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

תפוצה
העיתון יופץ כרבעון בין כלל חברי ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.
הוראות למחברים
מאמרים יישלחו לכתובת הבאה:
״רפואת הפה והשיניים״
עיתון ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל
פרופ׳ ב .פרץ  -עורך
המחלקה לרפואת שיניים לילדים ,ביה״ס לרפואת
שיניים ,אוניברסיטת תל־אביב ,תל־אביב.

המאמר
כל מאמר יוגש בשלושה עותקים מודפסים ברווח כפול
על גבי נייר  .A4רצוי לשלוח את החומר מודפס על
גבי דיסקטים .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.
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עריכה לשונית:
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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 כ 800-מילים.

רשימת המקורות

עיצוב ועריכה גרפית:
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עמוד השער יכלול את שם המאמר (לא יותר מ50-
אותיות) ,את שמות כותבי המאמר ,את שם המוסד
שאליו הם קשורים ואת תפקידיהם .כמו כן יופיעו שם
וכתובת של המחבר האחראי על המאמר.

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

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

העמודים .אם מספר המחברים במאמר המצוטט עולה
על שלושה ,יופיעו רק שלושת הראשונים ברשימה
בתוספת המילים  .et al .שם העיתון המצוטט יופיע
בהתאם לקיצור שמות העיתונים כפי שהם מופיעים
בכרך חודש ינואר של  .Index Medicusספרים יופיעו
ברשימה על־פי שם מחבר הפרק המצוטט ,שאחריו
יבואו שם הפרק ,שם הספר ,שם העורך ,שנת ההוצאה
ומספרי העמודים.

דוגמה לרשימת מקורות
1. Ploni A, Almoni B. Filling and Drilling Using
;Laser equipment. J Isr Dent Assoc 1993; 95
32-37.
2. Cohen A. Denistry in Israel, In: Levi B.
Textbook in Public Dentistry, Jerusalem,
Steimatzki 1993, p. 95-98.

טבלאות
כל טבלה תודפס על דף נפרד ,עם כותרת.

ציורים וצילומים
ציורים וצילומים יש לצרף בשלושה העתקים מודפסים
על נייר מבריק באיכות משובחת בגודל של 1 0 x 7.5
 .c mעל גב התמונה יצוין בעיפרון שם המחבר וחץ
המציין את כיוונה העליון .בדף מיוחד יירשמו כותרות
הציורים והצילומים המצורפים .ניתן גם לשלוח
שיקופיות מקוריות.
הפניית הקורא בגוף המאמר לציור או לטבלה תיעשה
תוך ציון מספרם בסוגריים.
המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בעריכה ובסגנון כמו גם לדחות את המאמר ,חלקו או
כולו .עם זאת ,אין המערכת אחראית לתוכן הכתוב
ולדעות המובעות .לכותבים זרים תיתן המערכת שירות
של תרגום המאמר לעברית.

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

על פניו מארח

מי מפחד ממי?
מחקרים רבים שנערכו בארה"ב מראים שכ 32-מיליון איש
במדינה זו פוחדים מטיפול שיניים .פחדיו וחששותיו של
המתרפא מעצבנים את הרופא ,גורמים לו למתח וחרדה
ומשפיעים לרעה על בריאותו .על פי המחקרים68% ,
מרופאי השיניים בארה"ב חשים מתח ו 21%-חשים כעס
ותסכול .רופאי שיניים רבים חשים שהקושי לעמוד בלוח
הזמנים הדחוס שמכתיב יומן ההזמנות שלהם והחשש
לפגר בלוח הזמנים ,גורמים להם למתח ולדאגה .לא פעם
מדווחים רופאי שיניים שסובלים משחיקה מקצועית
שהם פיתחו אדישות או אפילו שנאה כלפי מתרפאיהם או
עמיתיהם למקצוע.
עבודה במצב של מתח מתמיד ,תסכול וכעס גורמת לרופא
השיניים להיחשף למצבים של שחיקה ודיכאון ,מה שגורר
בעקבותיו בעיות בריאות נוספות ,כמו התקפי לב והפרעות
נפשיות ,פגיעה ביחסים בתא המשפחתי ,ביחסים עם
חברים ועמיתים ועם הסובב אותם ,להתמכרות לאלכוהול
ולשימוש לא מושכל בתרופות.
רופאי שיניים רבים מדווחים על תחושת פאניקה
( generalized anxiety disorder (GADללא כל סיבה מובנת
ולכאורה לא מוצדקת .למרות כל האמור לעיל ,ובניגוד
לאנקדוטות המקובלות בשיחות בין אנשי המקצוע ,אין
בקרב רופאי השיניים נטייה להתאבדויות יותר מהממוצע
באוכלוסיה .אחת הסיבות למתח השורר במרפאה היא
התחושה של הרופא כי הוא עובד בסביבה עוינת .בזמן
הטיפול נמצאים המטפל והמטופל בקרבה גופנית רבה.
קרבה אינטימית זו אינה אהובה על שני הצדדים .באופן
תת הכרתי קיימת שאיפה אצל שניהם להתרחק זה מזה
ולשמור על מרחק ביטחון מינימלי .כמו כן ,אצל כל אדם
קיים אינסטינקט ורפלקס בסיסי של שמירה על פתחי הגוף
מפני חדירה של גורם שעלול לגרום לו נזק וכאב.
הטיפול בפה והחדירה אליו על ידי הרופא ומכשיריו מהווה
עבור המתרפא איום פוטנציאלי .מצד אחד רוצה המתרפא
לסגור את פיו מפני האיום ,ומנגד הרופא פוקד עליו לפתוח
את פיו לרווחה .מצב זה יוצר קונפליקט בין הרופא למתרפא,
מה שעלול ליצור מתח בחלל המרפאה.
מרגע כניסת המתרפא לחדר הטיפולים משליט הרופא

בחדר סמכות לא ורבאלית בשלושה אופנים:
 יושב תמיד גבוה מעל המתרפא ,פוקד עליו לא לדבר.פוקד עליו לפתוח את פיו .רעש המקדחה גם הוא גורם
להרבה מתרפאים מתח וחרדה ,היות שהוא משויך עם
ניסיון קודם של כאב.
 כדי להפחית את נזקי הבריאות כתוצאה מגורמי הסטרס,סיגלו לעצמם חלק גדול מרופאי השיניים טכניקות שונות
להפחתת עצבנות המתרפאים כמו גם עצבנותם הם.
 רופאי שיניים רבים משתדלים לשלוט באווירת המרפאהבדרכים המפיגות מתח וחששות ,כמו למשל בניית חדרי
טיפול נרחבים ,מוארים ובהירים; שימוש בצבעי פסטל
בהירים לעיצוב המרפאה; השמעת מוזיקת רקע שלווה
ומרגיעה; שימוש במכשירים המפזרים ריח נעים בחדרי
המרפאה כדי לנטרל את ריח התרופות; שימוש ביוניזטורים;
שליטה יעילה יותר בלוח הזמנים ,כך שהמתרפא לא יאלץ
להמתין זמן רב בחדר ההמתנה .במקביל מקציבים רופאים
די זמן לפרוצדורות השונות ,כדי שלא ייאלצו לעבוד בלחץ
זמן; חלוקת תשבחות למתרפא על התנהגותו הטובה ,מה
שמביא ליצירת קשר טוב ,העלאת המוטיבציה ושיתוף
הפעולה בין המתרפא לרופא.
רופאי שיניים רבים פונים ללימוד טכניקות להפגת
מתח וחרדה ,כמו יוגה ומדיטציה ,ויש המפתחים תחומי
התעניינות שונים נוספים .פעילות ספורטיבית ,כמו אימון
בחדר כושר או ג'וגינג ,נחשבים לפעילות רצויה בסוף יום
עבודה כדי להפיג את האדרנלין שהצטבר במהלך השעות
במרפאה .רופאי שיניים רבים פונים לעיסוק באומנויות,
כמו ציור ,פיסול ונגינה כפעילות מרגיעה.
למרות שלצוות רפואי יש נטייה להירתע מלקבל עזרה
פסיכולוגית או פסיכיאטרית ,הן בגלל הסטיגמה והן בשל
החשש לאובדן רשיון העבודה ,ייטיבו לעשות רופאי שייניים
במצב של סטרס וחרדה אם יפנו לקבלת עזרה מקצועית.
ד"ר חיים נוימן
חבר בוועדה לעניין הצוות הדנטלי
הארגון האירופי האזורי ( )EROשל הFDI-
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מאמרים

איפיון ציטוגנטי של גידולי חלל הפה
ד״ר א .מנור *
פרופ׳ ל .בודנר **
* המכון לגנטיקה של האדם
** היחידה לכירורגיית פה
ולסת;
המרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה,
הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
באר שבע.

6

למרות ההתקדמות הרבה באיפיון גידולים בחלל
הפה ,ההבנה של התהליך הראשוני ()Tumorigenesis
להיווצרות גידול שפיר או ממאיר נותרה עלומה .יתירה
מזו ,התהליך שבו גידול שפיר עובר התמרה לממאיר טרם
ידוע .כמו כן לא ברור לאיזה גידול שפיר יש סיכוי גבוה
יותר לעבור התמרה לממאירות וכיצד יש להתייחס אליו
מבחינה טיפולית.
ציטוגנטיקה היא מדע העוסק באיפיון כמותי ומבני של
כרומוזומים בתא .סיכום הממצאים מבוסס על מוסכמות
בינלאומיות ( )1הנקראות International System - ISCN
 .of Human Cytogenetic Nomenclatureתא אנושי
נורמלי מכיל  23זוגות כרומוזומים ,מתוכם  22זוגות של
כרומוזומים אוטוסומליים וזוג כרומוזומי מין XX ,לנקבה
ו XY-לזכר .שינויים כרומוזומליים יכולים להיות מספריים
או מבניים .שני סוגי השינויים הכרומוזומליים יכולים
להתרחש בו זמנית בתא אחד .שינויים כרומוזומליים
מספריים מוגדרים כחסר או יתר של כרומוזום שלם
מסוים או מערך של כרומוזומים .שינויים מספריים
יכולים להתרחש בכל  23זוגות הכרומוזומים .תא עם חסר
כרומוזומלי נקרא מונוזומיה ( ,)Monosomyבעוד שתא
שיש לו כרומוזום נוסף קרוי טריזומיה (.)Trisomy
• שינויים כרומוזומליים מבניים :השינויים המבניים
המוכרים ביותר הם  - t) Translocationמצב שבו שני
כרומוזומים או יותר מחליפים ביניהם חומר כרומוזומלי).
שחלוף של חומר כרוזומלי יכול להיות חד סטרי (חומר עבר
מכרומוזום אחד לשני אבל לא עבר מהשני לראשון) או
דו-סטרי (חומר עבר בין שני הכרומוזומים.)Reciprocal ,
הדוגמה הקלאסית לתופעה זו היא כרומוזום פילדלפיה
( .)Philadelphia Chromosomeבכרומוזום פילדלפיה
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יש שחלוף של חומר בין כרומוזום  9וכרומוזום  ,22מצב
הקרוי ) .t(9;22כרומוזום זה ניתן למצוא ב 95%-מהחולים
ב .Chronic myeloid leukemia - CML-כרומוזום זה
משמש סמן מובהק לקיום מחלת  .CMLטיפול מוצלח
ב CML-יתבטא בהיעלמות הסמן .כרומוזום פילדלפיה
משמש אם כן הן לאבחון המחלה והן למעקב אחר יעילות
הטיפול ,Deletion .או בקיצור  ,delהוא אובדן של חומר
כרומוזומלי ,Inversion .ובקיצור  ,invהוא היפוך של 180
מעלות של חומר כרומוזומלי ,Insertion .ובקיצור  ,insהוא
חומר כרומוזומלי שזז למיקום חדש באותו כרומוזום או
בכרומוזום אחר.
שאת ( )Cancerלצורותיה השונות היא כפי הנראה
תוצאה של שינויים גנטיים הנובעים מתורשה או גורמים
סביבתיים .תפיסה זו נובעת בין השאר מהממצאים
הנלמדים מהשינויים הכרומוזומליים.
המקור של שינויים אלה יכול להיות מפגיעה בגנים
הממלאים תפקיד חשוב בחלוקת תאים ,במוות של תאים
או במערכות תיקון נזקי .DNA
ידועות שלוש קבוצות של גנים התורמים משמעותית
להיווצרות שאת:
;1. Oncogenes
;2. Tumor Suppressor Genes
3. DNA Repair Genes.
הגנים המעודדים חלוקת תאים נורמלית קרויים Proto-
 oncogenesויכולים להיהפך ל Oncogenes-עקב תהליך
של מוטציה הגורם ליציאה מבקרה .הגנים המעכבים
חלוקת תאים קרויים ,Tumor Suppressor Genes
וכאשר התפקוד שלהם נפגע ניתן יהיה לראות חלוקת
תאים רבה ובלתי מבוקרת .בפגיעה במערכות תיקון נזקי

ה DNA-נראה יותר ויותר שינויים כרומוזומליים.
תהליך שאתי מתחיל בתא אב אחד היוצר מושבה או
שבט ( .)Cloneתהליך ההתפתחות של שאת יכול להתחיל
בשינוי גנטי בודד ,ודרך תהליך רב-שלבי ייגרם השינוי
מתא נורמלי לתא שאתי.
במהלך העשורים האחרונים התבררה החשיבות הגבוהה
של הציטוגנטיקה באיבחון וטיפול בממאירויות רבות.
בהמטו-אונקולוגיה למשל ,הציטוגנטיקה היא חלק
הכרחי בכל שלבי הטיפול ,הכולל אבחנה ,פרוגנוזה,
טיפול ומעקב .גם בגידולים מוצקים ()Solid tumors
הולכת הציטוגנטיקה ותופסת מקום נכבד .במקרים רבים
ההיסטולוגיה אינה חד משמעית ,והציטוגנטיקה מהווה
כלי אבחוני חשוב .למשל ,הימצאות של שינוי מסוג )t(2;13
מצביעה על אבחנה של ,Alveolar Rhabdomyosarcoma
או ( t)11;22מצביעה על אבחנה של .Ewing Sarcoma
בשנים האחרונות משמשת הציטוגנטיקה גם בהתנהלות
הרפואית של הגידולים המוצקים האוראליים ( ,)2גידולים
שפירים וממאירים כאחד (.)6-3
מגבלות השיטה נובעות מהיכולת לתרבת ( )Cultureאת
תאי הגידול .לעתים התאים מהרקמה הבריאה משתלטים
על התרבית ופוגעים ביכולת של תאי הגידול להתפתח.
בנוסף ,איכות הכרומוזומים בתאי הגידול באופן כללי
ירודה.
עוד עבודה רבה לפנינו ,שכן הגידולים אינם מקשה
אחת .כמות השינויים הכרומוזומליים ואופיים שונה
מגידול לגידול .היום מתפתחות שיטות חדשניות
ביותר המבוססות על ריצוף של הגנום במהירות גבוהה
( .)High-throughput sequencingשיטות אלו עדיין לא
מותאמות באופן מושלם לשימוש בגידולים ,בעיקר באלה
שיש בהם שינויים רבים .לכן ,לציטוגנטיקה עדיין חשיבות
רבה.
לדוגמה ,בגידול ממאיר בלסת מסוג ,Ewing Sarcoma
כאשר נמצא השינוי הכרומוזומלי של )( t(11;22תמונה ,)1
מתאפשרת אבחנה מהירה ומובהקת של הגידול יחסית
לתהליך ההיסטופתולוגי .פירוש הדבר שהטיפול יתחיל
בשלב מוקדם יותר ,מה שישפר מאד את ההישרדות
( )Survivalשל חולים אלה.
לעומת זאת ,בגידול שכיח מאד בחלל הפה ,כמו למשל
שאת הלשון ( ,)Squamous Cell Carcinoma-Tongueניתן

