגימו את העקרונות
והפרטים של הטכניקות לשימוש בממברנות נספגות בטווח ארוך לתיקון פגמים גרמיים ברפואת שיניים נתמכת
שתלים.
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כיסוי שורשים ,למה ,מתי וכיצד

פרופ׳ קרלוס נמקובסקי
פרופ׳ נמקובסקי הוא פרופסור מן המניין במחלקה לפריודונטיה ושתלים דנטאליים בבית הספר
לרפואת שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר ,אוניברסיטת תל אביב .למד רפואת שיניים
במונטווידאו ,אורוגוואי ,והתמחה בפריודונטיה באוניברסיטת תל אביב .שימש בעבר יו״ר האיגוד
הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה .פרסומיו הרבים והפרקים שכתב בספרים מצוטטים
רבות .חבר מערכת של  .Clinical Implant Denistry and Related Researchעיקר עניינו מחקרים במדעי יסוד
ומחקרים קליניים עם דגש על רגנרציה של רקמות .מרבה להרצות הרצאות אורח ברחבי העולם ,מופיע בכנסים
מדעיים לאומיים ובין-לאומיים ומרצה בקורסים ללימודי המשך .מחזיק במרפאה פרטית לטיפולים פריודונטאליים
ושתלים דנטאליים בלבד.
תקציר ההרצאה
נסיגות חניכיים נפוצות מאוד ובעלות התוויות טיפול שונות ,אך ברור שלא כל נסיגה חייבת להיות מכוסה .יתר על
כן ,הטיפול לא ישפר את התמיכה הגרמית של השן ולא ימנע נסיגת חניכיים עתידית .קיימות פרוצדורות שונות
לצורך כיסוי שורש ,אפשר לסווג אותן בשתי קבוצות עיקריות :כפרוצדורות באמצעות מתלה ממוקם כותרתי
או כשימוש בשתלי חניכיים חופשיים .החלטה לגבי איזה סוג של הליך כירורגי מתאים ביותר לכל מקרה חייבת
להיות מבוססת על היקף נסיגת החניכיים ,עובי רקמת החניכיים ,נוכחות של רקמה מקורנת ,עומק הווסטיבולום,
מספר שיניים לטיפול ותוצאות אסתטיות צפויות ,וזאת בנוסף לנתונים מהספרות בנוגע לצפי בהיקף היחסי
של כיסוי השורשים והיציבות לטווח ארוך של התוצאות המושגות .בהרצאה יוצגו השיטות השונות לצורך כיסוי
שורשים ביחד עם ההתוויות ,היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.
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מושב ב׳:

יו״ר :פרופ׳ יהושע מושונוב ,ד״ר אנדה כפיר ,ד״ר נתן פורמן

תהליך קבלת החלטות טיפוליות
המבוסס על הוכחות מדעיות
ד״ר איגור צסיס
ד״ר צסיס הוא מומחה לאנדודונטיה ,בוגר תוכנית ההתמחות באנדודונטיה באוניברסיטת
תל אביב ,בהצטיינות יתרה .מרצה בכיר ואחראי תוכנית ההתמחות באנדודונטיה בבית
הספר לרפואת שיניים ,אוניברסיטת תל אביב .יו״ר האיגוד הישראלי לאנדודונטיה (-2011
 ,)2013וחבר הוועדה המקצועית לאנדודונטיה מטעם המועצה המדעית של ההסתדרות
לרפואת שיניים .עוסק במחקר אנדודנטי נרחב בתחומי הכירורגיה האנדודונטית ,סיבוכים של טיפולים
אנדודונטיים ,ורפואת שיניים מבוססת ראיות .מחקריו פורסמו באינספור מאמרים מקצועיים ופרקים בספרים,
והוא משתתף בכנסים מדעיים ברחבי העולם.
תקציר ההרצאה
הסיבות העיקריות לעקירת שיניים הן אנדודונטליות ,פריודונטליות ,שיקומיות וטראומה דנטלית .קיים קושי
בהחלטה הקלינית האם לבצע טיפול אנדודונטי למטרת שימור השן הקיימת ,לעקור את השן או להחליט על
מעקב ללא התערבות טיפולית .השימוש בגישה מדעית שמבוססת על ראיות מחקריות ,יחד עם ניסיון קליני
והתחשבות בהעדפות המטופל יכול לאפשר השגת תועלת מרבית למטופל.
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טיפולי מוך וטיפולי שורש בשיניים קבועות צעירות
– מה חדש?
ד״ר איל נוני
ד״ר נוני ,מומחה לטיפולי שורש ,הנו חבר בצוות המחלקה לאנדודונטיה בבית הספר לרפואת
שיניים הדסה עין כרם .במסגרת עבודתו במחלקה עוסק בהוראה קלינית והרצאות לסטודנטים
ומתמחים .חלק ניכר בעבודתו כולל טיפול במקרי טראומה .סיים את לימודיו בפקולטה לרפואת
שניים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים בשנת  ,1993בה סיים גם את תוכנית
ההתמחות באנדודונטיה בשנת  .2003מרצה בכנסים בנושאים הקשורים לאנדודונטיה ,טיפול בטראומה וטיפולי
שורש בשיניים שלא סיימו את התפתחותן .עובד במרפאה פרטית בתל אביב המוגבלת לאנדודונטיה.
תקציר ההרצאה
פגיעה במוך של שיניים קבועות צעירות היא לצערנו נפוצה .שיניים צעירות יכולות להיות בעלות שורש שסיים
את התפתחותו או בעלות שורש קצר עם אפקס פתוח .הסיבות העיקריות לפגיעת מוך בשיניים אלו הן עששת
וטראומה דנטלית .הפגיעה במוך יכולה להיות הפיכה או בלתי הפיכה .בגלל מגוון הפגיעות במוך ושלבי התפתחות
השורש השונים קיים טווח רחב של טיפולים בשיניים צעירות.
בהרצאה זו אסקור בקצרה את החידושים בטיפולי המוך השונים בשיניים קבועות צעירות וכן את השיטות
ההמתקדמות לטיפול שורש בשיניים אלו.
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עקרונות בביצוע תותבות נשלפות

פרופ׳ אלכסנדר מרזל
פרופ׳ מרזל סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטת ליון בצרפת .בשנת 1970
עלה ארצה והצטרף למחלקה לשיקום הפה בפקולטה לרפואת שיניים בהדסה ירושלים.
ב 1977-מונה לאחראי על היחידה לתותבות שלמות .ב 1980-מונה לאחראי על רפואת
השיניים הגריאטרית ונהיה מרצה בשיקום הפה .ב 1984-נהיה מרצה בכיר בשיקום הפה.
פרופ׳ מרזל ייסד וניהל את מרפאת השיניים הגריאטרית ביד שרה בירושלים ,ייסד ושימש יו״ר הEuropean-
 .College of Gerodontologyקיבל תואר פרופסור בשיקום הפה וכיהן כחבר המועצה של ה ,FDI-ארגון רפואת
השיניים העולמי .ב 2013-מונה למנהל תוכנית לימודי ההמשך במזרח אירופה .מכהן כחבר בוועד המרכזי
ויו״ר ההסתדרות לרפואת שיניים מחוז ירושלים.

תקציר ההרצאה
אף שמרבית רופאי השיניים מיישמים את החוקים שאותם למדו בהכשרתם בתותבות נשלפות ,מרביתם
מאוכזבים מתוצאות השיקום.
אין עדות מבוססת להתאמה בין שביעות רצון המתרפא לאיכות השיקום הנשלף.
למרבה הצער קיימים כמה עקרונות המושכים בכיוון הכישלון.
כפי שאמר אלברט איינשטיין“ ,מה שאנו חושבים שיודעים הוא המונע מאיתנו להוסיף דעת״.
בבדיקה קלה של הטעויות השיקומיות הנשלפות הקלאסיות עולה שהרבה פרוצדורות קליניות נפוצות חסרות
בתמיכה מדעית.
הנקודות החשובות :מטבעים ,סגר ,רישום יחסים בין לסתיים וכן איכות שיקום אל מול שביעות רצון מתרפא.
מתוך כל אלו יש לאמץ גישה חדשה שתילמד בתוכניות לימודי ההמשך.
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מושב ג׳:

יו״ר :פרופ׳ אביטל קוזלובסקי ,ד״ר אורה גרוס ,ד״ר אבי אהרונוביץ ,ד״ר פרנציסק שרר

גישה קלינית ״מבוססת ראיות״ למניעה,
אבחון וטיפול בסיבוכים של טיפולים אנדודונטיים
ד״ר אייל רוזן
ד״ר רוזן הוא מומחה לאנדודונטיה ,חבר סגל המחלקה לאנדודונטולוגיה בבית הספר
לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב ,והיה חבר סגל בבית הספר לרפואת שיניים
באוניברסיטת  Tuftsבבוסטון ,ארצות הברית .הוא בוגר בית הספר לרפואת שיניים ותוכנית
ההתמחות באנדודונטיה של אוניברסיטת תל אביב ,והשלים פוסט דוקטורט בבית הספר
לרפואה של אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית ( .)2005-07מחקריו של ד״ר רוזן עוסקים בכירורגיה
אנדודונטית ,בסיבוכים במהלך טיפולים אנדודונטיים ,בניהול סיכונים באנדודונטיה ובמחקר אנדודונטי “מבוסס
ראיות״ ( .)Evidence-based endodonticsמחקריו הרבים של ד״ר רוזן פורסמו בעיתונים מדעיים ,בפרקים
בספרים מקצועיים ,והוצגו בכנסים מדעיים ברחבי העולם.
תקציר ההרצאה
האנדודונטיה המודרנית מאפשרת כיום טיפול שמרני במגוון רחב של מצבים קליניים והחזרה של השיניים
לתפקוד תקין .עם זאת ,כבכל פרוצדורה טיפולית ,בכל אחד משלבי הטיפול עלולים להיגרם סיבוכים כגון
שבר מכשיר ,ניקוב או הופעת כאבים ונפיחות לאחר הטיפול .לסיבוכים אלו עלולות להיות השלכות רפואיות
ומדיקו-לגאליות חמורות .מאחר שהצורך בטיפולים אנדודונטיים קיים כמעט בכל תוכנית שיקומית ,סיבוכים
אלו וההתמודדות עמם הם עניין שבשגרה ברפואת השיניים.
קבלת ההחלטות להתמודדות עם סיבוכים על סמך ניסיונו האישי של הרופא בלבד עלולה להוביל לטעויות
בהליך קבלת ההחלטות .לעומת זאת“ ,רפואת שיניים מבוססת ראיות״ ( )Evidence-based dentistryהיא גישה
טיפולית מודרנית הכוללת חיפוש מסודר ומקיף של עדויות מדעיות ,הערכת איכותן המדעית והרלוונטיות
שלהן למקרה המסוים ,והטמעת מסקנותיהן בהליך קבלת ההחלטות הקליניות.
השימוש בעקרונות “רפואת שיניים מבוססת ראיות״ בעיסוק הרפואי האנדודונטי היומיומי מוביל לצמצום
טעויות בקבלת ההחלטות הקליניות ולשיפור איכות הטיפול .הרצאה זו תעסוק ביישום הקליני של “רפואת
שיניים מבוססת ראיות״ למניעה ,אבחון וטיפול בסיבוכים של טיפולים אנדודונטיים.
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מיקום שתלים ובניית תוכנית טיפול אופטימלית
בעזרת תכנון תלת ממדי
פרופ׳ מרטין גרוס
פרופ׳ גרוס סיים בית ספר לרפואת שיניים ב Guys Hospital Dental School-בלונדון ,התמחה
בפרוסטודונטיה (שיקום הפה) באוניברסיטת  Northwesternבשיקגו ,ארצות הברית ,וסיים
תואר שני בשיקום הפה .הוא פרופ׳ חבר קליני בשיקום הפה מאוניברסיטת תל אביב,
מומחה בשיקום הפה ובעל קליניקה פרטית העוסקת בשיקום .בשנים  2013-2012היה
 .Co-President International College of Prosthodontistsבמשך  12שנים היה מנהל התמחות בשיקום הפה בבית
הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב .ב 1989-היה יושב ראש האיגוד הישראלי בשיקום הפה.
תקציר ההרצאה
הטכנולוגיה של היום מאפשרת לרופאים לתכנן שתלים בצורה אידיאלית ולהציע את תוכנית השיקום הטובה
ביותר בעזרת תכנון כל מקרה בתלת ממד.
בהרצאה זו יוצגו מקרים קליניים שידגימו את היכולות והיתרונות של תכנון תלת ממדי לעומת התכנון
הקונבנציונלי שנעזר בדו״ח דו ממדי שעלול להטעות את הרופאים בשל גורמי סטייה פוטנציאליים.
בנוסף ,יוצג מחקר מקורי שמדגים את הדיוק של  CBCTבעזרת מדידות פיזיות של גולגולת ,גולגולת בתלת
ממד וגולגולת מודפסת.
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 הערכה קלינית,העמסה מיידית של שתל בודד באזור האסתטי
 תיאור מחקר קליני רטרוספקטיבי.ורנטגנית

Immediate Restoration of Implants Placed into Fresh Extraction Socket for Single-Tooth
Replacement using a free connective tissue graft: A Retrospective Clinical Study
ד״ר רוני קולרמן
 מומחה,1987 ד״ר קולרמן בוגר בית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת תל אביב משנת
 חבר,1998- האוניברסיטה העברית הדסה ירושלים מ, הפקולטה לרפואת שיניים- לפריודונטיה
 ומרצה בנושאים פריודונטליים ואוגמנטציות לצורך,האיגוד הישראלי והאירופאי לפריודונטיה
.שתלים בכנסים בארץ ובחו״ל

 מאמרים בתחומים פריודונטליים ובנושא חומרי אוגמנטציה שונים לשתלים בעיתונות המדעית הישראלית13 פרסם
 כיום חבר סגל המחלקה לפריודונטיה.והעולמית ובעל מרפאה פרטית המוגבלת לטיפולי חניכיים ושתלים בתל אביב
.באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה
תקציר ההרצאה
Background: To validate the concept of immediate implant placement and non-functional loading for use in
the esthetically sensitive anterior maxilla, clinical trials should ideally include objective esthetic criteria when
assessing outcome parameters.
Methods: In this cross-sectional, retrospective 1 to 4-year study involving 34 patients treated with maxillary
anterior single-tooth immediately placed and provisionalized implants. The esthetic result was analyzed
using a comprehensive index, comprising pink esthetic score and white esthetic score (PES/WES; the
highest possible combined score is 20).
Results: All 34 anterior maxillary single-tooth implants fulfilled strict success criteria for dental implants
with regard to Osseo integration, including the absence of peri-implant radiolucency, implant mobility,
suppuration, and pain. The mean total PES/WES will be presented.
Conclusions: This study demonstrated that anterior maxillary single-tooth replacement, according to
the concept of immediate implant placement, and non-functional loading is a successful and predictable
treatment modality, in general, and from an esthetic point of view, in particular. The suitability of the PES/
WES index for the objective outcome assessment of the esthetic dimension of anterior single-tooth implants
was confirmed. However, prospective clinical trials are needed to further validate and refine this index.
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מושב ד׳:

יו״ר :פרופ׳ בני פרץ ,ד״ר ניר שפק ,פרופ׳ סטלה צ׳אושו ,ד״ר ברנט רוטנברג

טיפול אורתו-כירורגי
בכליאה של שיניים קדמיות תחתונות
ד״ר עופר סרנה
ד״ר סרנה בוגר בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים ( ,)1989בוגר תוכנית
ההתמחות באורתודונטיה באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה ( ,)1993חבר סגל המחלקה
לאורתודונטיה באוניברסיטת תל אביב החל משנת  ,1993בעל תואר מומחה באורתודונטיה
( ,)1995יו״ר ועדת בחינות ההתמחות באורתודונטיה של המועצה המדעית ( ,)2006-2004והחל
משנת  2013מנהל תוכנית ההתמחות ומרכז המחלקה לאורתודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל
אביב .בעל מרפאה פרטית אורתודונטית ברמת השרון .תחומי עניין :טיפול במקרים מורכבים אינטר-דיסציפלינריים
(אורתו-פריו-שיקום) ,טיפול במקרים של כליאות מורכבות של שיניים וטיפולים אסתטיים במבוגרים (בעיקר
בטכניקות חדשניות של שימוש בסדים שקופים).
תקציר ההרצאה
כליאה של שיניים קבועות באזור הקדמי של הלסת התחתונה אינו שכיח ודורש אבחנה מדויקת וטכניקה אמינה
הן בהיבט הכירורגי של תהליך החשיפה והן בהיבט האורתודונטי של אופי המשיכה.
מקרה קליני של כליאת שתי שיניים יתואר החל משלב האבחנה ,הגורם האטיולוגי ,טכניקת הכירורגיה ,המהלך
האורתודונטי ועד לתוצאה הסופית.
ההרצאה לזכרו של ד״ר עופר מרדינגר.
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הבדלים בעובי האמייל בנקודות המגע במשנן קבוע במקסילה
ובמנדיבולה

Pattern of maxillary and mandibular proximal enamel width at
the contact area of the permanent dentition
ד״ר רחל שריג
 ובנוסף בוגרת, הנה בוגרת בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב,ד״ר שריג
 ד״ר שריג גם בעלת תואר.התוכנית הבינלאומית להתמחות באורתודונטיה בהצטיינות
) מהמחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תלPh.D( שלישי
 וכיום היא מכהנת כחברת סגל ומרצה, בהמשך סיימה ד״ר שריג פוסט דוקטורט.אביב
 במקביל לעיסוקה הקליני במרפאה אורתודונטית.במסגרת המחלקה לאורתודונטיה באוניברסיטת תל אביב
 לאורך השנים. עוסקת ד״ר שריג במחקר בתחום האורתודונטיה וכן בתחום אנתרופולוגיה דנטלית,פרטית
 עבודותיה של ד״ר שריג פורסמו. ביניהם מלגה מטעם קרן פולברייט,זכתה במספר מענקי מחקר ופרסים
.בעיתונים מדעיים המובילים בתחומם
תקציר ההרצאה
Objectives: Proximal enamel width (PEW) at the mesial and distal contact areas (CA) of the complete
permanent dentition has not yet been evaluated. This data is essential for interproximal reduction (IPR)
treatment. The objectives of this study were to: measure the PEW of the whole maxillary and mandibular
dentition at the CA: compare PEW of adjacent teeth and evaluate the vertical position of each CA.
Materials and methods: 720 extracted teeth were evaluated, of these 111 intact teeth were selected. The
mesial and distal CAs were demarcated and each tooth was embedded in transparent epoxy resin. Blocks
were prepared so that the two demarcated CAs were exposed, 6 measurements were taken and statistically
analyzed.
Results: Both jaws showed the same PEW pattern characterized by 5 features: PEW increased progressively
from incisor (0.63 mm) to molar (1.48 mm). Per tooth, mesial and distal PEW did not differ. Total maxillary
(26.9 mm) and mandibular PEWs (22.2 mm) were similar. Paired PEWs at the interproximal interface were
similar with the exception of the lateral incisor/canine interface. From incisor to molar, the CA is located
further gingivally.
Conclusions: The existing guideline of maximal 0.5 mm IPR per two adjacent teeth should be kept in the
anterior region and could be increased to 1 mm in the posterior region, when equal amount is removed.
Clinical Relevance: IPR can be a good substitute to orthodontic extraction treatment.