למצוא שינויים כרומוזומליים רבים בכ 100-גנים שונים
(( )7 ,2תמונה  .)2למרות שנבדקו כבר מקרים רבים של
שאת הלשון ,לא ניתן עדיין להצביע על שינוי אחד אופייני
או המשמש סמן מובהק למחלה ,כמו שתואר בכרומוזום
פילדלפיה במחלת .CML
כיום האבחנה בין גידול ממאיר לשפיר נעשית בדרך
כלל על פי הימצאות מעטפת גידול ,היכולת של הגידול
לשלוח גרורות וכן הימצאות סמנים אימונוהיסטוכימיים
ספציפייים .לציטוגנטיקה בפרט ולגנטיקה בכלל
פוטנציאל למצוא סמנים מובהקים ,שיאפשרו להבדיל
בין גידול ממאיר לשפיר .אך לשם כך יש צורך להרחיב את
מדגם הבדיקות.
שינויים כרומוזומליים ניתן למצוא בגידולים ממאירים
ובגידולים שפירים כאחד .בחלק מהגידולים השפירים
ניתן למצוא שינויים כרומוזומליים ,השכיחים מאד
בגידולים ממאירים .לדוגמה ,גידול שפיר שכיח של
בלוטות הרוק הוא  .(PA) Pleomorphic Adenomaבחלק
מהגידולים (כ )50%-ימצאו שינויים כרומוזומליים ,בעיקר
בכרומוזום  8ו ,12-כאשר ) t(3;8הוא השכיח ביותר (תמונה
 ,)3ואילו בגידולים אחרים לא יימצאו כלל שינויים (.)8
המשמעות הקלינית של השינויים הכרומוזומליים נמצאת
עדיין בתהליך למידה ומחקר.
ידוע ( )9כי חלק מהגידולים השפירים עוברים
התמרה לממאירות .למשל )Carcinoma (CEPA
 .ExPleomorphic Adenomaמדובר בגידול ממאיר
שמקורו בגידול שפיר שהיה בעבר  .PAנשאלת השאלה
האם ל ׂ PA-עם שינויים כרומוזומליים יש סיכוי גבוה יותר
לעבור התמרה לממאירות מסוג  ,CEPAלעומת  PAללא
שינויים כרומוזומליים .התשובה על כך עדיין לא ברורה.
דוגמה נוספת לכך היא גידול בכבד .חלק מהמקרים
של  Hepatic Adenomaעוברים עם הזמן התמרה ל-
 .Hepatocellular Carcinomaהשאלה הנשאלת בשלב
האבחון הראשוני של  Hepatic Adenomaהיא האם
ניתן למצוא סמנים היסטולוגיים או אימונוהיסטכימיים
שינבאו את הסיכויים של גידול שפיר לעבור התמרה .עד
כה התשובה שלילית ( .)10גם בדוגמה זו התשובה יכולה
להתקבל ממחקר גנטי/ציטוגנטי.
אשר על כן ,יש צורך ברור בביצוע בדיקות ציטוגנטיות של
גידולים רבים נוספים כדי להגדיל את הסיכוי למציאת
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סמן שיוכל לנבא את המעבר לממאירות ,שכן יש לכך
משמעות והשלכה קלינית חשובה .למשל ,האם צריך
להתייחס לגידול שפיר עם שינויים כרומוזומליים כאל
גידול שפיר או ממאיר ,מה יהיו גבולות הכריתה ,האם
צריך טיפול משלים ומה צריך להיות משך המעקב.

סיכום
הוכח ,כי הציטוגנטיקה של גידולים בכלל וגידולי חלל
הפה בפרט ,חשובה מאד באבחון ,טיפול והבנה של

היווצרות התהליך הגידולי ( .)Tumorigenesisקיימת
חשיבות רבה בביצוע בדיקות אלו ,כדי שניתן יהיה
להעריך טוב יותר את הסיכונים של גידול שפיר לעבור
התמרה לממאיר .הדבר מחייב שיתוף פעולה הדוק בין
הכירורג בחדר הניתוח לבין המעבדה הציטוגנטית .יש
להעביר רקמה טרייה בתוך מצע גידול סטרילי למעבדה
לשם עיבוד ותרבית לתקופה של  48שעות ועד שמונה
ימים ,בהתאם לקצב חלוקת התאים של הרקמה הנבדקת.
לאחר מכן הרקמה עוברת תהליך מייגע של איפיון גנטי.

Figure 1: Ewing sarcoma of the mandible in a male patient. There are 22 pairs of chromosomes and sex
chromosomes of X,Y, indicating that the subject is male. The chromosomal alterations are at chromosome 11 and
22. A translocation between chromosomes 11 and 22 can be seen t(11;22)(q24;q22) (arrows).

8

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

Figure 2: Squamous Cell Carcinoma of the tongue in a female patient. There are 22 pairs of chromosomes and
sex chromosomes of X,X, indicating that the subject is a female. The chromosomal alterations are at chromosome
12 and 14. A translocation between chromosomes 12 and 14 can be seen. t(12;14)(p14;q32) (arrows).
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Fig 3: Pleomorphic adenoma of the minor salivary gland of the upper lip in a male patient. There are 22 pairs of
chromosomes and sex chromosomes of X,Y, indicating that the subject is a male. The chromosomal alterations
are at chromosomes 3 and 8. A translocation between chromosomes 3 and 8 can be seen. t(3;8)(q25;q21.1)
(arrows).

.4  גיליון, כרך כ"ח, חשון תשע״ב,רפואת הפה והשיניים
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השתלה מיידית באתרים עם
זיהום ממקור אנדודונטי:
אלטרנטיבה טיפולית לשיניים
עם פרוגנוזה בעייתית
ד״ר ס .קורבלה*,
ד״ר ס .טאצ׳יירי*,
ד״ר מ .דל-פברו*,
ד״ר ל .פרנצ׳טי*,
ד״ר א .רוזן**,
ד״ר א .צסיס**
* המחלקה לטכנולוגיה
בריאותית ,אוניברסיטת
מילאנו ,איטליה.
** המחלקה לאנדודונטיה,
בית הספר לרפואת שיניים
ע״ש מוריס וגבריאלה
גולדשלגר ,אוניברסיטת תל
אביב ,תל אביב.
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מבוא

שיטות וחומרים

כירורגיה אנדודונטית מהווה אלטרנטיבה טיפולית
פרדקטבילית עם שעורי הצלחה ארוכי טווח גבוהים
ביותר  -מעל  ,90%לשיניים עם מחלה סב-שורשית.
ההתוויה לביצועה הינה מצבים בהם לא סביר שחידוש
טיפול שורש אורתוגרדי ישפר את המצב הקיים,
או כאשר נדרשת ביופסיה ( .)2 ,1אולם ,במצבים
פתולוגיים מסוימים ,שבהם לא ניתן לטפל באופן
פרדקטבילי באמצעות כירורגיה אנדודונטית ,או כאשר
במהלך הטיפול האנדודונטי הכירורגי מאובחן שבר
בשורש ,עקירת השן הינה האלטרנטיבה היחידה (.)3
הנחת שתל מיידי באתר העקירה ה'טריה' נחשב טיפול
פרדקטבילי ומוצלח ,אולם על הקלינאי לשקול מראש
דרישות מקדימות החיוניות להצלחת ההשתלה (.)4
נוכחותו של תהליך זיהומי פעיל באתר העקירה נחשבת
כאחת מהתוויות הנגד העיקריות להנחת שתל מיידי,
וזאת עקב הסיכון המוגבר להתפתחות זיהום ברקמות
סביב השתל במהלך תקופת הריפוי ,תהליך שעלול לסכן
את אינטגרציית השתל ( .)4( )Osseointegration
מטרת עבודה זו הינה לסקור את העדויות המדעיות בנוגע
לביצוע השתלה מיידית של שתלים דנטליים באתרי עקירה
של שיניים עם זיהום ממקור אנדודונטי ,ולדון בהיבטים
המחקריים והקליניים של אלטרנטיבה טיפולית זו.

בוצע חיפוש לגבי מאמרים שפורסמו בין  1966ל,2010-
במאגרי מידע אלקטרוניים באמצעות מספר מנועי חיפוש:
 ,Pubmed ,Medline ,Embaseוכן באמצעות מילות החיפוש

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

dental implants, immediate, implant*, extraction
.socket*, infected teeth, infected site*, infected socket

החיפוש הראשוני הניב  233מאמרים .המאמרים הוערכו
הערכה ראשונית על בסיס כותרותיהם ותקציריהם ,על
ידי שני בודקים בנפרד ובאופן בלתי תלוי (.)S.C. and S.T
מקרים של אי הסכמה נידונו יחד על ידי שני הבודקים.
בעבודה זו נכללו רק מאמרים קליניים שכללו מקרים עם
תקופת מעקב של לפחות שישה חודשים .מאמרים שכללו
מקרים עם שיקום קשת שיניים מלאה ,שכלל הנחת מספר
שתלים מיידיים באזורי עקירה טריים ,נפסלו עקב הכוונה
להתמקד באלטרנטיבות האנדודונטיות בעת ביצוע תוכנית
טיפול שיקומית של שן בודדת .לאחר ההערכה הראשונית
כאמור לעיל ,אותרו שבעה מאמרים שענו על דרישות
עבודה זו ( .)11-5הטקסט המלא של המאמרים שנכללו
הושג ,המידע הרלוונטי מוצה ובוצעה אנליזה של הנתונים.

תוצאות
סיכום המידע שמוצה מהמאמרים שנכללו בעבודה זו
מוצג בטבלה .1

 מאמרים קליניים שנכללו בעבודה זו:1 טבלה
Authors
Novaes Jr et
al., 1995 (9)
Lindeboom et
al., 2006 (8)

Type of study Patients
Case series
3

Casap et al.,
2007 (5)
Villa et al.,
2007 (11)
Siegenthaler
et al., 2007 (10)

Prospective
study
Prospective
study
Prospective
controlled
clinical trial

Del Fabbro
et al., 2009 (7)
Crespi et al.,
2010 (6)

Prospective
study
Prospective
randomized
study

Prospective
randomized
study

Implants GTR
3
Yes

50
50
25 treated with
immediate
implants
25 treated with
delayed
implants
(3 months)
30
20

Yes

76

Yes

34
34
17 treated with
immediate
implant in
infected sites
17 treated with
delayed
implants
61
30

Yes

33

30
30
15 with teeth
with root
fractures
and / or caries
15 with teeth
with periapical
chronic lesions

 על מנת לפצות,)GBR( שימוש ברגנרציית עצם מודרכת
 בסופו.על ספיגת העצם עקב הזיהום הכרוני באתר העקירה
.100% של דבר דווח על הישרדות והצלחה של
) תהליך של8(  השוותה קבוצת חוקרים נוספת2006-ב
השתלה מיידית לאחר עקירת השיניים אל השתלה מושהית
 לאחר.באתר עם זיהום ממקור פתולוגי פריאפיקלי כרוני
 בחלוקה לשתי, שתלים במקסילה50 רנדומיזציה הונחו
 שתלים שהונחו מיידית25  קבוצת מחקר שכללה:קבוצות
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Loading
Delayed
(6-7 mo)
Delayed

Follow-up Survival Success
100%
100%
7 – 24
months
92%
92%
1 year

Delayed
(6 mo)
Immediate
(< 36h)
Delayed
(3 mo)

12 – 72
months
1 year

96,67%

96,67%

97,40%

97,40%

1 year

100%

100%

1 year

98,4%

98,4%

2 years

100%

100%

Yes
Delayed
(PRGF) (3-4 mo)
No
Delayed
(3 mo)

) שהוצגה על ידיcase series( סדרת המקרים
) מהווה את העדות המחקרית9( 1995- בJr. and Novaes
הראשונה המתארת הנחת שתלים מיידיים באתרי עקירה
אנדו- הוצגו שלושה מקרים עם נגע ממקור פריו.מזוהמים
 המהווים בדרך,ושברי שורש עם זיהום ממקור אנדודונטי
 תהליך.כלל התוויית נגד להנחת שתל מיידי באתר העקירה
העקירה היה בהתאם לפרוטוקול קפדני שכלל עקירה
 בנוסף נעשה.)debridement( טראומטית והטריה-א

Novaes
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לאחר עקירת השן ,וקבוצת ביקורת של  25שתלים ,שהונחו
באתר העקירה לאחר תקופת החלמה של שלושה חודשים
לאחר העקירה .רגנרציית עצם מודרכת ( )GBRבוצעה בכל
המקרים של קבוצת המחקר .לאחר תקופת מעקב של שנה
הושגו שיעורי הישרדות ושיעורי הצלחה של  92%בקבוצת
המחקר .תוצאה זו זהה סטטיסטית לתוצאה של קבוצת
הביקורת.
ב 2007-בדקה קבוצת מחקר נוספת ( )5הנחת שתלים
מיידית לאחר עקירת שינים עם זיהום שממקורו בזיהום
פריודונטלי תת-חריף ,זיהום פריודונטלי כרוני ובזיהום
פריאפיקלי שמקורו אנדודונטי ,וזאת לאחר ביצוע הטריה
( .)debridementמתוך  30שתלים שהונחו ב 20-מטופלים
רק שתל אחד לא שרד עד לביקורות ,שבוצעו שנה עד שש
שנים לאחר הנחת השתלים .שתל נוסף הוסר בעקבות
ניידות שהופיעה לאחר ביצוע השיקום על גבי השתל .כמו כן
תוארו מספר סיבוכים כירורגיים הקשורים בהליך רגנרציית
העצם המודרכת ,כגון מקרים של חשיפת הממברנה .בסופו
של דבר דווח על שיעור הישרדות כללי של  ,97%וכשבחנו
רק את המקרים שבהם מקור הזיהום היה אנדודונטי דווח
על  90%הצלחה .מכך הסיקו החוקרים ,כי הנחת שתלים
מיידיים באתרים מזוהמים לאחר עקירה והטריה הינו הליך
בטוח המהווה אלטרנטיבה טיפולית מעשית.
ב 2007-פירסמו  Villa and Rangertאת תוצאות מחקרם
הקליני ( ,)11העוסק בתפקוד המיידי והמוקדם של 76
שתלים שהונחו ב 33-מטופלים .השתלים הונחו במכתשית
לאחר עקירת שיניים מקסילריות שנחשבו לבעלות
‘פרוגנוזה אבודה’ עקב נגע ממקור אנדודונטי ,נגע ממקור
פריודונטלי ועקב שברי שורשים .העמסה מיידית בוצעה עד
 36שעות לאחר ההשתלה .לאחר מעקב של שנה דווח על
אובדן של שני שתלים בלבד  97% -הישרדות ,ללא עדות
לתהליך זיהומי ברקמות סביב השתלים .לגבי  21שתלים
שהונחו באתרי שיניים שנעקרו עקב נגע פריאפיקלי ,דווח
על  100%הישרדות .הכותבים סיכמו ,שנוכחותו של זיהום
בעת הנחת שתלים אינו גורם לעלייה בסיכון לכשלון
ההשתלה.
בעבודה קלינית פרוספקטיבית ומבוקרת ( )10נבדקה
הנחת שתלים מיידיים ב 17-מטופלים לצורך החלפת שיניים
שנעקרו עקב פתולוגיה פריאפיקלית 17 .מטופלים נוספים,
שבהם הונחו שתלים באתרים ללא פתולוגיה פריאפיקלית,
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שימשו כקבוצת ביקורת .העמסה שיקומית בוצעה כשלושה
חודשים לאחר ביצוע ההשתלות .ארבעה מקרים מהקבוצה
הנבדקת ומקרה אחד מקבוצת הביקורת נגרעו מהמחקר
מאחר שלא הושגה בהם יציבות ראשונית של השתל בעת
הנחתו .לאחר מעקב של שנה דווח כי כל השתלים בשתי
הקבוצות שרדו  100% -הישרדות ,ללא סימני זיהום.
לאחרונה פירסמו  Del Fabbro et al.תוצאות מחקר
פרוספקטיבי ( )7שבדק את שיעורי ההישרדות וההצלחה
של שתלים מיידיים שהונחו באתרי עקירה ‘טריים’ של
שיניים עם זיהום שמקורו אנדודונטי 61 .שתלים הונחו
מיד לאחר עקירה והטריה .לאחר מעקב של שנה דווח רק
על שתל אחד שנכשל כחודשיים לאחר הנחתו בעקבות
זיהום .כל שאר המטופלים דיווחו על שביעות רצון מלאה
מהטיפול ,ורמת ספיגת העצם שהוערכה רדיוגרפית הייתה
 0.22 ± 0.41מ”מ ,נתון בר-השוואה לספרות המדעית
המקובלת.
בתחילת  2010דיווחו  Crespi et al.על הנחת  15שתלים
מיידיים במכתשית לאחר עקירה ‘טרייה’ של שיניים
עם זיהום שמקורו אנדודונטי ,ועל  15מטופלים נוספים
שבהם היו בשיניים שנעקרו עששת או שבר בשורש (.)6
העמסה שיקומית בוצעה לאחר שלושה חודשים .בוצעו
מעקבים חוזרים עד  24חודש לאחר ההשתלה .דווח
על שיעור הישרדות של  100%בשתי הקבוצות ,וכן על
רמת אינטגרציה גרמית וריפוי רקמה רכה זהים בין שתי
הקבוצות.

דיון
הטיפול האנדודונטי המודרני מהווה אלטרנטיבה טיפולית
פרדקטבילית ,ארוכת טווח ,לשיניים עם פתולוגיה
פריאפיקלית ( .)Apical periodontitis( )14-12 ,2 ,1הגורם
הפרוגנוסטי המשמעותי ביותר בעת ביצוע טיפול שורש
בגישה שאינה כירורגית הוא נוכחותו של נגע פריאפיקלי
בעת הטיפול ( .)15 ,12ההצלחה של כירורגיה אנדודונטית
תלויה בהיצמדות לפרוטוקול טיפולי מודרני הכולל
שימוש בהגדלה ותאורה ,המאפשרים ביצוע הפרוצדורה
בדיוק כירורגי רב יותר ,קיטוע חוד השורש ללא שיפוע,
הכנה רטרוגראדית של תעלת השורש לעומק של  4-3מ”מ
בעזרת טיפים אולטראסוניים ייעודיים ,וביצוע סתימה
רטרוגרדית .בטיפולים שבוצעו בהתאם לפרוטוקול הנ”ל

דווח על יותר מ 90%-הצלחה (.)2 ,1
במצבים מסוימים נדרשת הערכה זהירה ומדויקת
לצורך בחירה בין שימור השן הטבעית באמצעות טיפול
אנדודונטי לבין עקירתה וביצוע שיקום חלופי על גבי שתל
דנטלי ( .)16 ,14שימור השן הטבעית באמצעות טיפול
אנדודונטי ,כמו גם עקירתה וביצוע שיקום על גבי שתל,
הן אלטרנטיבות טיפוליות טובות ופרדקטביליות .על כן
הבחירה בין השתיים אינה יכולה להתבסס רק על שיעורי
ההצלחה הצפויים ,אלא גם על אינטגרציה של מגוון
שיקולים נוספים ,כמו היכולת לשקם את השן ,הרקע
הרפואי הסיסטמי של המטופל ,שיקולים אסתטיים,
כמות ואיכות העצם האלוואולרית ,האלטרנטיבות
הטיפוליות במקרה של כשלון הטיפול והעדפות המטופל
( .)16 ,14אף על פי כן ,מצבים שונים ,כמו חוסר יכולת
להשיג איטום כותרתי אופטימלי באמצעות השיקום
לאחר טיפול השורש ,מקרים של שברי שורשים המתגלים
תוך כדי כירורגיה אנדודונטית או מקרים של כשלון טיפול
אנדודונטי כירורגי ,עלולים להוביל לצורך בעקירת השן
ולהחלפתה בשיקום על גבי שתל דנטלי (.)16 ,14 ,7 ,3
הנחת שתלים מיידיים באתר עקירה ‘טרייה’ הינה אופציה
טיפולית מעשית עם שיעורי הצלחה דומים להנחת שתלים
באתרי עקירה לאחר תקופת המתנה ( .)17אולם ,נוכחותו
של זיהום פעיל בעת העקירה נחשב בעבר כהתוויית
נגד משמעותית להנחת שתל מיידי לאחר עקירת השן
( .)20-17על כן ,מטרתה של עבודה זו הייתה לסקור את
הספרות המדעית הרלוונטית בנוגע לאפשרות של עקירה
והנחת שתל מיידי באתר מזוהם במהלך טיפול בשיניים
עם פרוגנוזה בעייתית ,לאחר או כחלופה לחידוש טיפול
שורש או כירורגיה אנדודונטית.
הספרות המדעית העוסקת בהנחת שתלים מיידיים
באתרים מזוהמים הינה דלה יחסית .המאמרים הקליניים
הרלוונטיים כוללים מאמר אחד בו סדרת מקרים (Case
 ,)9( )seriesשלושה מאמרים פרוספקטיביים (,7 ,5
)11ושלושה מאמרים פרוספקטיביים ( )10 ,8 ,6עם
חלוקה רנדומלית לקבוצה נבדקת ולקבוצת ביקורת
( .)randomized controlled clinical trialsרק בעבודה
אחת ( )11דווח על ביצוע העמסה מיידית עד  36שעות
לאחר הנחת השתלים באתר המזוהם.
בסכימת כל המקרים מהמאמרים שנכללו בעבודה זו ,סך

הכל הונחו  284שתלים ב 170-מטופלים ,ותקופת המעקב
נעה בין שנה לשש שנים .למעט המקרים שדווחו באחת
העבודות ( ,)6בכל שאר המקרים בוצעה רגנרציית עצם
מודרכת ( .)GBRשעורי ההצלחה שדווחו היו גבוהים בכל
העבודות ונעו בין  92ל.100%-
מקורו של הנגע ב 76%-מהמקרים היה אנדודונטי
בלבד (טבלה  .)2נגע ממקור פריודונטלי נמצא ב12%-
מהמקרים ,ונגעים ממקור שברי שורשים וממקור פריו-
אנדו היו פחות שכיחים  4.2% -ו 2.1%-בהתאמה .מאחר
שנגעים ממקור אנדודונטי שונים בטבעם מנגעים ממקור
פריודונטלי ( ,)21בוצעה אנליזה נוספת שכללה רק
מקרים בהם מקור הנגע היה אנדודונטי או אנדו-פריו
(טבלה  .)3נכללו סך הכל  174מקרים של הנחת שתלים
באתר עם זיהום פרירדיקולרי .הפרוטוקול הכירורגי כלל
תמיד הטריה לאחר עקירת השיניים וכן שימוש בטכניקה
רגנרטיבית לאחר הנחת השתלים ,כדי לפצות על המרווח
בין השתל לקירות המכתשית .האנליזה הראתה שיעורי
הצלחה והישרדות של  97%לאחר מעקב של שנה עד שש
שנים.
שעורי ההצלחה שהוצגו בעבודה זו של הנחת שתלים
מיידיים באתרים עם זיהום ממקור אנדודונטי לאחר
עקירה ,דומים לאלה שתוארו בספרות המדעית לגבי
שיעורי ההצלחה של חידוש טיפול שורש ,לרבות בגישה
אורתוגארדית ובגישה רטרוגראדית-כירורגית (,13 ,2 ,1
 .)15על כן ,למרות מגבלותיה של סקירה זו ,לרבות הכללת
מספר קטן יחסית של מאמרים עקב מיעוט המידע
המחקרי הזמין ,תוצאות עבודה זו מרמזים על קיומה
של אלטרנטיבה נוספת לטיפול בשן עם זיהום ממקור
אנדודונטי ופרוגנוזה בעייתית.

מסקנות
על פי העדויות המדעיות המצויות היום נראה שעקירת
שן והנחת שתל מיידי באתר עם זיהום ממקור אנדודונטי
הינה אלטרנטיבה טיפולית מעשית ויכולה לשמש במקרים
מסוימים חלופה לטיפול אנדודונטי בשיניים עם פרוגנוזה
בעייתית .נדרשות עבודות נוספות על מנת לשפר ולקדם
את הבנתנו האם אכן מדובר באלטרנטיבה טיפולית
בטוחה ,פרדקטבילית ועם שעורי הצלחה גבוהים לטווח
ארוך.

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 28, No. 4, October 2011.

15

 פילוח השתלים לפי מקור הזיהום:2 טבלה
Authors
Novaes Jr et al.,
1995 (9)
Lindeboom et al.,
2006 (8)
Casap et al.,
2007 (5)
Villa et al.,
2007 (11)
Siegenthaler et al.,
2007 (10)
Del Fabbro et al.,
2009 (7)
Crespi et. al.,
2010 (6)

Implants
Lesion
(total)
% Endodontic % Periodontal % Endo-perio
3
33% (1)
50

100% (50)

30

16,67% (5)

66,67% (20)

76

20% (15)

72,3% (55)

34

88,2% (30)

61

100% (61)

30

50% (15)

284

76,1% (216)

% Root fracture NS
66% (2)

16,67% (5)
7,7% (6)
11,8% (4)

50% (15)
12,3% (35)

2,1% (6)

4,2% (12)

5,3% (15)

 שעורי ההישרדות וההצלחה של שתלים שהונחו באתרי עקירת שיניים עם זיהום ממקור אנדודונטי:3 טבלה
Authors
Novaes Jr et al.,
1995 (9)
Lindeboom et al.,
2006 (8)
Casap et al.,
2007 (5)
Villa et al.,
2007 (11)
Siegenthaler et al.,
2007 (10)
Del Fabbro et al.,
2009 (7)
Crespi et. al.,
2010 (6)

Implants P
3

%
100%

Follow-up
7-24 mo

% Success
100%

% Survival
100%

Weight
0,02

50

100%

12 mo

92%

92%

0,29

10

33%

18-72 mo

90%

90%

0,06

21

27,6%

12 mo

100%

100%

0,12

14

100%

12 mo

100%

100%

0,08

61

100%

12 mo

98,4%

98,4%

0,35

15

50%

24 mo

100%

100%

0,08

7-72 mo

96,52%

96,52%

1

174
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ספר חדש ואתר חדש
בימים אלה סיים פרופ' אדריאן בקר ,איש המחלקה לאורתודונטיה בירושלים ,את כתיבת המהדורה השלישית
של ספרו על שיניים כלואות  ,'The Orthodontic Treatment of Impacted Teeth' -שיצא לאור בעוד כשלושה
חודשים אצל המו"ל  .John Wiley-Blackwell & Coהמהדורה הראשונה פורסמה ב 1998-והמהדורה השנייה
ב .2007-המהדורה השלישית גדולה יותר ומקיפה יותר ,בה  15פרקים וכל הסוגים של כליאת שיניים .הספר
מעודכן בתוצאות מחקר מחוקרים בירושלים ,בתל אביב ובחיפה כולל ציטוטים מהספרות המקצועית העכשווית
בעולם כולו ומהווה מדריך קליני וספר עזר לכל רופא המטפל במקרים אלה.
פרופ' בקר העלה בחודשים האחרונים אתר ייעודי באינטרנט ,www.dr-adrianbecker.com ,אותו הוא מכנה
 .troubleshooting impacted teethבאתר הוא כותב  bulletinעם מאמר חדש בכל חודש ,שבו הוא מציג ודן בעניינים
מסוימים בקונטקסט האורתודונטי ,האורתו-כירורגי ,האורתו-פריודונטי או הרנטגנולוגי וכו' ,בכל הקשור לשיניים
כלואות .פרופ' בקר מעודד רופאים להצטרף כחברים באתר ,כאשר החברות חינם אין כסף ,ובתמורה יקבל החבר
לכתובת המייל שלו הודעות בכל פעם שיוצא  bulletinחדש .האתר מתנהל בשפה האנגלית ומיועד להוות מוקד
לשיח ולייעוץ באבחנה ובטיפול בשיניים כלואות בתפוצה רחבה ביותר ,ולשרת גם רופאים בחו"ל.
הנושאים שנדונו בשלושת ה bulletins-הראשונים היו:
 .1סמכים להדבקה על שיניים כלואות בעת חשיפתן;
 .2סלק את הגורם והבעיה נפתרת – או לא?
 .3האם חובה להכין מקום בקשת תמיד לפני חשיפת הניב הכלוא?
בני פרץ