.4  גיליון, כרך ל״א, חשון תשע״ה,רפואת הפה והשיניים
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האם מצב החניכיים של האם בהיריון משפיע על התפתחות
שיני העובר?
ד״ר סיגלית בלומר ,ד״ר ליאורה קוסטה ,ד״ר תאיר פרוקוצ׳ימר ,פרופ׳ בני פרץ

ד״ר סיגלית בלומר
ד״ר בלומר ,מומחית ברפואת שיניים לילדים ,מכהנת כמרכזת המחלקה לרפואת שיניים לילדים
ומדריכה סטודנטים ומתמחים בתוכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים באוניברסיטת תל אביב.
חברה באיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים ,בוועדה לבחינות ההתמחות ברפואת שיניים לילדים
מטעם המועצה המדעית של הר״ש ובאקדמיה האירופאית לרפואת שיניים לילדים ( .)EAPDבוחנת
מטעם המועצה המדעית בבחינות לקבלת תואר מומחה ברפואת שיניים לילדים .ד״ר בלומר סיימה
לימודי רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב בשנת  1988והתמחתה שם ברפואת שיניים לילדים .מרצה במגוון
נושאים ברפואת שיניים לילדים .לד״ר בלומר מרפאות שיניים פרטיות בתל אביב ובחולון ועיסוקה מתמקד בטיפול
שיניים לילדים.
תקציר ההרצאה
התזה מתבססת על הוכחות הקיימות בספרות על קשר בין מצב החניכיים של האם בהיריון ובין סיבוכי היריון ,לידה
מוקדמת ומשקל נמוך של היילוד מחד גיסא ,ומאידך גיסא קשר בין הסיבוכים הללו ובין הפרעות בהתפתחות השיניים
של התינוק.
מחלות חניכיים וסיבוכי היריון ולידה :במהלך ההיריון העובר מקבל את כל מרכיבי המזון מאמו מכלי הדם שבשליה
דרך חבל הטבור .מנגנון זה מאפשר לו לגדול ולהתפתח כשהוא מוקף נוזל בשק האמניוטי .ככל שהעובר גדל ,עולה
הצורך שלו במרכיבי מזון .במקביל ,המקום שבו יכול העובר להתפתח קטן ביחס לממדים שלו .זהו מצב שמעלה
את מצוקת האם והעובר ולכן עם התקדמות ההיריון יש עלייה בפקטורי דלקת כמו פרוסטגלנדינים וציטוקינים בנוזל
האמניוטי .עלייה זו מגיעה לסף קריטי שממנו מתחיל תהליך של קריעת ממברנות השק העוברי ,התכווצות הרחם
ובסופו של דבר הלידה .כלומר לידה תקינה ורגילה נשלטת על ידי פקטורי דלקת ,ומכאן שתהליך כזה יכול להיות
מושפע מגורמי דלקת חיצוניים ואפילו מרוחקים .אחד הזיהומים המרוחקים שיכול להשפיע על ההיריון והלידה הוא
מחלת חניכיים .חיידקים ,תוצרי חיידקים ופקטורי דלקת יכולים להגיע לאזור השליה והעובר ושם הם יכולים להשפיע
על ההיריון על ידי פגיעה בהתפתחות התקינה של העובר או השראה של לידה מוקדמת .מחקרים הראו כי טיפול
פריודונטלי מוריד באופן משמעותי את הסיכוי להתרחשות של סיבוכים כאלה .אף שהקשר בין מחלות חניכיים לבין
סיבוכים בהיריון ובלידה נחקר לא מעט ,אין אחידות בתוצאות של המחקרים השונים.
קשר בין סיבוכי היריון ,לידה מוקדמת ומשקל נמוך של היילוד ובין הפרעות בהתפתחות השיניים של התינוק:
ידוע שפגים או ילודים שנולדו במשקל לידה נמוך סובלים מבעיות שעלולות להביא להפרעות מבנה השיניים (היפופלזיה).
מהות ההיפופלזיה היא שמתרחשת פגיעה (היפוקלצמיה) באמלובלסטים .ככל שמשקל הלידה נמוך – שכיחות
ההיפופלזיה עולה והיא קיימת בכ 70%-מהילדים שנולדו במשקל לידה נמוך מאוד ו 40%-מהילדים שנולדו במשקל
נמוך .פגמים התפתחותיים בשיניים עלולים להיות גורם סיכון להתפתחות עששת .מכאן שייתכן קשר בין מצב
החניכיים של האם בהיריון ובין התפתחות פגמים בשיני העובר ,וכפועל יוצא גם סיכון גבוה יותר לעששת.
מסקנות :חשוב להמליץ לנשים הרות להקפיד ולשמור על בריאות פה טובה במהלך ההיריון ולנסות להימנע ככל
האפשר מהתפתחות מחלות חניכיים .מכיוון שטיפול פריודונטלי הוא בטיחותי במהלך ההיריון ,שמירה על בריאות הפה
צריכה להיות חלק משגרת הטיפולים במהלכו .כמו כן ,חשוב להיות ערניים להתפתחות פגמים בשיניים של ילודים
בעלי משקל לידה נמוך ,או אשר נולדו בלידה מוקדמת.
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רמת  phועששת בקרב אחים ,אחיות והורים
ד״ר יפה בש ,פרופ׳ בני פרץ

ד״ר יפה בש
ד״ר בש היא בוגרת בית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת תל אביב משנת .2003
מתמחה במחלקה לרפואת שיניים לילדים בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת תל
אביב משנת  .2010התנדבה במרפאת השיניים של יד שרה ,ירושלים ,בין השנים .2007-2003
מאז  2005היא מנהלת מרפאה פרטית בקדומים ,המטפלת בכלל הקהילה מילדות ועד זקנה.
המרפאה משתפת פעולה עם מחלקות הרווחה ביישוב וביישובים סמוכים ועם עמותת משולש בירושלים על מנת
לאפשר טיפולי שיניים ללא תשלום למשפחות נזקקות .כמו כן ,ד״ר בש מעבירה הרצאות בבתי הספר ובגנים
בנושא בריאות חלל הפה והשיניים והתמודדות במקרי חבלה דנטלית.
תקציר ההרצאה
רמות גבוהות של עששת מיוחסות לחיידקים בתוך הביופילם ,שכן הם בעלי יכולת גבוהה ליצור חומצה תוך כדי
פירוק הסוכר שנאכל .הנושא מעסיק רופאי שיניים וחוקרים זמן רב .במחלקתנו בוצע מחקר שמטרתו הייתה
לבדוק רמות חומציות (באמצעות בדיקת ערכי  )pHבפי ילדים בתוך המשפחה ,להשוות אותן למצב תחלואת
העששת אצלם ,וכן להשוות רמות  pHשל הילדים עם אלו של הוריהם .לצורך כך נבדקו  123ילדים ומתבגרים
בני  18-3שנים ( 73בנים ו 50-בנות) וכן נבדקו  33הורים לילדים הללו ( 12אבות ו 21-אמהות) .מצב תחלואת
העששת נבדק קלינית תוך שימוש במדד  dmft/DMFTעבור השיניים הראשוניות והקבועות (האותיות הקטנות
מבטאות את המדד עבור השיניים הראשוניות והאותיות הגדולות עבור השיניים הקבועות) .ערכי  pHברוק נמדדו
בעזרת מד  pHדיגיטלי .מבדיקת התוצאות עולה כי ערכי  pHשל הילדים נמצאו בקשר עם מצב העששת אצלם
באופן הבא :ככל שה pH-היה חומצי יותר ,כך רמת העששת הייתה גבוהה יותר .ערכי  pHבקרב הילדים נמצאו
בהתאמה לאלו של הוריהם .בקרב ההורים ,נמצא קשר מובהק בין עלייה בגיל ובין עלייה בערכי  .DMFTכמו כן,
ככל שערכי ה pH-היו גבוהים יותר בקרב ההורים ,תחלואת העששת הייתה נמוכה יותר .בקרב האבות ,תחלואת
העששת הייתה נמוכה ב 3-מאשר בקרב האמהות .התוצאה המעניינת ומסקנת המחקר הייתה כי ערכי  pHשל
הילדים היוו גורם המנבא באופן הטוב ביותר את מצב תחלואת העששת אצלם (.)R – 0.31, p = 0/001
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רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ה ,כרך ל״א ,גיליון .4