18

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

®

INNOVATION

IT’S ABOUT TIME...
חברת דיבידנט שיווק  MISמתכבדת להזמינכם לסדנה מעשית בנושא ® BONDBONE
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ה BONDBONE ® -ניתן לשילוב עם כל תחליפי העצם ,מאפשר עבודה
נוחה יותר.למידע נוסף על ה ,BONDBONE ® -היכנסו לכתובת הבאה:
 mis-implants.com/bbלפרטים והרשמה :חב' דיבידנט ,שיווק
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משפחת ה4BONE -
 ,4BONEתחליף עצם סינטטי המשלב  HA60%ו.ßTCP 40% -
ה 4BONE 0.5cc-נמכר במזרק חד פעמי המקנה נוחות עבודה
מקסימאלית וגישה נוחה לאזור ההשתלה .יתרונות :תחליף עצם
ארוך טווח ▪ נוח לשימוש ▪ סינתטי לחלוטין ▪ ללא חשש להעברת
מחלות ▪ צורת החלקיקים דומה למבנה עצם אוטוגנית ▪ קיים
בשלושה נפחים שונים .0.5cc ,2cc ,6cc
 ,4BONE RCMממברנת קולגן נספגת ,מצולבת ,עשויה מקולגן type
 1+3מותווית הן לפרוצדורות  GBRוהן לפרוצדורת  GTRומגיעה
בשלושה גדלים שונים 15X25, 20X30 :ו .30X40 -יתרונות :נוחה
לשימוש ▪ זמן ספיגה ארוך טווח  4-6חודשים ▪ דו צדדית ▪ ניתן
לקבע בעזרת פינים או ברגים.
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שתלים צרים
הפיתרון הכולל לרכסים צרים
מקרה קליני המדגים שימוש בשתלים צרים.
באדיבות ד"ר בנימין רצקין.
בתכנון התקנת שתלים דנטאליים ,יש לקחת בחשבון את מגבלות התנאים הפיזיים .למשל ,במצבים בהם המרחב האופקי מוגבל עקב
שיניים או שורשים הסמוכים זה לזה או כאשר הרכס האלוואולרי צר .שימוש בשתלים צרים מאפשר הימנעות מאוגמנטציה של הרכס או
הזזת שיניים אורתודנטית .כמו-כן ,במקרים בהם חסרה שן והמרווח הבין-שיני צר ,שתלים צרים עשויים להיות האופציה היחידה.
אשה כבת  ,75מיוצבת סיסטמית ,מבקשת השלמת שיניים  11ו ( 12צילום  .)1אצל המטופלת קיימים שתלים משוקמים שהניבו תוצאה אסטטית משביעת
רצון המתרפאה מזה שנים .המרווח בין שן  13ל  21הוא  13מ"מ (צילום  .)2ועובי הרכס הוא כ  5.5ממ' (צילום .)3

צילום 2
המרווח בין שן  13ל  13 - 21מ"מ.

צילום 1
צילום .CT

צילום 3
עובי הרכס הוא כ  5.5מ"מ.

אפשרויות השיקום ,כפי שנדונו עם ד"ר נעמי רשף (רופאת השיניים המשקמת) ,היו:
 .1הסרה חלקית של שיקום קיים וביצוע תח"ק שיגשר מעל חסר  11ו .12
 .2התקנת שתל בודד במקום שן  11או  12וביצוע תח"ק על-גבי השתל עם פונטיק .אוגמנטציה לעיבוי הרכס.
 .3התקנת  2שתלים צרים בקוטר  3מ"מ.
האפשרות שנבחרה הייתה האחרונה  -קבלת שיקום יציב ומניעת אפשרות רוטציה .המרווח בין השתלים החדשים לשתלים הקיימים ינוע בין  2.5ל  3מ"מ.
נבחרו שתלי  I5בקוטר  3מ"מ ובאורך  10מ"מ של חברת איי בי דנטל (צילום  .)4הפפילות של השתלים הסמוכים נשמרו (צילום  .)5בדיקה קלינית ורנטגנית
מראה מיקום תקין של השתלים (צילום .)6-7

צילום 4
שתלי  I5בקוטר  3מ"מ ובאורך  10מ"מ
של חברת איי בי דנטל.

0086

ISO 13485:2003

צילום 5
הפפילות של השתלים הסמוכים נשמרו.

A.B. Dental Devices Ltd™.
Tel: +972-8-8531388
info@ab-dent.com

צילום 6
צילום קליני של השתלים.

צילום 7
צילום רנטגן
של השתלים.

www.ab-dent.com

קולגייט טוטאל
 שעות12 בקטריאלית למשך-הגנה אנטי

2,3

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

2,3,5,6

Triclosan

קולגייט טוטאל מפחיתה
את רובד
חיידקי
הפלאק

+

Copolymer

=

Colgate Total

%

-ב
 שעות לאחר הצחצוח12
12 קולגייט טוטל
מעניקה הגנה מתמשכת
ועמידה לאורך זמן

הקופולימר מאריך את
שהות הטריקלוזן
על השיניים והחניכיים

טריקלוזן הוא חומר
המעכב היווצרות פלאק
()רובד חיידקי

 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*
IN 2 SEPARATE CLINICAL TRIALS

Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

0.40

Colgate Total®
Regular fluoride toothpaste

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

7,8

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 1

7

Study 2

0.0

8

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.

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.

 והאקדמיה הבינלאומית לפריודונטיהFDA -באישור ה

בקטריאלית ארוכת טווח-המלץ על קולגייט טוטאל לפציינטים שלך להגנה אנטי
YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH

הקשר בין מחלת צליאק
ובעיות שיניים :תיאור מקרה
מבוא
מחלת צליאק ( ,)Celiac diseaseבניגוד למה שהיה מקובל
בעבר ,היא מחלה בעלת היארעות גבוהה יחסית 1% -
בעולם המערבי ,והנפוצה ביותר מבין מחלות דלקתיות של
המעי הדק .עדיין קיימים מקרים רבים בלתי מאובחנים.
חלק גדול מהחולים הם אטיפיים ,עם מעט או ללא תסמינים
גסטרואינטסטינלים ומופעים של תסמינים מחוץ למערכת
העיכול .אבחון וזיהוי המחלה מצריך גישה רב תחומית (.)1
חלק מהתסמינים אובחנו בחלל הפה .פגמים בזגוגית הם
התמונה השכיחה ביותר של המחלה בפה ,במובחנות פחותה
נקשרה דלקת פה כיבית ( )Aphthous stomatitisודלקת
ניוונית של הלשון ( .)Atrophic glossitisמדד העששת אצל
חולי צליאק נמוך מאשר באוכלוסיה רגילה ,אך יש הפרעה
בקצב בקיעת השיניים ( .)2חלק מהמקרים בהם יש מופע
של פגמים בזגוגית השן ,המאובחנים על ידי רופא השיניים
כצביעה בעקבות נטילת טטראציקלין ,עלולים להיות חלק
ממופע של מחלת צליאק בלתי מאובחנת .למרות המודעות
הגוברת בקרב האוכלוסיה למחלת הצליאק עדיין יש
מקרים לא מאובחנים .חולים אלה סובלים לאורך שנים
מתסמינים המאפיינים צליאק ,ורופא שיניים עירני עשוי
להיות המאבחן הראשוני של המחלה.
יש להוסיף את מחלת הצליאק ברשימת האבחנות
המבדלות הקשורות בפגמים בזגוגית או הופעת כיבים
בפה (.)3

תיאור מקרה קליני
ק.נ ,.בת  ,49עקרת בית ,מטופלת במרפאתי  25שנה.
בבדיקה ראשונית בלטה פיגמנטציה חריפה של המשנן
כולו ופגמים מועטים בזגוגית של שיניים טוחנות

אחוריות ,במיוחד בתלוליות תומכות (תמונה .)1
לאורך השנים היא טופלה באופן שמרני בשחזורים
מקומיים בשיניים אחוריות .לכל אורך התקופה לא
זוהה מוקד עששתי בשיניים והכשלים היו בעיקרם
מבניים .האבחנה הראשונית היתה צביעת שיניים עקב
נטילת טטראציקלין ,למרות שלא היה אימות להשערה
זאת .כאשר הגיעה לגיל  40אובחנה אצלה מחלת צליאק
עקב החמרת תסמינים ממערכת העיכול ,ואימות בוצע
באמצעות הבדיקות המקובלות ,כולל ביופסיה .במשך
השנים הייתי עד להחמרת הנזק המבני של המשנן,
והטיפול התייחס לבעיות מקומיות בלבד .המתרפאה
הביעה פעמים רבות את רצונה לשנות את צבע השיניים,
אך נתקלה בסירוב עקב נטייה לשמרנות.
בהיותה בת  45נשברה בפיה תלולית פלטינלית שן 25
ונצפו אבפרקציות מרובות בשיניים שהיו מלוות בדלקת
חניכיים מקומית (תמונה  .)1הוצע לטפל באמצעות
שחזור ישיר עם חומרים מרוכבים או בשחזורי כל
חרסינה מאוחזים לכיפת זירקוניה מסוג לאבה ( LavaTM

ד״ר מ .פרץ-דוידי
המחלקה לשיקום הפה,
הפקולטה לרפואת שיניים של
האוניברסיטה העברית והדסה,
ירושלים.

.)3M ESPE

לאחר מתן הסכמה מדעת ,ולאחר שהוסברו הסיבוכים
האפשריים הנובעים מהכנת השיניים ,כמו רגישות פוסט
אופרטיבית ממוך השן ,הוחלט על כיסוי מלא או חלקי
של השיניים בכתרי חרסינה מאוחים לכיפות זירקוניה.
בשלב הראשון של הטיפול נלקח מטבע ראשוני של
השיניים כמודל לימוד לטכנאי (יעקב יד י.ש.א) ומטבע
נוסף כתבנית להכנת שחזורי המעבר במרפאה לאחר
גמר ההכנות .הכנת השיניים בוצעה תחת אלחוש מקומי
עם יוביסטזין (  )UbistesinTM forte 4%וניתן טיפול
פרופילקטי אנטי דלקתי עם פוינט ( )Naproxen sodium
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טבליות לפני תחילת הטיפול (.)2
בשלב הבא בוצעה הכנת השיניים .ההשחזה בוצעה
עם ערכת מקדחים מיוחדת להכנת כתרי זירקוניה
(  KISשל חברת שטראוס ,רעננה) .מקדח ראשון קובע
עומק עם הגבלה של  0.7מ”מ (תמונה  .)2שלב שני היה
הכנת השיניים למתאר הכנה לחזית חרסינה בוקאלית
(  .)Laminate veneerבמהלך ההשחזה נתגלה דנטין רך
במספר מוקדים והוחלט להשלים את ההשחזה לכיסוי
מלא של השן .אם ניתן היה להסתפק בהכנה בתחומי
הזגוגית אפשר היה לבצע חזית חרסינה קדמית .לאחר
גמר הכנת  21-25נלקח מנשך ,על מנת למנוע אפשרות
גלישה של הלסתות למנח קדמי בגמר ההשחזה (תמונה
 .)3לאחר המנשך הושלמה הכנת השיניים בלסת
עליוונה ,להשגת קו סיום מסוג  .chamferסדר השימוש
במקדחים הוא בדרגת חיספוס יורדת ,שחור ,ירוק,
אדום וצהוב מסוג T5 s.corse, coarse, medium,
 ,fineבהתאמה .מקדחים אלה משמשים להכנת קירות
השן ולהגדרת קו הסיום .לליטוש ההשחזה יש ערך
מוסף המקל על הטכנאי בסריקת המודל לקראת
העיבוד השבבי ,ומאידך אין לליטוש השפעה מזיקה על
התאחיזה .עם גמר ההשחזה רופד המנשך על מנת לקבע

את רישום הסגר גם בסגמנט הימני של שיניים .11-15
המשטחים הפלטינליים והסגריים הוכנו עם ,K2, M4
בהתאמה .בגמר הכנת השיניים הוכן שחזור מעבר עם
כפות אומניבאק גמישות ,שהוכנו מבעוד מועד ומולאו
באקריל קומפוזיטי פרוטמפ ( ProtempTM Garant 3M
( )Espeתמונה  .)4ריאקציית ההתקשות של חומר
זה אינה מייצרת חום המסכן את חיות השן ,ומאידך
מספקת תוצאה אסתטית סבירה .לפני הנחת הסד בפה
טופלו השיניים המושחזות בחומר להפחתת הרגישות
לקור ( .)Superseal desensitizer ,Phonix dental usa
עם גמר ההתקשות והתאמת שולי השחזור הושלמה
הכנת השיניים התחתונות ורופד המנשך לקיבוע ורישום
הסגר בסגמנטים התחתונים .גם השיניים התחתונות
טופלו להפחתת רגישות לקור כנ”ל ,ולסיום צופו שחזורי
המעבר בזיגוג נוזלי מרוכב מוקשה אור (Biscover ,
( )Bisco Schaumburg Usaתמונה .)5
שבוע לאחר ההכנות נלקחו מטבעים עם פולי ויניל אתר
(  .)ImpregumTM Quick 3M ESPEהמטבעים נלקחו
ללא חוטי רטרקציה ,היות שקו הסיום היה בגובה שולי
החניכיים .המטבעים נשלחו למעבדה ליציקת מודלים
והמשך עבודה.