הגדלת יעילות של ביקורות תקופתית – כיצד?
הוכחות קליניות ומדעיות
ד״ר מלכה אשכנזי
ד״ר אשכנזי סיימה התמחות ברפואת שיניים לילדים בהצטיינות בשנת  1987באוניברסיטת תל
אביב .מיד לאחר מכן נסעה ללימודי פוסט דוקטורט ביוסטון טקסס למשך שלוש שנים .ד״ר
אשכנזי הדריכה עשרות סטודנטים בביצוע עבודת הדוקטורט שלהם ומתמחים רבים בביצוע
עבודת מדעי היסוד שלהם .ד״ר אשכנזי כתבה למעלה מ 75-מאמרים מדעיים שהתפרסמו
בעיתונות בארץ ובעולם ,הרצתה בכנסים בין-לאומיים רבים ומשמשת כסוקרת לעיתונים רבים בעולם .בשנת 2008
הועלתה לדרגת מרצה בכירה ברפואת שיניים לילדים .בשנים  2011-2009שימשה כיו״ר האיגוד הישראלי לרפואת
שיניים לילדים.
תקציר ההרצאה
בעבר מטרת הביקורות התקופתיות הייתה מניעה משנית ( ,)secondary preventionלאמור ,אבחנה מוקדמת
של מחלה בפה על מנת לטפל בה מוקדם .כיום מטרות הביקורות התקופתיות הן מניעה ראשונית (primary
 .)preventionדהיינו ,מניעת התפתחות מחלה בחלל הפה על ידי בירור ההרגלים הקיימים ,מתן משוב בהתאם ,מתן
עצות לשמירה על היגיינה אוראלית וניצול מיטבי של אמצעי אבחנה ומניעה שונים .בין הנושאים שיידונו בהרצאה:
מהן ההוכחות המדעיות הקיימות ליעילותן של שיחות מוטיבציה במניעת עששת? אילו השפעות שליליות נמצאו
כקשורות ללעיסת מסטיק ולכסיסת ציפורניים? האם באמת ניתן למנוע את החבלות הדנטליות על ידי בניית מגן
פה? האם ישנן הוכחות מדעיות לקשר שבין תדירות אכילה או שתייה ממותקת בין הארוחות והתפתחות מוקדי
עששת חדשים? האם צחצוח שיניים וניקוי בחוט הוכחו כיעילים במניעת עששת? ובכמה? מה ריכוז הפלואוריד
במשחת השיניים שהוכח כיעיל במניעת עששת ,ומה תכיפות החלפת מברשת השיניים שהוכחה כיעילה? האם
ניקוי שיניים לפני הנחת פלואוריד מקומי מעלה את יעילות המניעה? ומה עדיף ,ג׳ל או לקה? ומה הקשר המדעי
שבין תדירות הביקורות התקופתיות להיענות לביצוע אמצעי מניעה ביתיים ולרמת התחלואה הדנטלית?
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השפעות פגות על המשנן

ד״ר אילה שפירר וייל
ד״ר שפירר וייל סיימה לימודי רפואת שיניים בבית הספר לרפואת שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה
גולדשלגר ,אוניברסיטת תל אביב ,בשנת  ,2009וכעת לקראת סיום התמחות במחלקה
לרפואת שיניים לילדים בבית החולים הדסה עין כרם .השתתפה בתוכנית “Advanced General
״ Practitioners Programבמחלקה לשיקום הפה בבית הספר לרפואת שיניים בבית החולים
הדסה עין כרם בשנת  .2010התוכנית כללה הדרכת סטודנטים וטיפול במטופלים הזקוקים לשיקום הפה .כתבה
עבודת גמר בנושא“ :טיפול דנטלי תחת הרדמה כללית במטופלים בטווח הגילאים  2-80שנה ,הסובלים ממחלות
סיסטמיות ובמטופלים הסובלים ממוגבלויות שכליות ונפשיות במרפאת שיניים בבית חולים״ ,שפורסמה בSpec-
Care Dentist. 2012 Jan-Feb; 32(1):21-5
תקציר ההרצאה
תינוקות הנולדים טרם הזמן ובמשקל לידה נמוך ,נמצאים בסיכון גבוה לסבול מבעיות בריאותיות שונות ,זאת מפני
שהמערכות בגופם אינן בשלות ואינן מפותחות דיין .הפג עלול לסבול מבעיות שונות כגון בעיות נשימה ,מחלות
לבביות ,בעיות מטבוליות ורככת .הבעיות הללו עלולות לגרום באופן ישיר או עקיף לבעיות במבנה האוראלי והדנטלי
של הילדים הללו .קיימות הוכחות ממחקרים שונים כי פגים סובלים מהפרעה בהתפתחות השיניים בשכיחות
גבוהה יותר לעומת ילדים שנולדו בזמן.
בילדים שנולדו פגים ,ניתן לראות פגמים בשיניים הנשירות וכן בשיניים הקבועות ,כדוגמת :היפופלזיות,MIH ,
דילצרציה ,צביעה פנימית ואף הפרעות במבנה החך (.)palatal/alveolar groove
יתוארו המנגנונים של כל אחד מהפגמים על סמך הדיווחים בספרות (בין המנגנונים :הפרעה מטבולית שגורמת
לפגיעה באמלובלסטים ,חוסר חמצן ,סטרס ופגיעה בנבטי השיניים בזמן אינטובציה).
הודות להתקדמות הרפואה ,תינוקות אשר נולדים במשקל לידה נמוך ביותר ,מצליחים לשרוד .לכן כיום עולה
הסבירות שיגיע למרפאת השיניים שלנו ילד שנולד פג וסובל מפגמים בשיניים.
מכיוון שפגים הם בסיכון גבוה לסבול מפגמים במשנן ,גדול גם הסיכון להתפתחות עששת ועולה הסיכון שלו לסבול
מהפרעות אסתטיות .לכן חשוב מאוד להעלות את המודעות לנושא בקרב מרפאות המטפלות בפגים ובטיפות
חלב ,על מנת שיפנו את הילדים הללו לרופא שיניים לילדים לשם אבחנה ,הדרכה מוקדמת להורים וטיפול במידת
הצורך.
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טיפול חדשני בגישה פנימית בספיגה צווארית חיצונית
בהתבסס על CBCT
ד״ר אבי שמש
ד״ר שמש הוא רופא שיניים במחלקה לאנדודונטיה ,המרכז לרפואת הפה והשן ,צה״ל .בוגר לימודי
רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב משנת  ,2005פיקד על כמה מרפאות שיניים צבאיות
וכיום מתמחה במחלקה לאנדודונטיה במרכז לרפואת הפה והשן של חיל הרפואה בצה״ל .תחומי
עניין עיקריים של ד״ר שמש הם אנטומיות חריגות ,ספיגות שורשים והשימוש ב CBCT-בתחום
האנדודונטיה.
תקציר ההרצאה
טיפול אנדודונטלי מבוסס על אבחנה נכונה ומדויקת .במהלך ההרצאה יוצג מקרה של ספיגה צווארית חיצונית
שאובחן הן קלינית והן רדיוגרפית על פי צילומי  PAו CBCT-וטופל בגישה טיפולית חדשה.
במהלך ההרצאה אתן סקירה על ספיגה צווארית חיצונית שתכלול מאפיינים קליניים ,מאפיינים רדיוגרפיים ושיטות
לאבחון .לאחר מכן אציג שיטות טיפול שונות בספיגה צווארית חיצונית והתוויות לבחירת התוכנית המתאימה
ביותר לכל מקרה ומקרה .לסיום יוצג מקרה של ספיגה צווארית חיצונית שטופל בשיטה חדשה  -טיפול בגישה
פנימית המתבסס על אבחון על ידי .CBCT
רופאי השיניים יקבלו מידע חשוב על ספיגה צווארית חיצונית וכן ייחשפו לשיטת טיפול חדשה המבוססת על
אבחנה על ידי .CBCT
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שימור אתר עקירה

ד״ר אלי פרידוולד
ד״ר פרידוולד הוא מומחה לפריודונטיה ,בוגר תוכנית ההתמחות של הדסה ,ירושלים.
בשנים  1996-1992היה מדריך במחלקה לפריודונטיה בהדסה ,ירושלים .בשנים 2012-
 2007היה חבר בוועד האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה .ב 2011-2010-היה
יו״ר האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה .חבר ההסתדרות לרפואת שיניים
בישראל ,חבר האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה ,חבר ב AAP-האיגוד האמריקאי לפריודונטיה
וב EFP-הפדרציה האירופאית לפריודונטיה .מאז  1992בעל מרפאה פרטית בתל אביב המתמחה בפריודונטיה
ושתלים .מרצה בארץ ובעולם בנושאי רגנרציה פריודונטלית ושתלים.
תקציר ההרצאה
לאחר עקירת שן ,הרכס האלביאולרי יעבור שינויי נפח ומורפולוגיה .שינויים אלה הם בעלי משמעות קלינית
חשובה שיכולים להקשות על התקנת גשר אסתטי או כתר נתמך שתל .אם ספיגת העצם משמעותית,
התקנת שתל הופכת לאתגר לא פשוט .שמירת הרכס לאחר עקירה מקטין את ספיגת העצם ומאפשר
התקנה של שתל בעמדה מתקבלת מבחינה אסתטית ופונקציונלית.
השינויים האחרונים בטכניקות ובתחליפי העצם הקיימים מאפשרים לרופא השיניים התקנת שתלים במקומות
שבעבר היוו פשרה.
ההרצאה תעסוק בהבנת תהליך ריפוי המכתשית לאחר עקירה ללא שימוש בחומרים רגנרטיביים וכן בריפוי
המתקבל תוך שימוש בחומרים רגנרטיביים במהלך העקירה .כמו כן נדון בהיגיון בשמירה מקסימלית של אתר
העקירה ,תוך הדגמת מקרים קליניים להבנת הערך של שמירת המכתשית .יוצגו שיטות כירורגיות שונות
לביצוע מיטבי באינדיקציות השונות שבהן נתקל רופא השיניים במרפאתו ביומיום.
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סדים סגריים:
התוויותיהם ויעילותם בעידן של רפואה מבוססת ראיות
ד״ר אפרים וינוקור
ד״ר וינוקור הוא מרצה בכיר בנושא כאבי פנים ולסתות מטעם אוניברסיטת תל אביב,
משמש כמרכז המחלקה לשיקום הפה ואחראי על המרפאה לכאבי פנים ולסתות בבית
הספר לרפואת שיניים ,אוניברסיטת תל אביב .ד״ר וינוקור הוא נשיא האקדמיה האירופאית
להפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה ( .)EACDהוא היו״ר היוצא של האיגוד הישראלי
לכאבי פנים ולסתות ,ודיין בבית הדין הארצי של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל .הוא ערך ספר ,כתב
פרקים בספרים מדעיים ,כתב חוברות הדרכה ולומדה להוראת סטודנטים .הוא פרסם בספרות המדעית
המובילה בעולם מאמרים רבים העוסקים בחריקת השיניים ,הפרעות במפרקי הלסתות ,כאבי פנים.
תקציר ההרצאה
על אף השימוש הרב בסדים סגריים ברפואת השיניים ,קיימות מחלוקות רבות לגבי יעילותם ,דרך פעולתם
והתאוריות המסבירות את השפעותיהם על ההפרעות התפקודיות במערכת הלעיסה (Temporomandibular
 .)Disordersלסד הסגרי יתרון חשוב בשל היותו מכשיר טיפולי בלתי חודרני והפיך ,אך אין הוא מכשיר פלא
( )panaceaהמרפא את כל חוליי מערכת הלעיסה .חובה על הרופא המטפל לאבחן בקפדנות את ההפרעה
הדנטלית ,העצבית ,המפרקית או השרירית ,ולשקול בכובד ראש את מגוון הטיפולים העומדים לפניו לפתרון
בעייתו של המתרפא ,לפני החלטה על השימוש במכשיר זה כאמצעי טיפול.
הרצאה זו תנסה ,במגבלות הזמן ,לתאר את הסדים השונים הנפוצים בשימוש קליני ,תוך הדגשת ההתוויות
האבחנתיות ,היעילות הטיפולית והסכנות של כל סד וסד .הסדים שיתוארו הם הסד הסגרי המייצב ,הסד הרך,
סד ה NTI-והתקני הפה המיועדים לטיפול בנחירות ובהפרעות נשימתיות (.)Obstructive Sleep Apnea Syndrome
התיאור יסתמך במידת האפשר על הרפואה מבוססת הראיות ( ,)Evidence Based Medicineבנוסף על ניסיונו
הקליני של המרצה.
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שברים של שתלים ורכיבי שיקום – סוף מעשה במחשבה תחילה

ד״ר עודד גלפן
ד״ר גלפן הוא מומחה בשיקום הפה .סיים את לימודי רפואת השיניים ב .1994-שימש כמדריך
ביחידה להפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה שבבית הספר לרפואת שיניים ע״ש מוריס
וגבריאלה גולדשלגר ,אוניברסיטת תל אביב .בוגר תוכנית ההתמחות בשיקום הפה שבאוניברסיטת
תל אביב משנת  .2004שימש כקלינאי ומדריך סטודנטים ומתמחים ביחידה לשיקום על גבי
שתלים שבאוניברסיטת תל אביב .בשנים  2008ועד  2013שימש בתפקיד רופא שיניים ראשי בש.ל.ה ,.מקבוצת
קופת חולים כללית .בעל מרפאה פרטית העוסקת בשיקום הפה בלבד ובדגש על מקרים פרותטיים מורכבים.
תקציר ההרצאה
מציאות קלינית מודרנית במרפאת השיניים כוללת בימינו התמודדויות עם תקלות טכניות לא מעטות .מתוכן עולים
הכשלים המכאניים הכוללים כניעה ושבר של שתלים ורכיבי שיקום .בבואנו לאבחן או לפחות לאמוד סיבות לאירוע
כשל ,עולות כמה מחשבות הנתונות בציר זמן .שלוש תחנות החשיבה העיקריות בציר הזמן כוללות:
מיידית :מה עשוי להיות הגורם או מכלול הגורמים שהובילו לכשל ,והאם עומדת לזכותנו האפשרות להשמיש
או להתמיר את הקיים לשימוש נוסף מלא או להוביל את הקיים לפעימת שימוש מוגבלת זמן בלבד ,שתאפשר
היערכות וביצוע של טיפול חדש.
בטווח הקצר :מה עלינו לעשות על מנת למנוע בעתיד או לפחות למתן את התהליך שהוביל לכשל.
בטווח הארו:ך :כיצד נבנה תוכנית טיפול חדשה ,שתאמוד מראש ובדיוק רב יותר את התכונות הנדרשות להתמ�ו
דדות עם הגורמים הפוטנציאליים שהובילו לכשל.
מטרת ההרצאה לפרוט את גורמי הסיכון הפוטנציאליים להיווצרות שברים בשתלים וברכיבי שיקום והדרכים
לזיהוים המוקדם ,בצד ההתוויות לאמצעים המומלצים ,שיוכלו להפחית את רמת הסיכון .ההרצאה תידון גם בדרו
כים להתמודד עם מקרי כשל קיימים והליך החשיבה הכרוך בן.
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מהמעבדה לקליניקה – חידושים ברגנרציה של בלוטות הרוק

פרופ׳ דורון אפרמיאן
פרופ׳ אפרמיאן מכהן כמנהל המרפאה ומהעבדה לדיאגנוסטיקה של הרוק ובלוטות הרוק
ומנהל המחלקה לרפואת הפה בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והמרכז
הרפואי הדסה ,וכן פרופסור אורח בבית הספר להנדסה ומדע שימושי באוניברסיטת
הרווארד .הוא גם בעל תואר שני בווירולוגיה מולקולרית ותואר שלישי בביולוגיה תאית.
עיקר עיסוקו הקליני ההוראתי והמחקרי הוא הרוק ובלוטות הרוק ,והוא פרסם יותר מ 200-מאמרים,
תקצירים ופרקים בספרים ועורך וסוקר ב 16-עיתונים מקצועיים .זכה בפרסים ,מלגות ומענקי מחקר רבים.
בעבר שימש כנשיא החטיבה הישראלית למחקר דנטלי וכיו״ר המרכז המזרח תיכוני לחינוך דנטלי ע״ש וולטר
ד׳ כהן .מורה מצטיין באוניברסיטה העברית.
תקציר ההרצאה
תחום הרגנרציה של איברים ורקמות תפס תאוצה בשנים האחרונות .בלוטות הרוק ניזוקות בעקבות טיפולי
קרינה ,מחלות אוטואימוניות ובמצבים סיסטמיים אחרים ,פגיעה המובילה להרס המשנן ,זיהומים חיידקיים
ופטרייתיים בחלל פה ,קושי באכילה ,בליעה ודיבור ,ירידה בתיאבון ובסופו של התהליך לפגיעה ממשית באיכות
החיים.
הניסיון המחקרי לשקם את בלוטות הרוק בעזרת החדרת גנים ,הנדסת רקמות ותאי גזע התקדם מאוד בשנים
האחרונות .הרצאה זו תתאר את תרומתנו למחקר בתחום הרגנרציה של בלוטות הרוק מהמעבדה לקליניקה.
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Post-treatment Sensitivity
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Advance Prosthodontics and the Fixed Prosthodontic Section, American Dental Education Association. He
is an author of the textbook Contemporary Fixed Prosthodontics. He has authored over 180 scientific articles
and abstracts, principally on the fracture properties of dental ceramics and dental esthetics.
Abstract
Many patients report sensitivity after a cast restoration has been cemented. Modern techniques and
materials has reduced but not eliminated this problem. This presentation is based on dentists’ opinions
obtained via an Internet survey as to the prevalence, causes and prevention of post-cementation sensitivity.
We concluded that the incidence of post-cementation sensitivity appears to be underestimated. There is
little published evidence to support antimicrobials, desensitizing or bonding agents, though considered
effective by some dentists. Many dentists considered luting agent an important variable.
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סרטן חלל הפה :תובנות חדשות בביולוגיה של הגידול
מכתיבות אמצעים אבחנתיים חדשים ופותחות פלטפורמה
לטיפולים משודרגים
פרופ׳ מרילנה ורד
המחלקה לפתולוגיה אורלית ולרפואת הפה ,בית הספר לרפואת שיניים ,הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב .פרופ׳ ורד סיימה לימודי רפואת שיניים בפקולטה לרפואת שיניים
באוניברסיטה העברית בירושלים וסיימה התמחות בפתולוגיה אורלית במחלקה לפתולוגיה
אורלית ולרפואת הפה בבית הספר לרפואת שיניים ,אוניברסיטת תל-אביב  -מחלקה
שכיום היא עומדת בראשה .פרופ׳ ורד אחראית ההתמחות בפתולוגיה אורלית מטעם המועצה המדעית של
הר״ש .בין היתר ,היא אחראית שירות הביופסיות בתחום פתולוגיה אורלית במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.
באמתחתה עשרות פרסומים בעיתונות בינלאומית מהשורה הראשונה .היא מובילה פרויקט מחקר בנושא
תפקיד המיקרו-סביבה ( )micro-environmentבסרטן הפה בשיתוף פעולה בינלאומי עם מחלקות לפתולוגיה
כללית ולפתולוגיה אורלית מאירופה ומארצות הברית.
תקציר ההרצאה
סרטן ראש צוואר הוא השמיני בשכיחותו בעולם עם יותר מ 600,000-מקרים חדשים בשנה .בעשור האחרון
עלתה שכיחות הסרטן ב 2/3-הקדמיים של הלשון בארצות הברית בקצב של  4%בשנה והגיעה לממדים של
מגפה ,בעיקר בקרב נשים לבנות מתחת לגיל  ,44והסיבות לכך אינן ידועות .למרות מאמצי הטיפול ,הכוללים
כירורגיה ,הקרנות וכימותרפיה ,ההישרדות מזה כ 40-שנה נשארה נמוכה והיא עומדת רק על כ50%-
לחמש שנים .בעשור האחרון המחקר בסרטן הפה סיפק הוכחות לכך שהביולוגיה של הגידול אינה תלויה
רק בשינויים גנטיים ומולקולריים בתאי הסרטן עצמם ,כי אם היא מושפעת גם משינויים החלים במרכיבי
הסביבה הלא-סרטניים שבה תאים אלה מצויים .מרכיבי הסביבה נמצאים בדו-שיח מולקולרי עם תאי הסרטן
באמצעות פקטורי גדילה ,מתווכי דלקת וחלקיקי ננו .הגורמים המשתתפים בדו-שיח יכולים לשמש כאמצעים
חדשים לאבחון ויחד עם זאת הם מספקים מטרות לפיתוח גישות טיפוליות משודרגות ומותאמות אישית.
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תפקיד רופא השיניים בהערכה ושיפור איכות החיים
של חולי סרטן
ד״ר נועם ירום
ד״ר ירום הוא מומחה ברפואת הפה ,מרצה בכיר ומנהל תוכנית ההתמחות ברפואת הפה,
אוניברסיטת תל אביב .אחראי על המרפאה לרפואת הפה במחלקה לכירורגיית פה ולסתות
במרכז הרפואי שיבא .ד״ר ירום הוא היו״ר הנוכחי של הוועדה המקצועית לרפואת הפה והיו״ר
היוצא של האיגוד הישראלי לרפואת הפה .חבר בוועד המנהל של האיגוד האירופאי לרפואת
הפה וחבר פעיל בקבוצת איכות החיים של האיגוד האירופאי למחקר וטיפול בסרטן ( )EORTCובאיגוד הבינלאומי
לטיפול תומך בסרטן  /החברה הבינלאומית לאונקולוגיה אוראלית ( .)MASCC/ISOOחוקר ומפרסם רבות בתחום
האונקולוגיה האוראלית והטיפול התומך בסרטן ומרצה בארץ ובעולם בנושא זה.
תקציר ההרצאה
חולי סרטן סובלים לעתים קרובות מסיבוכים בחלל הפה הקשורים למחלת הסרטן ולטיפול בה .חלק מסיבוכים
אלו חולפים תקופה קצרה לאחר הפסקת הטיפול בסרטן אולם חלקם עלולים ללוות את החולים לשארית חייהם.
לסיבוכים בחלל הפה השפעה דרמטית על איכות חייהם של החולים בסרטן ושל המחלימים מהמחלה .לרופא
השיניים תפקיד מכריע במניעת הסיבוכים והטיפול בהם .מטרת ההרצאה היא לסקור את הסיבוכים השונים תוך
התייחסות לאמצעים העומדים לרשות רופא השיניים למניעת הסיבוכים והכלים העדכניים להערכת איכות החיים
בחולים אלו.
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המרכיב הדנטלי בפניות לחדר מיון
ד״ר קלריאל ינקולוביץ ,ד״ר שמרית ארבל ,ד״ר נבות גבעול ,ד״ר רן יהלום