תמונה  :1פגמים במשנן לפני טיפול

תמונה  :2שלבים בהכנת השיניים

תמונה  :3מנשך לקביעת מנח קדמי
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תמונה  :4שחזורים זמניים ()Protemp

תמונה  :5טיפול להפחתת רגישות ( ,)Super sealהדבקה סופית ( )Rely X Unicemוסילוק עודפים

שלבי המעבדה כללו:
 .1יציקת מודלים :על התבניונים להיות מחוברים עם
יתדות חד משמעיים ,זכר ונקבה מתכתיים.
 .2סריקה בסורק דיגיטלי ( LavaTM scan STתמונה )6
לאחר זיהוי ותיעול קו הסיום .בגמר הסריקה בוצע תכנון
הכיפות על גבי מחשב בתוכנת עיצוב המיועדת לכך
(תמונה .)7
TM
 .3חריטה ממוחשבת ( .)Lava Formעם גמר חריטת
הכיפות הוכנסו אלו לתמיסת פיגמנט המקנה להן גוון
בסיסי תואם למפתח ויטה ,ולאחר הגיוון הן הוכנסו לתנור
חרסינה ( )LavaTM Thermלצורך סינטור.
לאחר שהושלמה עבודת המעבדה הוחזרו הכיפות
למרפאה .בוצעה מדידת כיפות ומנשך אימות והעמדה

מחדש בארטיקולטור .לאחר מכן הן נשלחו חזרה למעבדה
לצורך בניית חרסינה בסיסית ,והוחזרו למרפאה עם
הארטיקולטור לאיזון והתאמה סגרית (הדרכת הסגר
מודרכת קבוצתית על ידי הניבים והשיניים הדיסטליות
להם) .לאחר איזון בארטיקולטור על ידי הרופא בוצעה
מדידה נוספת בפה ,ולאחר התאמה קלה סופית נשלחו
הכתרים לגימור ,איפיון וגלזורה במעבדה.
בשלב מסירת הכתרים למטופלת נוקו הכתרים במרפאה
בקיטורית ,בעוד שהשיניים נוקו באלכוהול .לאחר
שהושגה סביבה יבשה ומבודדת הודבקו הכתרים בדבק
על בסיס שרף ( .)Rely XTM Unicem 3M ESPEעודפים
סולקו בעזרת קורטה וחוט דנטלי ,והמתרפאה קיבלה
הדרכה להיגיינה אוראלית והוראות לשימוש בסד לילה,
שנמסר מיד לאחר ההדבקה.
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תמונה  :7תהליך העיצוב במערכת הLava-

תמונה  :6סריקת המודל

תמונה  :8משנן לאחר טיפול

סיכום
בביקורת אחרונה ,חמש שנים לאחר מסירת העבודה,
דיווחה המתרפאה על שביעות רצון מהשחזורים (תמונה
 )8ולא תיארה שום בעיה .הרגישות שהייתה לה בשיניים
בטרם בוצעו השחזורים חלפה לחלוטין והתלונה היחידה
הייתה שחבל שלא ביצעה את העבודה שנים קודם.
ההחלטה להשחיז שן כהכנה לשחזור עם תותבת חלקית
קבועה מלווה תמיד ברגשי אשם ,כי כך חונכנו וגם יש

28

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

לכך הצדקה .אכן ,עבודות הראו כי ככל שמשמרים יותר
חומר שן הפרוגנוזה של השן טובה יותר .למרות האמור,
עדיין ישנם מצבים רפואיים המצדיקים הקרבת חומר
שן טבעית על מנת לפנות מקום לחומר סינתטי שלעתים
נותן מענה נכון יותר מבחינה תפקודית ואסתטית .יש
לשקול כל מקרה לגופו ולזכור ,כי העוולה של הקרבת
חומר שן מוצדקת רק אם היא פותרת עוולה גדולה
יותר.
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The tumorigenesiss of oral solid tumors is still uncertain.

deletions, inversions and insertions.

The underlying mechanisms of epithelial or connective

Cancer, in its various forms is a result of genetic

tissue proliferation are not yet fully understood. Also,

changes. This concept comes from the finding of

the transformation of a benign tumor into malignant is

chromosomal abnormalities. These abnormalities may

obscure.

arise as a consequence of random replication errors;

Cytogenetics is the study of chromosome number and

exposure to carcinogens; or damaged DNA repair

structure using a light microscope. Human chromosome

process.

nomenclature is based on An International System for

In clinical oncology, the study of chromosome

Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN). The normal

abnormalities in solid tumors provides valuable

human somatic cells have 46 chromosomes, including

information for the diagnosis, evaluating treatment

22 pairs of autosomes and two sex chromosomes, XX

response of metastatic cancer, marker for prognosis

in female and XY in male.

and targeted therapy.

The chromosome abnormalities can be numerical

features overlap, cytogenetics plays an important role

and structural. Both types can occur concurrently.

for diagnosis. Cytogenetics has also been used to

Numerical abnormalities involve the loss and / or

monitor the surgical margins of the resection in head

gain of a whole chromosome and can include both

and neck carcinoma, where the histology was not

autosomes and sex chromosomes. Cells which have

definitive.

lost a chromosome are categorized as a monosomy,

The present report will focus on the role of cytogenetics

while those with an extra chromosome are trisomy.

in the diagnosis and prognosis of benign and malignant

Structural

oral solid tumors.

abnormalities

include

translocations,
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In tumors which histologic

Immediate implant placement in endodontically infected sites:
an alternative treatment for compromised teeth
Corbella S.*, Taschieri S.*, Del Fabbro M.*, Francetti L.*, Rosen E.**, Tsesis I.**
*Dept. of Health Technologies, Milan University, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milan, Italy,
**Dept. of Endodontology, The Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine, Tel
Aviv University, Tel Aviv, Israel.
Keywords: dental implants, post-extraction sockets,

identify articles published from 1966 to 2010 using

apical periodontitis, immediate implants, treatment

the keywords “dental implants”, “immediate implant”*,

planning

“extraction socket”*, “infected teeth”, “infected site”*,
“infected socket”*. No restrictions were placed

In certain clinical conditions when endodontic treatment

regarding the study design. Only clinical articles with

is either impractical or unlikely to improve the previous

at least 6 months of follow-up were included.

results, tooth extraction and replacement with a dental

The available relevant literature concerning this

implant becomes a viable alternative. Although the

topic was limited, and based on relatively low level

presence of active infection has long been considered

of evidence study designs with limited follow-up

a major contraindication to the insertion of implants

periods. However, the data analysis of the selected

immediately following tooth extraction, several articles

articles showed that an immediate implant insertion in

assessing this treatment modality reported excellent

endodontically infected sites following tooth extraction

and promising results. The aim of this literature review

and careful debridement of the socket, could be a

is to evaluate and discuss the clinical outcome of

predictable viable technique. Additional large scaled,

implants placed immediately following extraction in

well-designed studies are required in order to further

endodontically infected sockets.

assess the clinical applications of this treatment

A Medline and EMBASE search was performed to

alternative.
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The relationship between Celiac disease (CD)
and dental problems
Perez-Davidi M.
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With a prevalence of 1% in western populations,

histological manifestations and allows the patients to

Celiac disease (CD) is one of the most common

live an otherwise normal life.part of the symptoms are

inflammatory disorders of the small intestine. CD is

oral manifestations as dental enamel defects, aphthous

often assumed to have its onset in childhood, but

ulcers

it has recently been suggested that adults can also

caries in CD patiens is law as compared to the healthy

develop CD. Clinical manifestations vary according to

population and in some cases the normal eruption

age group: infants and young children present with

sequence of the teeth was damaged. Part of the

diarrhea, abdominal distention, and failure to thrive,

undiagnosed CD patients are among our patients and

whereas adults that develop CD not only present with

the enamel defects they present are misdiagnosed as

diarrhea, but also with silent manifestations such as

tetracycline pigmentation or white spot lesions it is the

anemia, osteoporosis, or neurological symptoms. In

practitioners responsibility to add CD as a possible

the small intestine of celiac disease patients, dietary

cause to the findings and refer the patient to further

wheat gluten and similar proteins in barley and

examination.

rye trigger an inflammatory response. While strict

The case report in this paper presents a 47 years old

adherence to a gluten-free diet induces full recovery

female patient who was a patient in my practice for

in most patients, a small percentage of patients fail to

25 years. When she became 40 she was diagnosed

recover. In a subset of these refractory celiac disease

as CD and treated accordingly over the years enamel

patients, an (aberrant) oligoclonal intraepithelial

defects were treated conservatively. As the lesions

lymphocyte population develops into overt lymphoma.

became more frequent and unpredictable the patient

Celiac disease is strongly associated with HLA-DQ2

demanded a full mouth solution that would restore

and/or HLA-DQ8, as both genotypes predispose

both the functional and esthetical problems she had

for disease development. mmunohistochemistry of

with her dentition. A full Porcelane Fused to Metal

the small intestine of patients shows villous atrophy,

(PFZ) crowns were fabricated and the patient got a

crypt hyperplasia, and elevated levels of intraepithelial

solution to both here demands. The crowns used were

lymphocytes (IELs). The only therapy until now is a

3M Lava zirconia crowns and the case is presented as

gluten-free diet, which will normalize the clinical and

step by step sequence.

and Atrophic Glossitis. The prevalence of
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הכנס המדעי הלאומי של הר״ש

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

מודיעה על

הכנס הלאומי מדעי לשנת 2011
מחלוקות והסכמות עכשוויות ברפואת שיניים
שייערך ב 25-24-בנובמבר  ,2011כ״ז-כ״ח בחשון תשע״ב
במלון ‘דן פנורמה׳ תל אביב

הוועדה המדעית של הכנס:
פרופ׳ ניצן ביצ׳צ׳ו ,פרופ׳ מוטי סלע ,פרופ׳ גבי צ׳אושו
הוועדה המארגנת של הכנס:
ד״ר יצחק חן ,ד״ר רובין קופלוביץ ,ד״ר אבי אהרונוביץ ,ד״ר טטיאנה אפשטיין,
ד״ר דוד בן אלעזר ,ד״ר אילנה בראודה ,ד״ר נורברט הרשקו ,ד״ר זיגי זילברמן,
ד״ר ליליה יורש ,פרופ׳ יהושע מושונוב ,פרופ׳ אלכסנדר מרזל ,ד״ר חיים נוימן,
ד״ר מנדל סגל ,ד״ר אריאל סלוצקי ,ד״ר נתן פורמן ,ד״ר אלכס קורן ,ד״ר ליאור קצפ,
ד״ר אליעזר שולומון ,ד״ר פרנציסק שרר.

בחסות
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סדר יום

יום ה׳  24בנובמבר 2011
 - 08:00התכנסות ,חלוקת תגים ,קפה וביקור בתערוכה
 - 09:00פתיחה חגיגית של הכנס
המברכים :ד״ר יצחק חן יו״ר הר״ש ,פרופ׳ רוני גמזו מנכ״ל משרד הבריאות,
פרופ׳ אדם שטבהולץ דיקן הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
ירושלים ,פרופ׳ אילנה אלי ראש בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב,
פרופ׳ מרק ליטנר יו״ר המועצה המדעית ,פרופ׳ ניצן ביצ׳צ׳ו יו״ר הוועדה המדעית של הכנס.
מושב ראשון
יושב ראש המושב :ד״ר בנציון לאופר.
הנהלת המושב :ד״ר אליעזר שולומון ,ד״ר מנדל סגל ,פרופ׳ יהושע מושונוב.
10:00
10:45
12:15
12:45
13:00

	הרצאת אורח באנגלית :פרופ׳ דן נתנזון  /שיטות הטיפול והחומרים שהופכיםאותנו לרופאי שיניים טובים יותר  -חלק א׳
	הרצאת אורח באנגלית :ד״ר דאגלס טרי  /הדרך לאסתטיקה טבעית בהתבססעל צורה ,צבע ודמיון
	הרצאת אורח באנגלית :מר ריצ׳רד צ׳סטרס  /רגישות יתר של הדנטין:הגורם לאי שביעות רצון המטופל
 דיון -הפסקת צהרים ,ביקור בתערוכה ,קפה ועוגה

מושב שני
יושב ראש המושב :פרופ׳ עודד נחליאלי.
הנהלת המושב :ד״ר ליאור קצפ ,ד״ר אלכס מאכינסון ,ד״ר נתן פורמן.
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
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 פרופ׳ בני פרץ  /חוסר שיניים בילדים צעירים  -האם נכון לבצע שתלים?	ד״ר עופר מרדינגר  /שימוש ברקמה גרנולומטוטית לאוגמנטציה של חסרגרמי ניכר ברכסים האלוואולריים עם זיהום נלווה
	ד״ר ריזאן נאשף  /קידום לסתות לעומת מכשור אורתודונטי כטיפולבתסמונת דום נשימה בשינה
	ד״ר עימאד אבו אל נאג׳  /סיבוכים לאחר עיבוי לסתות ולאחר השתלות	ד״ר דבורה שוורץ ארד  /תיקון אטרופיה ניכרת של לסתות באמצעות בלוקיםבשיטת השכבות ,לצורך השתלות
 -דיון

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

מושב שלישי
יושבת ראש המושב :פרופ׳ אתי גזית.
הנהלת המושב :ד״ר אריאל סלוצקי ,ד״ר דוד בן-אלעזר.
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45

	ד״ר רפי רומנו  /מתאר החיוך ומאפייני הפנים כפרמטרים מרכזיים בקביעתתכנית הטיפול האורתודונטית
	פרופ׳ סטלה צ׳אושו  /ספיגה צווארית פולשנית וטיפול אורתודונטי :מבטעכשווי למחלוקות ישנות
	ד״ר סילביה גרון  /הפרעת סגר קדמי :גישה מסורתית ליציבות ארוכת טווח	ד״ר שמואל עיני  /שיטה חלופית לאורתודונטיה במבוגרים :ווילקודונטיה	ד״ר מיכאל טולצ׳ינסקי  /אורתודונטיה עם הפנים לעתיד :מערכת סמכיםממוחשבים
	-דיון

יום ו׳  25בנובמבר 2011
 - 08:00קפה וביקור בתערוכה
מושב רביעי
יושב ראש המושב :פרופ׳ ישראל קפה.
הנהלת המושב :ד״ר אבי אהרונוביץ ,ד״ר טטיאנה אפשטיין.
08:30
08:45
09:00
09:15
09:35
09:45

	ד״ר גלית אלמוזנינו  /חשיפה תעסוקתית לנייטרוס אוקסיד (גז צחוק)במרפאות שיניים
	ד״ר אפרים וינוקור  /ברוקסיזם של שינה :מחלוקות והסכמות עכשוויות	ד״ר בתיה קמרן-טירקל  /הקשר בין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים לביןהישרדות של שתלים דנטליים
	ד״ר לירן לוין וד״ר יעקב הורביץ  /מניעה וחינוך :המפתחות לטיפול נכוןבעששת ומחלת חניכיים
	ד״ר נבות גבעול  /מקרה שהסתבך :התנהלות והיבטים משפטיים	-הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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מושב חמישי
יושב ראש המושב :פרופ׳ ארווין וייס.
הנהלת המושב :ד”ר פרנציסק שרר ,ד”ר רובין קופלוביץ ,ד”ר אלכס קורן.
10:15
11:45
12:00
12:45

	פרופ׳ קנט מלמנט (ההרצאה באנגלית)  /שחזורי כל חרסינה :כל מה שרציתלדעת ולא העזת לשאול
	פרופ׳ מרטין גרוס  /השתלה ושיחזור ממוחשב מונחה שיקום	פרופ׳ דן נתנזון (ההרצאה באנגלית)  /שיטות הטיפול והחומרים שהופכיםאותנו לרופאי שיניים טובים יותר  -חלק ב׳
 -דיון

מושב שישי
יושבת ראש המושב :פרופ׳ אילנה הלינג
הנהלת המושב :ד”ר נורברט הרשקו ,ד”ר ליליה יורש ,ד”ר אילנה בראודה
13:00
13:15
13:30
13:45
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	ד”ר איגור צסיס  /חידוש טיפול שורש או כירורגייה אנדודונטית :הגישותהשמרניות לשיניים עם דלקת סב שורשית
	ד”ר מיכאל סולומונוב  /בחירת מכשור מתאים בטיפול בתעלות עם אנטומיהחריגה
	ד”ר דוד קינן  /האם חובה לבצע חידוש טיפול שורש בשן עם סתימה זמניתמעל שלושה חודשים?
 -דיון

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

 ד״ר בנציון לאופר:יו״ר

:מושב א׳

שיטות הטיפול והחומרים שהופכים אותנו
 חלק א׳- לרופאי שיניים טובים יותר
The materials and procedures that
make us better dentists - part 1
פרופ׳ דן נתנזון
Prof. Nathanson is Chairman of the Dept. of Restorative Sciences and Biomaterials at Boston
University School of Dental Medicine, which includes the sections of Advanced Prosthodontics,
Advanced Operative Dentistry, AEGD, and Biomaterials. He received his DMD degree at Hebrew
University in Israel and completed graduate studies in prosthodontics and materials science at
Harvard and Boston Universities. He is currently President of the American Academy of Esthetic
Dentistry and holds memberships in the American College of Prosthodontists, the Academy of Prosthodontics,
the Academy of Dental Materials, the International Associations for Dental Research, and other organizations.
Prof. Nathanson published extensively, and is member of several editorial boards. Besides his academic position
he maintains a part time specialty practice in Boston and lectures nationally and internationally.

תקציר ההרצאה
The materials of restorative and prosthetic dentistry are evolving at an unprecedented pace, imposing the burden
of constant update and familiarization by the dentist and team. New ceramic systems, post systems, cements,
bonding agents, primers, resins, impression methods, etc, are now available for which education at dental school
was non-existent. Should a dentist subscribe to these new trends? Should one select a zirconia or a glass ceramic
system? Are composite posts? preferable? Can we cement zirconia crowns successful.
The presentation highlights new material systems for general and prosthetic dentistry and evaluates the benefits
and potential pitfalls for the systems. It compares performance of various materials systems and presents the
regimens for correct use and successful outcomes.
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 צבע ודמיון,הדרך לאסתטיקה טבעית בהתבסס על צורה
Achieving natural aesthetics using form, color & imagination
ד״ר דגלאס טרי
Dr. Douglas is a Clinical Assistant Prof. in the Dept. of Restorative Dentistry and Biomaterials,
at the University of Texas Health Science Center Dental Branch at Houston, Texas. He is an
accredited member of the American Academy of Cosmetic Dentistry, an active member of the
European Academy of Esthetic Dentistry, and an honorary member of the Indian Academy of
Restorative Dentistry. Dr. Terry has served as a past research associate for Reality Research
Lab and a clinical associate for Reality Publishing. He is a member of the International Association for Dental
Research. Dr. Terry has received a number of professional awards and has received fellowships in the American
and International College of Dentists, Academy of General Dentistry, and the International Academy of Dental Facial
Aesthetics. He is a member and the U.S. vice-president of International Oral Design. Dr. Terry is an editorial member
of numerous peer-reviewed scientific journals and has published over 230 articles on various topics in aesthetic and
restorative dentistry and has authored the textbooks Natural Aesthetics with Composite Resin and Aesthetic and
Restorative Dentistry: Material Selection and Technique. He has lectured both nationally and internationally on various
subjects in restorative and aesthetic dentistry. Dr. Terry is the founder and CEO of design Technique International
and the Institute of Esthetic and Restorative Dentistry. He maintains a private practice in Houston, Texas.For more
information see “Aesthetic & Restorative Dentistry: Material Selection & Technique” at www.everestpublishingmedia.
net and www.quintpub.com.

תקציר ההרצאה
This forty-five minute presentation will encompass many facets of aesthetic and restorative dentistry including:
anatomical morphology and color, biomaterials, laboratory technology, and operative techniques and principles. I will
be describing throughout the presentation, the techniques and materials for developing aesthetic excellence that are
illustrated in my new textbook, Aesthetic and Restorative Dentistry: Material Selection and Technique. The following
is a brief description of the presentation.
This part of the presentation will discuss the significance of form and color in developing natural restorations. Also, the
importance of utilizing the imagination of the interdisciplinary team to provide more predictable and optimal aesthetic
and restorative results. This thinking process will be illustrated through clinical case presentations of utilizing diagnosis
and treatment planning with different restorative materials and techniques including ceramic, and composite materials. I
will describe my techniques and describe how the preparation design is guided by the restorative material selection.
Function connects and should reinforce our decision-making during diagnosis and treatment planning in order to
achieve long term results. This section of the presentation illustrates a method for developing functional prototypes in
composite resin. Many times cosmetic enhancement procedures result in disagreement between the patient, clinician
and technician, which can result in litigation disputes. This technique provides a simple method to allow the patient
to test drive the aesthetic alterations before beginning restorative treatment while providing the technician an exact
prototype.
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 הגורם לאי שביעות רצון המטופל:רגישות יתר של הדנטין
Dentine Hypersensitivity: A cause of patient dissatisfaction?
ריצ׳רד צ׳סטרס
Richard Chesters, BSc
Richard Chesters graduated from the University of Aston in Birmingham with a degree in
Biological Sciences. He became involved in dental research in the mid 1980׳s and took on the
job of directing the dental clinical trial programme in 1988 in Unilever Company. In his time in
dental research in Unilever, he collaborated closely among others with the State University of
New York (USA), University of Glasgow (UK), University College of Cork (Ireland), University of
Sao Paulo (Brazil), University of Vilnius (Lithuania) and University of Jakarta (Indonesia).
He is the author or a co-author of 29 scientific papers (10 full and 19 abstracts published by IADR and ORCA) and
he lectured extensively on cariology and dentine hypersensitivity in numerous international dental congresses,
including the March FDI-CE in Taipei.
Richard Chesters joined Colgate Palmolive Europe in June 2003 and worked until June 2010 in the position of
Scientific Affairs Director. Since retiring from Colgate, Richard has given many lectures on dentine hypersensitivity
& clinical trial design and has acted as the technical expert in Round Table meetings on dentine hypersensitivity
in India as well as training to Colgate staff.

תקציר ההרצאה
Dentine hypersensitivity or Sensitive Teeth is a common oral health problem, which is often undiagnosed by dental
professionals and under reported by patients despite it having a negative effect on oral health related quality of
life. It has been reported to afflict 15-20% of the adult population, typically 20-50 year olds, with peak incidence
between 30 and 39 years. Epidemiology studies in periodontal patients show higher prevalence i.e. 60-98%.
Dentine hypersensitivity is characterized by short, sharp pain arising from exposed dentine in response to external
stimuli such as cold, heat, pressure and dehydration, which cannot be attributed to any other dental defect or
disease. Brännström׳s Hydrodynamic Theory proposes that pain-producing stimuli cause a change in dentine
fluid flow that activates the intra-dental nerve fibres, via a mechanoreceptor response, to cause pain. The exposed
dentine most commonly results from receding gums, but it may also be due to loss of enamel by dental erosion/
abrasion.
The lecture will review the current knowledge of diagnosis, epidemiology, aetiology and monitoring of dentine
hypersensivity followed by its clinical management. Many of the technical approaches used to relieve the pain of
sensitive teeth will be discussed with specific emphasis on the development, laboratory and clinical testing of the
new Pro-Argin™ Technology. This new Technology is based on a natural process and contains 8% arginine and
an insoluble calcium carbonate. The Pro-Argin Technology™ is now available in a number of Colgate® Sensitive
Pro-Relief™ oral care products, including an in-office professional product and toothpastes, which have all been
clinically proven to provide instant and long lasting sensitivity relief.
In conclusion, more effective, evidence-based, management and treatment of dentine hypersensitivity provides
an opportunity to improve patient satisfaction both during visits to the dental office and between visits.
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מושב ב׳:

יו״ר :פרופ׳ עודד נחליאלי

חסר שיניים בילדים צעירים :האם נכון לבצע שתלים?
פרופ׳ בני פרץ
פרופ׳ פרץ הוא ראש המחלקה לרפואת שיניים לילדים בבית הספר לרפואת שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה
גולדשלגר באוניברסיטת תל אביב .בוגר בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים.
מומחה ברפואת שיניים לילדים ( .)1984בעל רשיון לעיסוק בהיפנוזה רפואית .בין השנים  2005-1979היה חבר
בסגל המחלקה לרפואת שינים לילדים בבית הספר לרפואת שיניים בהדסה בירושלים .בין השנים 1989-1987
היה חבר בסגל ההוראה בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת ניו-יורק .משנת  2005שימש ראש
המחלקה לרפואת שיניים בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת תל אביב .פירסם למעלה מ130-
מאמרים בכתבי עת מדעיים בינלאומיים והשתתף בכתיבת ספרים בנושאי רפואת שיניים לילדים .נמנה על חברי המערכת במספר
כתבי עת מדעיים בינלאומיים .חבר המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ,עורך ‘רפואת הפה והשיניים׳ ,עיתון
ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.
תקציר ההרצאה
חסר שיניים מולד בילדים מהווה אתגר למטפל .התופעה מוכרת במיוחד בתסמונת הקרויה אקטודרמל דיספלזיה ,שבה חסר שיניים
מוחלט או חלקי .הגישה המקובלת לטיפול היא באמצעות תותבות ,אף שרכסי הלסתות דקים ומקשים על התאחיזה שלהן .הגיל
המומלץ לתותבות הראשונות הוא לפני בית ספר .ניתן להתקינן כבר בגילאי שנתיים-שלוש ,וזאת אם הילד משתף פעולה .היתרונות
בתותבת בגיל מוקדם הם הרגלי לעיסה ,בליעה ,דיבור ומראה כמו של שאר הילדים .בשנים האחרונות מתפרסמים תיאורי שתלים
שהותקנו בגילאים שבין שנה וחצי ועד שש .רק מחקר אחד בדק אורכית השלכות של שתלים בגיל הצעיר.
בדיון בעניין ביצוע שתלים במקרים אלה מועלים גורמים שאין עדיין די מידע לגביהם ,ולהלן עיקריהם:
 .1טענה נגד שתלים  -הם מתנהגים כשיניים אנקילוטיות :אם יונחו לפני סוף הגדילה בפה חסר שיניים חלקי הם יהיו לבסוף
בתת-סגר ועלולים להפריע לבקיעת השיניים הקבועות .מאידך ,אם השיניים בפה מעטות הבעיות הללו לא יהיו מכיוון שאין עצם
אלוואולרית.
 .2הילד הצעיר אינו בשל ״לקבל״ את השתלים ואת השיקום הממושך אחריו.
 .3במקסילה אין לעשות שתלים העוברים את קו האמצע עקב גדילה טרנסברסלית בסוטורה האמצעית.
 .4במנדיבולה באזור קדמי יש גדילה ורטיקאלית מעטה במיעוט שיניים ,והגדילה הטרנסברסלית מסתיימת בגיל צעיר יחסית .מקום
אידיאלי לשתלים.
 .5במחקר של  Guckesועמיתיו מ 2002-נמצאה הצלחת שתלים בילדים עם אקטודרמל דיספלזיה .האזור קדמי היה ללא הפרעה
בגדילת הלסתות.
 .6מתרחשת רוטציה במנדיבולה ,שיכולה לשנות את זווית השתל.
 .7נפח עצם קטן ועצם קורטיקלית עבה גורמים לכשלונות.
 .8מאיזה גיל ניתן לבצע שתלים  -התשובה המופיעה במסמך קונצנזוס שהתפרסם בשבדיה ב :1995-אין גיל קבוע .יש להתחשב
בגיל הביולוגי בו מתרחשת גדילה סקלטלית.
המסקנה :אימוץ גישה רב תחומית ,הכוללת רפואת שיניים לילדים ,אורתודונטיה ,כירורגיה ושיקום הפה .גישה זו ,רפואה וגנטיקה,
התפתחה בסקנדינביה בשנות התשעים ובבריטניה בשנות האלפיים והיא מאפשרת תמיכה במתרפא הצעיר ובמשפחתו .הגישה
נותנת מבט כוללני על שיקום הפה בילד ,ומביאה בחשבון גם ניהול התנהגות נכון לגבי הילד בהווה ובעתיד ,המשכיות הטיפול
ותיאום בין מרכיביו.
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שימוש ברקמה גרנולומטוטית לאוגמנטציה של
חסר גרמי ניכר ברכסים האלוואולריים עם זיהום נלווה
ד״ר עפר מרדינגר
ד”ר עפר מרדינגר ,כירורג פה ולסתות בבית החולים ‘מאיר’ בכפר סבא ,מרכז המחלקה לכרורגיית
פה ולסתות באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר .יו”ר האיגוד הישראלי לכרורגיית פה
ולסתות.

תקציר ההרצאה
רקמה רכה ריאקטיבית המצויה במכתשיות מזוהמות עם הרס גרמי נרחב של הרכס האלוואולרי יכולה לשמש כמתלה
באתרי אוגמנטציה מיידיים לאחר עקירת השן ,לקראת ביצוע שתלים דנטליים .במהלך ההרצאה נציג את שיטת
העבודה ,וכן שתי עבודות בנושא ,האחת קלינית והשנייה היסטולוגית.
בעבודה הקלינית נבדקו  21מכתשיות במספר מדדים ,בהם ממדי הדפקט הגרמי לפני האוגמנטציה ,ריפוי המתלה,
אופי הרקמה שהתקבלה ,ממדי הרכס לאחר ריפוי ,ממדי השתלים שהוחדרו לאחר ריפוי ושעורי הישרדותם .בעבודה
ההיסטולוגית ,שנערכה על  43מכתשיות נוספות ,נבדקו אופי הרקמה הרכה לפני ואחרי ריפוי והיסטומורפומטריה של
העצם שהתקבלה.
הריפוי היה תקין קלינית ועם תופעות לוואי מינימליות .בכל המכתשיות הוחדרו שתלים ואף אחד מהם לא נכשל .תזמון
ההשתלה היה כשישה חודשים מהאוגמנטציה .תוצאות ההיסטומורפומטריה הציגו את היחסים הבאים :עצם ויטלית -
 ;)13.7-74.8%( 19±40%תחליף עצם  ;)0.6-51%( 13±25.7% -חיבור רקמה .)13.8-71.9%( 15±34.3% -
מסקנות :רקמה ריאקטיבית ממכתשיות מזוהמות יכולה לשמש באופן פרדקטבילי כמתלה לאחר אוגמנטציה מיידית.
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קידום הלסתות כטיפול בתסמונת
דום נשימה בשינה על רקע חסימתי
ד״ר ריזאן נאשף
ד״ר נאשף ,רופא בכיר ,מומחה פה ולסת ,המומחה היחיד בארץ לשיקום עצמות הפנים והלחיים.
איש המחלקה לכירורגיית פה ולסתות ,המרפאה להפרעות נשימה בשינה ,הדסה עין כרם,
ירושלים.