ד״ר קלריאל ינקולוביץ
ד״ר ינקולוביץ הוא בוגר הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה משנת ,2004
שירת כקצין רפואת שיניים בצה״ל .במסגרת תפקידיו בצה״ל פיקד על מרפאת שיניים מרחבית ,היה
סגן מפקד מרפאת שיניים פיקודית ובתפקידו האחרון פיקד על קורס קציני רפואת שיניים .משנת
 2010מתמחה במחלקה לכירורגיית הפה והלסתות במרכז הרפואי ע״ש שיבא בתל השומר .משמש
בשנה האחרונה כמתמחה ראשי .חבר באיגוד הבינלאומי לטראומה ואוסטאואינטגרציה ( )AOוחבר
החברה הישראלית לאונקלוגיית ראש צוואר .בעל פרסומים בספרות המקצועית והרצאות בכנסים בינלאומיים.
תקציר ההרצאה
מבוא :בישראל יש כ 2.5-מיליון פניות לחדרי מיון מדי שנה .חלק מן הפניות עניינן תלונות דנטליות ומקסילופציאליות.
בישראל כמו גם בשאר מדינות העולם קיים שימוש יתר במלר״ד לצורך קבלת שירותי רפואה ראשונית ,שצריכים
להינתן במרפאות בקהילה.
רפואת השיניים בישראל לאזרח הבוגר אינה כלולה בסל הבריאות ,ומשכך ,מתבססת ברובה על הרפואה
הפרטית ואינה נכללת במסגרת רפואה דחופה בבתי החולים .מטופלים הפונים למלר״ד עקב תלונה דנטלית או
מקסילופציאלית נבדקים על ידי כירורג פה ולסתות אך במלר״ד אין ציוד ייעודי לטיפול בבעיות דנטליות .לפיכך,
מרבית מהמטופלים הפונים עקב תלונות דנטליות מבודדות משוחררים לביתם ללא קבלת מענה לבעייתם.
מטרת המחקר :בדיקה האם הפנייה למלר״ד הייתה מוצדקת והצריכה טיפול במסגרת המלר״ד או שניתן היה
לטפל בה במסגרת שירותים הניתנים בקהילה.
שיטות וחומרים :נסקרו תיקים רפואיים של מטופלים אשר פנו למלר״ד במרכז הרפואי שיבא בתל השומר במהלך
שנת  .2012המידע מהרשומה הרפואית של המטופל כלל מאפיינים דמוגרפיים ,מצב בריאותי סיסטמי ,שעת
הפנייה והגורם המפנה ,התלונה העיקרית ,הטיפול שניתן והצורך בהמשך טיפול .דחיפות הפנייה הוערכה על פי
הקריטריונים לביקור לא מוצדק במלר״ד כפי שנקבעו על ידי .)1994( .Gill et al
תוצאות :כ 2,500-מטופלים נבדקו על ידי כירורגים של פה ולסתות במהלך השנה ,בשעות התורנות .שני שלישים
מהפניות היו בהפניה עצמית ,כרבע מהפניות היו תלונות דנטליות וזיהומים ממקור דנטלי .כעשירית מהפניות בלבד הצריכו
אשפוז במחלקת פה ולסת וכשני שלישים מהפניות הוחזרו למעקב בקהילה או שלא הצריכו מעקב כלל .זמן ההמתנה
הממוצע במלר״ד היה כשעה וחצי .בסקירה לאחור ועל פי הקריטריונים של  ,Gillרבע מהפניות נמצאו כלא מוצדקות.
דיון ומסקנות :קיים שימוש לקוי הגורם לצפיפות בחדרי המיון ,זמני המתנה ארוכים ופגיעה ביכולת הצוות הרפואי
למתן שירותי רפואה דחופה לאנשים שאכן נדרשים לכך .על רופא השיניים בקהילה להיות זמין יותר למתן מענה
למקרים הדחופים שאינם מצילי חיים .הדבר ישרת הן את חדרי המיון בהקטנת העומס ,הן את המטופלים בקבלת
טיפול ייעודי ונכון על ידי מי שמצויד ומיומן לכך והן את רופאי השיניים שייתנו שירות למטופליהם בעת צרה
וירחיבו מעגל מטופליהם.
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רמות מסוכנות של ניטרוס אוקסיד במרפאות שיניים בישראל

ענת שולמן ,משרד הכלכלה
ענת שולמן היא ראש תחום גיהות תעסוקתית במשרד הכלכלה .בהשכלתה היא בעלת תואר
ראשון ברוקחות מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בביולוגיה הומאנית ,הפקולטה למדעי
החיים ,מאוניברסיטת בר-אילן .שירתה בעבר בצה״ל בקביעת מדיניות רוקחית ,תכנון וניהול
בתחומי סל התרופות והציוד הרפואי הצה״לי לרבות ציוד דנטלי ,עיתוד שנתי ורב שנתי ,רכש
ושרשרת אספקה ותפקידים נוספים .כמו כן ,עבדה כרוקחת אחראית בקופת חולים ״מכבי״
בסניף ויצמן בגבעתיים .שירתה בצבא כעתודאית בתחומי הרוקחות.
תקציר ההרצאה
מבוא :מִנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה בודק זה כשנתיים חשיפת עובדים לגז דו-חנקן
חמצני (ניטרוס אוקסיד) ,המשמש להרדמה ולהקלת חרדה במרפאות שיניים ,בחדרי לידה ובחדרי ניתוח.
גז זה מסוכן משום שבחשיפה ממושכת אליו ,מעל רמה מסוימת ( ,)50PPMנמצאו שינויים בעוברי חיות ובהיארעות
הפלות ספונטניות גבוהה מהצפוי בקרב עובדות שנחשפו לו ישירות ובקרב נשים שנחשפו בצורה עקיפה (נשים
של רופאי שיניים שנחשפים לגז זה) .כמו כן נמצא שהגז משפיע על מצב הרוח ועל ערנות פיסית ונפשית.
שיטה וחומרים :במהלך השנה האחרונה נבדקו אקראית  31מרפאות שיניים מקטגוריות שונות :ישנות וחדשות,
גדולות (עם  10-5עמדות דנטליות ויותר) וקטנות ( 4-2עמדות) ,פרטיות ובבעלות קופות חולים שונות .מועדי
הביקור תואמו עם כל המרפאות ללא יוצא מן הכלל ,כך שהמרפאות התכוננו לביקור לרבות הזמנת ספקי הגז
לשם בדיקת צנרת ואיתור דליפות.
תוצאות :מתוך  31מרפאות רק אחת עמדה בתקן הנדרש ,ומרפאה אחרת עמדה בתקן רק עם פתיחת דלת
החדר בעת הטיפול לשם אוורור יעיל יותר (לפי המלצת ספק הגז) 4 .מרפאות נוספות חרגו עד פי  3מהתקן
המקסימלי .יתר  25המרפאות היו בחריגות עצומות המחייבות הוצאת צו בטיחות וסגירת המרפאות לאלתר.
ניתוח הכשלים העלה מגוון סיבות כגון חוסר אוורור נאות ,תשתית מערכת גז לקויה ולא מתוחזקת ,ציוד ,כמו
מסכות ,רעוע ובלוי ועוד.
סיכום ומסקנות :התוצאות מדאיגות ומחייבות נקיטת פעולות מיידיות ותקיפות בנושא לרבות וידוא ביצוע ניטור
שנתי של ניטרוס אוקסיד כנדרש בתקנות ובחוזר המנהל ,ועמידה בתקן החשיפה ,הידוק הפיקוח והאכיפה ועוד.
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מושב ז׳:

יו״ר :פרופ׳ אריה שטייר ,פרופ׳ אביעד טמשה ,ד״ר ליליה יורש

שתלים דנטליים לחולים בסיכון לInfective Endocarditis-
ד״ר מוטי פינדלר וד״ר ערן רגב

ד״ר מוטי פינדלר
ד״ר פינדלר משמש כרופא בכיר ברפואת הפה ואחראי על מרפאת הטיפול בחולים בהדסה
ירושלים .סיים לימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת  ,1980והתמחה בניתוחי
לב במרכז הרפואי תל אביב .סיים לימודי רפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים
ב 1988-והתמחה ברפואת הפה בהדסה .מוסמך אוניברסיטת תל אביב בפיזיולוגיה .סיים
לימודים פורמליים במשפטים ,מוסמך במערכות בריאות ומוסמך במנהל עסקים (התמחות
מימון ומערכות מידע) .הקים מרפאות לטיפול שיניים לחולים ואפשרות להרדמה כללית באסותא ,צה״ל ושורש.
בעל מרפאת שיניים פרטית לחולים בתל אביב.
תקציר ההרצאה
טיפול שיניים נתמך שתלים המיועד לחולים בסיכון לפתח דלקת פנים לב זיהומית – לא הוכח מעולם אם בטיחותי
הוא ,אם לאו .דיווחים על טיפול בעזרת שתלים משולבי עצם ( )Osseo-integrated implantsלא פורסמו והתוצאות
אינן ידועות .בהרצאה יובא מחקרנו בביצוע טיפול נתמך שתלים לחולים בעלי מסתם מלאכותי או עם סיפור עבר
של דלקת פנים לב זיהומית .בוצעה סקירה רטרוספקטיבית לאיתור חולים המוגדרים כבעלי סיכון גבוה לזיהום
פנים הלב .כל החולים נטלו טיפול אנטיביוטי מניעתי מקדים למניעה של המחלה 15 .מטופלים עברו  19פרוצדורות
כירורגיות לביצוע השתלה של  61שתלים דנטליים במהלך  17שנים .במהלך תקופת המעקב לא דווח אף לא
מקרה אחד של דלקת פנים לב זיהומית .שני שתלים נכשלו במטופל אחד בטרם חשיפה ,מטופלת אחת חוותה
קרישה על המסתם לאחר הפחתת מינון הטיפול נוגד הקרישה וחולה נוסף לקה באירוע מוחי שישה חודשים
לאחר ההשתלה .במגבלות המדגם הקטן ובהינתן השכיחות הנמוכה של דלקת פנים לב זיהומית ,לא ניתן לקבוע
בוודאות את גבולות הסיכון והבטיחות בטיפול .יחד עם זאת ,ניתן לומר שטיפול נתמך שתלים לחולים בסיכון
לזיהום פנים הלב ישים ואפשרי.
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The Dental Management of Patients
Using Bisphosphonates
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Diplomate of The American Board of Periodontology, 1993
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Chair Division of Periodontology College of Dentistry The Ohio State University, 1996 – present
Ad-Hoc Reviewer: Journal of Periodontal Research, 2001 – present
Journal of Clinical Periodontology, 2001 – present
Journal of the American Dental Association, 2004 – present
Advisory Board: Journal of Periodontology, 2001 – present
	Clinical Advances in Periodontics: An Online Journal of the American Academy of
Periodontology, 2011 – present
Editor:
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 6 th edition, 2012
Sex Steroids and the Periodontium, Periodontology 2000, Volume 61, 2013
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th edition, 2017
Abstract
In the next decade, millions of women will pass through menopause. Since the typical age of transition
to postmenopause is 51 years, a high percentage of women will spend, on average, one third of their
lives with limited ovarian function. Following menopause there are dramatic physiologic changes
in a variety of endocrine and metabolic parameters. One of the major metabolic changes occurs
in the bone which can lead to osteoporosis. In the United States, one in three postmenopausal
women are affected by osteoporosis and by the age of 90, one in two women (and one in six men) are
likely to sustain an osteoporosis-related fracture that can result in severe morbidity or death. While
many have advocated long-term hormone replacement therapy to prevent osteoporosis, recent data
from the Women’s Health Initiative have caused health care professionals to reexamine the broad
use of estrogens and progestins during the postmenopausal years. The search for other drugs with
efficacy and low risk have focused on antiresorptive drugs (bisphosphonates and RANKL inhibitors)
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to reduce vertebral and nonvertebral factures. Meta-analyses of osteoporosis therapies have
provided strong evidence that antiresorptive drugs are effective in reducing bone fracture. In the oral
cavity, antiresorptive agents have a paradoxical effect. On one hand, these drugs may be beneficial in
modulating host response for management of periodontal diseases; whereas, recent data have come to light
that these agents may be responsible for an osteonecrosis of the jaw. This seminar will review the rationale
for recommendations for the management of patients who use antiresorptive drugs.
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יוענקו כרטיסי טיסה
לתערוכת ה-

IDS 2015
ולינה במלון

במסגרת הכנס  -תחרות מקרים קליניים נושאת פרסים:
רופאים מוזמנים להגיש לתחרות מקרים קליניים בתחום הכירורגיה והשיקום על
גבי שתלים .המקרים ייבחנו ע"י ועדה מדעית מקצועית שתעריכם ותדרגם.

חברי הוועדה המדעית:
ד"ר זאב אורמינר -מומחה לשיקום הפה ויו"ר הוועדה המדעית
פרופ' עופר מוזס -מומחה לרפואת חניכיים
ד"ר לייף רוטנברג -מומחה לכירורגיית פה ולסת
ד"ר אמיר גזמאוי -מומחה לשיקום הפה

לקבלת פרוטוקול הגשת המקרים הקליניים ולפרטים נוספים ,פנה
למנהלי המכירות האזוריים או לחנה חבושה ,מתאמת תקשורת שיווקית

| 052-3644230 | 03-9291001

hannah@alpha-bio.net

11.12
2 014

יום חמישי

מועדון התיאטרון ,יפו

אלפא-ביו טכ .ב-

אירוע סוף שנה חגיגי
האירוע ייפתח בטקס חלוקת הפרסים
לזוכים בתחרות המקרים הקליניים

הופעה סוחפת במיוחד של

להקת תיסלם

להרשמה ולפרטים נוספים ,פנה למנהלי המכירות
האזוריים או למרכז שירות הלקוחות בטל'03-9291000 :

מבצע מיוחד לתערוכת אידן!

 15תשלומים בסך ₪ 1553

או ₪ 19,800

STYLE CHN
ה

ET-202

לתשלום מראש

המחיר אינו כולל מע“מ

תקנ

ה
בכל

ה
ארץ

|
3ש

ני

₪ 33,900
כולל :טורבינה  ,LEDמוטור
ידיתן ,זויתן ,סקיילר LED
וכסא רופא

* המחיר לתשלום מראש ואינו כולל מע“מ

כ
ו
ל
לכ
ל
י
יד!

םא

ח
ריות

חבילת כלי יד רק ב  4,000ש“ח
כולל:

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

סקיילר LED
טורבינה LED

מוטור
ידיתן וזויתן

Made in Israel

כולל מנורת
FARO
איטליה

התקנה בכל הארץ |  3שנים אחריות

 3טורבינות מידווסט
ללא אור
חצן
של
רא

מבצע :קנה  2זוויתנים
וקבל זוויתן נוסף במתנה

זויתן ראש לחצן

טורבינות תואמות
®kavo multiﬂex
מתאים למתאם עם אור שמן

 3טורבינות רק ב₪ 999-

כולל שמן מתנה

 3זויתנים רק ב₪ 1,000-

*זויתן בודד ₪ 500

 12חודשים
אחריות ללא
פשרות!
שרות ETI
כולל תיקון
או טורבינה
חליפית במקום

מ
תנה

+ +
שמן
מתנה

 3טורבינות דינמו
 LEDרק ב₪ 2,000-

 3יצאות ספריי

שמן מתנה

+

קנה  3טורבינות רק ב₪ 2,000-
 +חיבור תואם

 3טורבינות רק ב₪ 2,000-

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

בלעדי במדנס

פוליסת אובדן כושר עבודה
ייחודית לרופאי שיניים
הפוליסה כוללת:
הגדרת עיסוק מורחבת המכסה את כל העיסוקים הרפואיים.
פיצוי כפול ,במקרה של אי יכולת הפעלת הקליניקה הפרטית.
כיסוי עד גיל !70
פרמיה קבועה ומוכרת לצרכי מס.
ועוד ועוד....