תקציר ההרצאה
נחירה בשינה נחשבת לבעיה וסובלים ממנה אחוזים לא מבוטלים מהאוכלוסיה .כשהנחירות הופכות למטרד הן לבני
הבית והן לנוחרים עצמם ,פונים אלה האחרונים לקבלת עזרה וטיפול רפואי.
חלק מהנוחרים מבטאים למעשה סימפטום של מצב סיסטמי חמור יותר ,כמו הפרעות נשימה בשינה ,כולל תסמונת
דום נשימה .תסמונת דום נשימה בשינה מוגדרת כהפסקה בנשימה ,או ירידה בסטורציה של מעל  4%למשך  10שניות
או יותר במהלך השינה .על מנת שתוגדר התופעה כפתולוגית או חריגה ,היא צריכה לחזור על עצמה יותר מחמש
פעמים בשעה במהלך השינה.
אנשים עם תסמונת דום נשימה בשינה סובלים מחוסר יכולת לתפקד בשעות היום ,ועל כן אחוז גבוה מהם מובטלים
מעבודה ,אינם מקימים משפחות ובאחוזים גבוהים מעורבים בתאונות דרכים .תסמונת זו גם מובילה לסיבוכים
סיסטמים רבים ,כגון אירוע מוחי (  ,)CVAאירועים לבביים ,פרכוסים ויציאת חולי אפילפסיה מאיזון תרופתי ,כל זאת
על רקע ירידה בפרפוזיה של הדם לרקמות חיוניות .אבחון התסמונת נעשה באמצעות שילוב של ממצאים קליניים
ובדיקה של מעבדת שינה.
הטיפול היעיל ביותר בתסמונת הוא לא פולשני ומבוסס על שימוש במכשיר נשימה העובד על לחץ חיובי ממושך -
 .CPAP - Continuous Positive Airway Pressureלמרות יעילות המכשיר ,היענות המטופלים לשימוש בו נמוכה ,ומכאן
נבע הצורך בטיפול חלופי .טיפולים לא פולשניים נוספים כוללים שימוש במכשור אורתודונטי ופונקציונלי לקידום
הלסתות באופן זמני בזמן השינה.
לאחרונה חלה עלייה בטיפול בחולים הסובלים מדום נשימה חסימתית באמצעות ניתוח אורתוגנטי ,שמטרתו להרחיב
את דרכי האוויר החל מגובה החיך הרך בחלק העליון של צינור הנשימה ועד לגבול של עצם ההיואיד ( )hyoid bone
בחלק התחתון .לניתוח זה שעורי הצלחה של עד  90%בטווח הקצר .שימור ההצלחה לטווח ארוך תלוי בין היתר במידת
יציבות הסגר הדנטלי ,המושגת באמצעות טיפול אורתודונטי מקדים.
הרצאה זו מטרתה להגדיר את התסמונת ולתאר את הסימפטומים ,הסיבוכים ושיטות האבחנה המדווחות בספרות.
כמו כן יושם דגש על הטיפול האורתוכירורגי ,כולל האינדיקציות המתאימות וחילוקי הדעות הקיימים בספרות העדכנית
לגבי הצלחת ניתוח זה לטיפול בתסמונת והשוואתו לטיפול האורתודונטי.
לסיכום יוצג מקרה שטופל על ידי צוות המחלקה לכירורגיית פה ולסתות והמחלקה לאורתודונטיה בבית החולים הדסה
עין כרם בירושלים .המקרה יכלול הצגה של שלבי הטיפול והתוצאה הסופית.

48

רפואת הפה והשיניים ,חשון תשע״ב ,כרך כ"ח ,גיליון .4

סיבוכים בעקבות עיבוי לסתות והשתלות
ד״ר עימאד אבו אל נאג׳
ד״ר אבו אל נאג׳מומחה בכירורגיית פה ולסתות ,רופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסתות
בבית חולים רמב״ם ,חיפה .עבר השתלמות בנושאי אונקולוגיה ושחזור ראש-צוואר במחלקה
לכירורגיית פה ולסתות ופלסטיקה בבית החולים האוניברסיטאי בדיז׳ון ,צרפת .מרצה בפקולטה
לרפואה של הטכניון ,חיפה .עוסק בתחומים הבאים :סרטן הפה ,סרטן ראש-צוואר ,גידולים של
בלוטות הרוק ,פציעות מורכבות של הפנים ,שתלים דנטליים ,השתלות עצם מלאכותית ועצמונית.
פירסם מאמרים רבים בנושאים אלה בעיתונות בינלאומית ובארץ ,השתתף באופן פעיל בעשרות כנסים מדעיים ברחבי
העולם ובארץ.
תקציר ההרצאה
שתלים דנטליים מאפשרים שחזור שיניים חסרות ללא צורך בביצוע טיפולים בשיניים סמוכות .ניתן
לשחזר באמצעות שתלים חסר של שן בודדת ועד לחסר של המשנן כולו .שתלים יכולים להוות תחליף יציב,
נוח ואסתטי לשיניים חסרות .השתלת עצם מיועדת למצבים בהם לא ניתן לבצע שתלים עקב חוסר עצם.
השתלת עצם מאפשרת להוסיף עצם במקום בו היא חסרה ,כשלב מקדים או בו זמנית עם ביצוע השתלים.
פרוצדורות ההשתלות לצורך שחזור משנן חסר אמנם הפכו נפוצות ביותר בעשורים האחרונים ,אך אינן חפות
מסיבוכים .בדרך כלל באנשים בריאים אחוזי ההצלחה גבוהים ,אך ייתכנו סיבוכים שרמת הסיכון הכרוכה בהם קלה
עד קשה  -עד כדי סכנת חיים.
בהרצאה זו אדון בסיבוכים באופן כללי ,תוך הדגשת הסיבוכים הקשורים בזיהומים קשים והסיבוכים הנובעים מאבחנות
מוטעות.
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תיקון אטרופיה ניכרת של רכס מחוסר שיניים באזור אחורי מנדיבולרי
באמצעות עצם אוטוגנית ממקור חלל הפה :שיטה רב-שכבתית
ד״ר דבורה שוורץ ארד
ד״ר שוורץ ארד היא כירורגית ראשית ובעלת מרכז כירורגי פרטי המתמחה בכירורגיית פה ולסתות
(השתלות ,אוגמנטציות וניתוחים אורתו-כירורגיים) ,טיפולי שיניים תחת הרדמה כללית ,פריודונטיה
ואנדודונטיה .היא עומדת בראש קורסים מתקדמים הנערכים במרכז בנושאי השתלות ,השתלות
עצם וטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית באישור משרד הבריאות.
תקציר ההרצאה
חסר עצם באזור אחורי של הלסת התחתונה עלול להוות מכשול בביצוע שחזור קבוע נתמך שתלים בשל קרבה
לתעלת העצב המנדיבולרי .קיימות מספר שיטות כירורגיות לתיקון אטרופיה ניכרת של לסת תחתונה לצורך ביצוע
השתלות דנטליות :ביצוע שתלים קצרים ,הזזת העצב המנדיבולרי ,ביצוע דיסטרקשן וביצוע אוגמנטציה מודרכת או
באמצעות בלוקים של עצם אוטוגנית .קצירת עצם מאזור הרמוס או הסנטר לצורך אוגמנטציה נפוצה מאוד במקרים
של אטרופיה חמורה לפני או יחד עם ביצוע השתלים הדנטליים .שימוש בבלוקים של עצם ממקור עצמי מאפשר
תיקון תלת ממדי של הפגם הגרמי ,מה שעשוי לשפר את התוצאות הפרותטיות והאסתטיות (הקטנת השחזור בממד
ורטיקלי).
בהרצאה תוצג שיטה לתיקון אטרופיה ניכרת של המנדיבולה באזור האחורי באמצעות השתלת בלוקים של עצם
אוטוגנית ,בשיטה רב שכבתית ,לצורך ביצוע השתלות דנטליות .כן יוצגו הסיכויים והסיכונים הכרוכים בשיטה זו.
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מושב ג׳:

יו״ר :פרופ׳ אתי גזית

מתאר החיוך ומאפייני הפנים כפרמטרים
מרכזיים בקביעת תכנית טיפול אורתודונטית
ד״ר רפי רומנו
ד״ר רומנו הוא מומחה ליישור שיניים ולסתות ,בוגר המחלקה לאורתודונטיה בהדסה ירושלים ,בעל
מרפאה פרטית בתל אביב השמה דגש על טיפולים אסתטיים ובלתי נראים .ד״ר רומנו כיהן כיו״ר
האגודה האורתודונטית בישראל וכמזכיר וגזבר האגודה הבינלאומית לרפואת שיניים אסתטית
(  .)IFEDהוא משמש עורך ראשי של אחד הבטאונים החשובים בעולם באורתודונטיה,
‘ ORTHODONTICS The art and practice of dentofacial enhancement׳.
ד״ר רומנו ערך ארבעה ספרים שזכו לפרסום בינלאומי‘ :אורתודונטיה לינגואלית׳ ( ‘ ,)B.C. Decker, 1998אומנות
החיוך׳ ( ‘ ,)Quintessence, 2005אומנות תכנון הטיפול׳ (  )Quintessence, 2009ו׳אורתודונטיה אסתטית ולינגואלית׳
(  .)Quintessence, 2011ד״ר רומנו חבר פעיל באקדמיה האירופית לרפואת שיניים אסתטית (  ,)EAEDבאגודה האמריקנית
לאורתודונטיה (  )AAOובפדרציה העולמית לאורתודונטים (  .)WFOהוא מרצה מבוקש ברחבי העולם בנושאי אורתודנטיה
אסתטית וטיפול מולטי-תחומי ואורתודנטי במבוגרים.
תקציר ההרצאה
שיפור מתאר החיוך היה ונשאר הסיבה העיקרית לטיפולים אורתודונטיים .מתרפאים מגיעים לייעוץ כאשר תלונתם
מתמקדת בעיקר בחלק הקדמי של הפה שנראה לעין .השגת סגר תקין יציב ואסתטי היא כמובן המטרה העיקרית של
הטיפול האורתודונטי ,אולם ישנן דרכים רבות להשגת מטרה זו ,כאשר לכל תכנית טיפול השלכה שונה ומהותית על
אופי החיוך ויחסו לרקמות הפנים .לא תמיד המכלול שמתקבל בסיום הטיפול תואם את ציפיותיו של המטופל .אפיון
ואבחון החיוך על סוגיו השונים והקשר שלו לרקמות הרכות והקשות בפנים ,הפך בשנים האחרונות למרכיב הדומיננטי
בקביעת תכנית טיפול .בהרצאה יוצגו מקרים שונים בהם ניתן היה לבחור בכמה תכניות טיפול שונות להשגת מטרות
הטיפול .יינתנו כלים ליצירת אבחנה ותכנית טיפול אינדיבידואלית שלוקחת בחשבון את כלל הפרמטרים האסתטיים
של הפנים להשגת תוצאה אופטימלית.
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ספיגה צווארית פולשנית וטיפול אורתודונטי:
מבט עדכני על מחלוקות ישנות
פרופ׳ סטלה צ׳אושו
פרופ׳ צ'אושו מנהלת המחלקה לאורתודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ירושלים .היא אחראית במחלקה על ניהול שלושה תחומים קליניים ייחודים:
הטיפול האורתודונטי במבוגרים ,הטיפול האורתודונטי במתרפאים בעלי צרכים מיוחדים והטיפול
האורתודונטי במתרפאים עם שיניים כלואות .בנוסף היא בעלת תואר  PhDברפואת שיניים בתחום
האימונולוגיה .פרופ' צ'אושו חברה במערכת הסקירה של העיתון האורתודונטי האמריקני המוביל
בתחום ומשמשת סוקרת לעיתונים רבים אחרים באורתודונטיה בפרט וברפואת שיניים בכלל .ממצאים ממחקריה
הקליניים והבסיסיים התפרסמו בכ 70-מאמרים בעיתונים בינלאומיים והועברו בכ 80-הרצאות או קורסים ברחבי הארץ
ובעולם.
תקציר ההרצאה
ספיגה צווארית פולשנית (  )Invasive Cervical Root Resorptionמהווה כ 4%-מכלל הספיגות החיצוניות ומתאפיינת
במהלך שקט ,הרסני ופרוגרסיבי המתחיל באזור הצווארי של השן הקבועה .התופעה בעלת השלכות שיקומיות,
פריודונטליות ,אנדודונטליות ,אורתודונטיות ואסתטיות .האבחנה לרוב מאוחרת בגלל אופיה האסימפטומטי של פתולוגיה
זו .בשלבים המתקדמים ,אחד הסימנים האופייניים המביא את המטופל למרפאה הוא תת-בקיעה של השן הנפגעת.
אבחנה מאוחרת כמו גם טיפול שגוי עלולים להוביל לאובדן השן .האורתודונט עשוי להיות הראשון שמאבחן את
הפתולוגיה בשלביה ההתחלתיים ,לפני תזוזת השיניים ,במהלך ההזזה או בסיום הטיפול בצילומי הרנטגן שמתבצעים
כשגרה לפני ,במהלך או אחר כל טיפול אורתודונטי.
בספרות דווח על קשר בין טיפול אורתודונטי לספיגה צווארית פולשנית ,אולם קשר זה עדיין שנוי במחלוקת .האם
אורתודונטיה היא גורם סיכון להתפתחות ספיגה צווארית? האם ספיגה צווארית היא גורם סיכון לאורתודונטיה ועלולה
למנוע את הזזת השיניים? מה הטיפול הנכון ביותר  -מעקב ,טיפול פריודונטלי ,טיפול אנדודונטלי או שילוב? האם יש
הצדקה למאמץ הטיפולי הנדרש לשימור השן הפגועה?
בהרצאה יידונו מחלוקות אלו ,יוצגו חילוקי הדעות בקרב אורתודונטים במדינות שונות ויתוארו מקרים שטופלו במשותף
במחלקות לאורתודונטיה ולאנדודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים.
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הפרעת סגר קדמי:
גישה מסורתית ליציבות ארוכת טווח
ד״ר סילביה גרון
ד״ר גרון היא מומחית ליישור שיניים ולסתות משנת  1993ובעלת תארי  DMD ,MSCמטעם
האוניברסיטה העברית בירושלים .מרצה ומרכזת את הקורס באורתודונטיה לינגואלית במחלקה
לאורתודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב .עוסקת באורתודונטיה לילדים
ולמבוגרים במרפאתה הפרטית.
תקציר ההרצאה
ליקוי סגר מסוג מנשך קדמי פתוח מהווה אתגר טיפולי לאורתודונט עקב היותו ליקוי סגר סקלטלי ודנטלי עם השלכות
משמעותיות על התפקוד והאסתטיקה של אזור הפה ומראה הפנים בכלל .יציבות התוצאה בטיפול בילדים תלויה
בצורת הגדילה של הלסתות ובשינוי הרגלים לקויים הגורמים להחמרת ליקוי הסגר .במבוגרים מקובל להמליץ על
ניתוח אורתוגנטי לתיקון ליקוי הסגר ,אולם גם בטיפול כזה ,למרות שהמבוגר סיים את הגדילה ולא צפוי שזו ׳תקלקל׳
את תוצאות הטיפול ,קיים חשש לנסיגה בתוצאה באחוז גבוה של המקרים.
הסיבה העיקרית לנסיגה בתוצאה אצל מבוגרים הינה הרגל תנוחה לקויה של הלשון ,המהווה גורם המפריע לבקיעת
החותכות .לכן על מנת לקבל תוצאה יציבה של הטיפול האורתודונטי לא די להתמקד בבעיות הדנטליות והסקלטליות
באמצעות אינטרוזיית שיניים אחוריות והבקעת השיניים הקדמיות (בהתאם לאבחנה האסתטית) ,אלא יש צורך במקביל
לשנות את תיפקוד הלשון.
בהרצאה יוצג מחקר קליני הבודק את יציבות הטיפול האורתודונטי השמרני במבוגרים עם מנשך קדמי פתוח ,שטופלו
במכשור לינגואלי מסוג  G7המאפשר למטופל שינוי הרגל לשון תוך כדי הטיפול האורתודונטי.
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 ,Wilckodonticsשיטה חלופית לטיפול
אורתודונטי במבוגר :עקרונות ויישום קליני
ד”ר שמואל עיני
ד”ר עיני הוא מומחה ליישור שיניים ולסתות (אורתודונטיה) ,בוגר הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה
ירושלים בהצטיינות משנ ת  .1983בוגר תוכנית ההתמחות בהדסה ירושלים ובעל תואר מוסמך ב�מ
דעי רפואת השיניים (בהצטיינות) משנת  .1994מנהל מחלקת ההתמחות באורתודונטיה בבית הספר
ללימודי המשך בבית החולים רמב”ם בחיפה .לשעבר מנהל המחלקה ליישור שיניים במרכז לרפואת
שיניים בבית החולים תל השומר .בוחן מתמחים באורתודונטיה לקבלת תואר מומחה ביישור שיניים.
תקציר ההרצאה
טיפול אורתודונטי במטופלים מבוגרים מציב אתגר משמעותי לרופא המטפל מאחר שהוא כולל שיקולים ביומכניים
ייחודיים עקב שינויים ביולוגיים המתרחשים בגיל מתקדם וחוסר בפוטנציאל גדילה סקלטלית .סיכונים דנטליים של
טיפול אורתודונטי במבוגרים כוללים בין היתר ספיגת שורשים וסיבוכים פריודונטיים .קצב החיים בעולם המודרני,
המכתיב דרישה לטיפול מהיר ויעיל במטופל המבוגר ,הביא להתפתחותה של גישה אורתודונטית חדשנית רב תחומית
המשלבת כירורגיה פריודונטלית הכוללת קורטיקוטומי עם אוגמנטציית עצם .בגישה רב תחומית זו ,הקרויה PAOO -
Periodontally Accelerated Osteogenic