כי רק במדנס מבינים רופאים

לפרטים צור קשר בטל03-6380387 :
תחיה את החיים ,אנחנו איתך.
בית מדנס ,רח' השלושה  2ת"א | טל03-6380000 :
www.madanes.com | info@madanes.com

* המידע המפורט לעיל כולל תמצית בלבד של עיקרי תנאי פוליסת הביטוח התקפים במועד הפרסום בלבד .אין המידע מתיימר למצות את כל תנאיי הפוליסה
הפוליסה המלא של הפוליסה הוא המחייב .במקרה של סתירה ,נוסח הפוליסה המלא הוא המחייב .כפוף לשינויי תנאיי הפוליסה לפי שקול דעת חברת הביט

ההסתדרות לרפואת שיניים מודה לחבריה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ד״ר איוזוב משה
ד״ר ביאלר משה
ד״ר ברקוביץ חיים
ד״ר גל עפרה
ד״ר וינר אלי
ד״ר ויצמן אילן
ד״ר זיבוקריצקי אלון
ד״ר חייט יצחק
ד״ר חן יצחק
ד״ר לוזובר אנדריאה
ד״ר לוין אלי
ד״ר מוסקוביץ ראובן
ד״ר סגל מנדל
ד״ר סולודוחין ילנה
ד״ר פודים אינה
ד״ר פידלמן ולדימיר
ד״ר פישלוביץ עזרא
ד״ר פישר רפי
ד״ר קצפ ליאור
ד״ר רודברג עמרי
ד״ר רוטקץ זאב
ד״ר שטקרמן דוד
ד״ר שקרא רמזי

תל אביב
גבעתיים
אשדוד
רמת גן
פתח תקוה
תל אביב
ירושלים
ירושלים
כפר סבא
נתניה
נתניה
חיפה
רחובות
ראשל״צ
תל אביב
חדרה
רחובות
רמת גן
בת חפר
מושב כפר חיים
ירושלים
גבעת שמואל
תל אביב

על שבזמן המלחמה ,תקופה קשה לעם ישראל בכלל ולתושבי דרום הארץ בפרט ,פתחו את דלתות
מרפאותיהם לחברינו רופאי השיניים מהדרום ולמטופליהם ,לשם טיפול וסיום טיפול במתרפאים שלהם.
מרגש ומשמח שבעתות אלו האחדות והעזרה ההדדית מושמות בראש.
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות ושקט לכל עם ישראל,
ד״ר חן יצחק,
יו״ר ההסתדרות לרפואת שיניים
האגף לבריאות השן
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 תקצירים באנגלית- Abstracts
ORALMEDIC ® for treatment of aphthous stomatitis
– possible side effects with repeated applications
Jarjoura S.*, Kaplan I.**
* Dept. of Oral Pathology and Oral Medicine, School of Dental Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
** Dept. of Pathology at Rabin Medical Center, Petah-Tikva and at Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel.
Inc.,

several times on the same lesion. However the other

Minneapolis, MN, USA) is a relatively recent commercial

patient followed the manufacturer instructions when

agent designated for the treatment of recurrent

he successively used ORALMEDIC ® stick twice over

aphthous stomatitis (RAS). It has the potential to safely

the same lesion. Patients were treated with systemic

and effectively reduce pain associated with RAS. We

antibiotics and local anti-septic agents. The healing

present two patients who used ORALMEDIC ® to reduce

process of the ulcers was slow and has completed

pain caused by RAS lesions. Both patients developed

its course within six weeks. It is suggested that when

side effects presenting as deep ulcerations with a

dental surgeons recommend ORALMEDIC ®, they

ORALMEDIC ®

(HybenX,

Epien

Medical

necrotic base at the location where ORALMEDIC has

should emphasize the importance of using this agent

been repeatedly applied as pain did not diminish after

according to the manufacturer׳s instructions in order to

the first application. One patient used ORALMEDIC

minimize the risk for side effects.

®

®

Pseudo-color filter in two-dimensional imaging in dentistry
Kats L., Vered M.
Dept. of Oral Pathology and Oral Medicine, School of Dental Medicine, Tel Aviv University,
Tel Aviv, Israel
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Most digital systems that are currently used in

of a digital image into colors could enhance the

two-dimensional

radiographic information. There have been some

imaging

in

dentistry

provide

opportunities for different image processing filters.

studies

One possible means of enhancing digital radiographic

radiographic images for the detection of caries and

image is pseudocoloring (i.e., color conversion

periodontal defects. However, thus far, this method

of

gray-scale

images).

Recently,

this

that

applied

pseudocoloring

of

digital

method

failed to show a significantly improved ability for the

has become widely used in digital radiology.

detection of these lesions. Further investigations are

The human eye is more sensitive to differences

necessary in order to develop specific algorithms that

in color than to differences in shades of gray.

will increase the validity of pseudocoloring in two-

Theoretically, converting a gray scale intensity level

dimensional imaging in dentistry.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 31, No. 4, October 2014.

Editorial

The Minamata Convention on Mercury and dental amalgam

In February 2009, the Governing Council of the United

mercury and amalgam waste.

Nations Environmental Program (UNEP) agreed on the
need to develop a global legally binding instrument, or

Dental amalgam is the only mercury-added product

treaty, on mercury.

subject to a phase-down. All other uses of mercury in
products addressed in the convention are subject to

The resulting international instrument is called the

a ban or phase-out, i.e. a ban to take effect at a later

Minamata Convention on Mercury. It provides controls

date. Mercury-added products whose production,

and reductions across a range of products, processes

export and import will be banned by 2020 are: Most

and industries where mercury is used, released or

batteries, switches and relays, certain types of

emitted. It is named after the city in Japan where

compact fluorescent lamps, soaps and cosmetics,

residents suffered debilitating and lethal health effects

and some non-electronic medical devices such as

due to mercury pollution in the mid-20th century. The

thermometers and blood pressure devices.

Minamata Convention’s provisions for dental amalgam
- a mercury-added product containing 50% mercury

The Convention acknowledges however, that there

and a key restorative material in the fight against dental

is overwhelming scientific evidence to prove that

caries - make it highly relevant to the dental profession.

currently, dental amalgam is a clinically effective and
safe treatment for the vast majority of people.

During negotiations on the Convention, the FDI
(Fédération Dentaire Internationale) had advocated

The Convention should not lead to any changes in the

a reduction (phase-down) in the use of dental

availability of dental amalgam in the immediate future.

amalgam (versus a ban [phase-out]) through the

However, in the longer-term, restrictions in mercury

following:

sourcing and trade are likely to have an impact on the

1. A reduction in use based on a reduction in demand

availability and cost of amalgam.

through greater focus on dental prevention and health
promotion.

Food for thought.

2. Increased research on alternative safe and durable
restorative materials.

Benny Peretz

3. Environmentally sound lifecycle management for
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תכנית טיפול

טכנולוגיה בלעדית ופורצת דרך להקלה מיידית*
ומתמשכת על רגישות שיניים לשימוש מרפאתי ולשימוש ביתי יומיומי
פריצת דרך עם טכנולוגיית Pro-ArginTM
לפני

1

אחרי

2

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 .המשחה לטיפול מרפאתי ,ניתנת
לשימוש לפני ואחרי הליכים דנטליים במרפאה ,כגון ניקוי או הסרת אבן
שן .לאחר טיפול אחד בלבד ,יחוש המתרפא הקלה מיידית אשר
נמשכת ארבעה שבועות4-5.
להמשך טיפול ביתי ,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 להקלה ברגישות לשימוש מרפאתי
• משחה לטיפול משלים 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.

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

Baselin e

Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

®

Air blast sensitivity score

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

תוצאות מהפכניות  -במרפאה ובבית

0

Colgate

Positive control:
Toothpaste with 2% potassium ion

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

מקורותScientific works sited: 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. :
4. Schiff T et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 8A-15A. 5. Hamlin D et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 16A-20A

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH

קולגייט טוטאל
 שעות12 בקטריאלית למשך-הגנה אנטי

2,3

.קולגייט טוטאל המשחה היחידה המכילה שילוב ייחודי של החומרים טריקלוזן וקופולימר

2,3,5,6

קולגייט טוטאל מפחיתה
את רובד
חיידקי
הפלאק

%

Triclosan

+

Copolymer

=

Colgate Total

-ב
 שעות לאחר הצחצוח12

12
(

)

 שעות כנגד היצמדות החיידקים12 טריקלוזן וקופלימר מגינים ופועלים למשך
1,2,3,5
.ואף משמידים אותם גם לאחר אכילה ושתייה

מחקרים קליניים רבים מראים כי קולגייט טוטאל מסייעת בשמירה
.בקטריאלית ארוכת טווח- ע"י פעילות אנטי,על בריאות הפה
Reduced gingival bleeding*
7,8

IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS

Reduced plaque*
7,8

IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS
Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

0.40

2.5
Plaque Index Scores

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

2.0
1.5
1.0
0.5

0.05
0.0

Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

3.0

0.35
Gingival Bleeding Index
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, בעל אפקטיביות גדולה שמפחית ומעכב הצטברות פלאק,הטריקלוזן הינו חומר אנטי בקטריאלי
.הגורם לבעיות חניכיים
 ללחיים, לחניכיים,קופולימר מתפקד כמו נייר דבק אשר מצמיד את הטריקלוזן לשיניים
2,3,5,6
. שעות גם לאחר אכילה ושתייה12  קטילת החיידקיים נמשכת לאורך,ובכך
4,9,10
. משפר עמידות אמייל השן ומגן עליה מפני עששת,סודיום פלואוריד מסייע במניעת ריקבון השן

Study 17

Study 28

Above chart illustrates the results of 2 independent, double-blind, parallel, and stratified trials, 6 months in length
(n=414), in accordance with ADA Guidelines, that compare the efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan and
2.0% of a copolymer in a 0.243% sodium fluoride/silica base (Colgate Total®) to a 0.243% sodium fluoride/silica
placebo dentifrice on gingivitis, with results representative of overall average.

0.0

Study 17

Study 28

Above chart illustrates the results of 2 independent, double-blind, parallel, and stratified trials, 6 months in length
(n=414), in accordance with ADA Guidelines, that compare the efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan and
2.0% of a copolymer in a 0.243% sodium fluoride/silica base (Colgate Total®) to a 0.243% sodium fluoride/silica
placebo dentifrice on supragingival plaque formation, with results representative of overall average.

*Versus regular ﬂuoride toothpaste.
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