 ,Orthodonticsאו  ,Wilckodonticsמתקבלת הגברה משמעותית בקצב הרמודלינג של העצם ,מתאפשרת תנועת
שיניים אורתודונטית מהירה עד פי  4-3ומשופרת בהיבט הביולוגי של מהלך תזוזת השיניים ופרק הזמן שאחריה.
בהרצאה זו נתאר את פרטי השיטה מההיבט הקליני תוך מתן דגש על התפיסה ,האינדיקציות והרעיון לשימוש בה,
וזאת באמצעות הצגת מקרים נבחרים של טיפול אורתודונטי במבוגרים .יידונו היתרון הביולוגי והשיקולים הביומכניים
המתבטאים בהגדלה משמעותית של מעטפת התנועה והקטנת הצורך בהתערבות אגרסיבית במבוגרים
כגון  .Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion - SARPEקהל הצופים ייחשף לשיטה אורתודונטית חלופית
המאפשרת טיפול אורתודונטי סביר ובטוח תוך מתן מענה לדרישה הגוברת של קיצור משך תזוזת השיניים האורתומ
דונטית בכל שלושת המימדים.
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אורתודונטיה עם הפנים לעתיד:
מערכת סמכים ממוחשבים
ד״ר מיכאל טולצ׳ינסקי
ד״ר טולצ׳ינסקי ,אורתודונט ,סיים את לימודיו לתואר ראשון במדעי הרפואה (  )B. Med. Scולתואר
דוקטור (  )D.M.Dברפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב .התמחה ביישור שיניים בפקולטה לרפואת
שיניים באוניברסיטת תל אביב.

תקציר ההרצאה
תארו לעצמכם שמישהו יציע לכם דרך לתכנן את הטיפול עד לפרטיו האחרונים ,עם הכנסת כל הפרמטרים הטיפוליים.
הוא יתן לכם הדגמה של איך ייראה הטיפול בסיומו ,ואם אתם מרוצים מהתוצאה הצפויה הוא יעניק לכם את הכלים
לבצע אותה .היכולת שלנו כרופאים לתת למטופלים שלנו את הטיפול הטוב ביותר תלויה בהרבה מקרים בהתקדמות
הטכנולוגיה .ברצוני להציג בפניכם את .Insignia
איך זה עובד?
לאחר לקיחת מטבעי סיליקון ומנשך נשלחים המטבעים למעבדה ,מהם יוצרים מודלים שעוברים סריקה וכך מתקבלת
תמונה תלת ממדית של הלסתות .כל שן מופרדת ליחידה גיאומטרית אינדיבידואלית שבה מסומנות כל נקודות
הציון של  Centric occlusionשבהן משתמשים לסידור בין-קשתי לקבלת הסגר הטוב ביותר .התוכנה יוצרת הדמיה
של שורשים לפי ערכים ביולוגיים המאפשרים סידור קשתי תקין עם מרווח בין-שורשי תקין ומיקום השיניים בתוך
העצם הקורטיקלית .מיקום כל שן נקבע על פי המיקום המתאים ביותר של התלולית הבוקלית ביחס לצורת הקשת
האנטומית.
התוכנה משתמשת באלגוריתמים מורכבים כדי לתאם בין הקשתות לקבלת אוקלוזיה תקינה ,ואז מתבצעים שיפורים
אחרונים באסתטיקה לקבלת סגר  CL Iלפי  .Andrewלאחר אישור ה setup -הווירטואלי מתבצע תכנון המכשור ,כאשר
בכל סמך מוכנסת האינפורמציה לגבי הטורק ,אנגולציה In-out ,ושטח הפנים של השן.
הדיוק במיקום הסמכים נקרא הדבקה בלתי ישירה .האינפורמציה עוברת למכונות חריטה שמייצרות את הסמכים ואת
הקשתות .כמו כן מיוצרים  ,Placement jigsשבתוכם ממוקמים הסמכים .ה jigs -מונחים על השיניים בצורה כזו שלא
מתאפשרת תנועה מיותרת ,וכך הסמכים מונחים במיקום האופטימלי בהתאם לתכנון .משתמשים בדבק מוקשה אור,
וכך ההדבקה הופכת לפשוטה ומדויקת.
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מושב ד׳:

יו״ר :פרופ׳ ישראל קפה

חשיפה תעסוקתית לנייטרוס אוקסיד (גז צחוק) במרפאות שיניים
ד״ר גלית אלמוזנינו
ד״ר אלמוזנינו היא מפקדת המחלקה לרפואת הפה במרכז הרפואי תל השומר ,צה״ל .רופאה בכירה
במחלקה לרפואת הפה ,הפקולטה לרפואת שיניים ,האוניברסיטה העברית והדסה ,ירושלים.

תקציר ההרצאה
 N2Oמקובל לשימוש במרפאות שיניים כאמצעי סדטיבי במטופלים עם חרדה דנטלית ורפלקס הקאה מוגבר ובחולים
מורכבים רפואית .במסגרת חשיפה תעסוקתית ל ,N2O -תוארו בפרסומים המדעיים בקרב הצוותים הרפואיים השפעות
בריאותיות שליליות שכללו הפרעות נוירולוגיות ,פגיעה בפריון ,דיכוי מח עצם ,נפרוטוקסיות ,הפטוטוקסיות ועלייה
בשכיחות סרטן.
מטרות ההרצאה להעלות בקרב רופאי שיניים את המודעות להנחיות ולתקנים המקובלים בארץ ובעולם הנוגעים
לחשיפה תעסוקתית לנייטרוס אוקסיד.
בהרצאה תוצג סקירת ספרות על השפעה של חשיפה תעסוקתית כרונית לנייטרוס אוקסיד על חיות ובני אדם .תוצג
הקונטרוורסיאליות והבעייתיות במחקרים השונים שנעשו בתחום לאורך השנים ושעליהן נשענת התקינה בארץ ובעולם.
יוצגו ההנחיות בארץ כפי שפורסמו על ידי משרד התמ״ת ,וכן התקנים המקובלים בעולם .יתוארו ההנחיות להפחתת
חשיפה תעסוקתית כפי שפורסמו על ידי  ADA - American dental associationוAmerican Academy of Pediatric -

.Dentistry
כמו כן תוצג עבודה ,בה נעשתה הערכת חשיפה לרמת  N2Oבאוויר במחלקה לרפואת הפה בצה״ל ,ובוצעה התערבות
גיהותית על מנת להבטיח שרמות גז הצחוק באוויר יהיו נמוכות מהרמות שנקבעו בתקנים מקובלים בארץ ובעולם.
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ברוקסיזם של שינה:
מחלוקות והסכמות עדכניות
ד״ר אפרים וינוקור
ד״ר וינוקור משמש כיו״ר האיגוד הישראלי לכאבי פנים ולסתות ,הוא הנציג הישראלי וחבר במועצה
של ה .European Academy of Craniomandibular Disorders -ד״ר וינוקור אחראי על המרפאה לכאבי
פנים ולסתות (  )OFPבבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב ואחראי על השרות להפרעות
תפקודיות במערכת הלעיסה (  )TMDבמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב .פירסם מאמרים רבים בתחום
ההפרעות התפקודיות במערכת הלעיסה בספרות המדעית המובילה בעולם.
תקציר ההרצאה
ברוקסיזם של שינה מוגדר על ידי האיגוד האמריקני להפרעות שינה כהפרעת תנועה סטריאוטיפית המתרחשת במהלך
השינה והמאופיינת בהידוק או חריקה של השיניים .שלושה נושאים שנויים במחלוקת מזה שנים רבות בהקשר לברוקסיזם
של שינה:
 .1האם קיים קשר בין נתונים דנטליים/אוקלוזליים לבין תופעת הברוקסיזם ,או שמא מדובר בהפרעה של מערכת העצבים
המרכזית;
 .2האם קיים קשר ישיר בין עוצמת הפעילות הברוקסיסטית לבין תסמינים או סימנים (כאבי פנים ,שחיקה דנטלית);
 .3האם קיים קשר נסיבתי מוכח בין עקה נפשית לבין התופעה.
ההרצאה תנסה לתת מענה לשלוש הסוגיות הללו ,תוך התבססות על מחקרים עדכניים (רפואה נסמכת הוכחות .)EBM -
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הקשר בין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
לבין הישרדות של שתלים דנטליים
ד״ר בתיה קמרן-טירקל
ד״ר קמרן-טירקל היא בוגרת האוניברסיטה העברית משנת  .2001ב 2010-סיימה בהצלחה את
ההתמחות בשיקום הפה במרכז לרפואת שיניים של צה״ל בתל השומר .כיום מפקדת מרפאת השיניים
בעופרית ,ירושלים ,ומדריכה בתוכנית ההתמחות במסגרת הצבא.

תקציר ההרצאה
בשנים האחרונות הטיפול באמצעות שתלים הוא אפשרות טיפול מקובלת ,עם שעורי הצלחה והישרדות של  90-98%לחמש
שנים .מחקרים רבים בדקו השפעתם של גורמים שונים על הצלחה והישרדות השתלים ,כגון גיל ,מגדר ,מצב סיסטמי ,נטילת
תרופות ועישון .השפעת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ,כמו ארץ מוצא ,רמת ההשכלה וכדומה ,לא נבדקה באופן מקיף
בהקשר להישרדות השתלים.
הרצאה זו תעסוק בתיאור של מחקר רטרוספקטיבי שבדק את מאפייני ההישרדות של שתלים וההשפעה של משתנים
סוציו-דמוגרפיים על פרמטר זה בשתלים שבוצעו במרכז לרפואת שיניים בתל השומר בין השנים  2001ל .2009-במסגרת
המחקר נבדק הקשר בין הישרדותם של כ 9,000-שתלים לבין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המתרפאים ,כמו גיל ,מין,
דרגה ,אשכול סוציו-דמוגרפי ,רמת השכלה ,ארץ מוצא וארץ לידה .ממצאי המחקר מראים על קשר לכאורה בין מאפיינים
כגון השכלה ,ארץ מוצא ואשכול סוציו-דמוגרפי לבין הישרדות השתלים.
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מניעה וחינוך  -המפתחות לטיפול נכון בעששת ומחלת חניכיים
ד״ר לירן לוין
ד״ר לוין הוא מומחה לפריודונטיה ,מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של הטכניון .בוגר בית הספר לרפואת
שיניים באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות ובוגר תכנית התמחות בפריודונטיה במרכז הרפואי רמב״ם
בחיפה .הוכר כמומחה גם על ידי הפדרציה האירופית לפריודונטיה .כיום משמש מרצה בכיר בפקולטה
לרפואה של הטכניון ורופא בכיר במחלקה לפריודונטיה במרכז הרפואי רמב״ם.
ד״ר לוין עוסק רבות במחקר ברפואת שיניים ,פירסם למעלה מ 100-מאמרים ופרקים בספרים בספרות
המקצועית הבינלאומית ומשמש חבר מערכת בעיתונים בינלאומיים מובילים בתחום .בנוסף ,מרבה להרצות בכנסים מדעיים
לפריודונטיה בארץ ובחו״ל.
ד״ר יעקב הורביץ
ד״ר הורביץ הוא מומחה לפריודונטיה ,מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של הטכניון ,מ״מ מנהל המחלקה
לפריודונטיה ,הקריה הרפואית רמב״ם והפקולטה לרפואה של הטכניון ,חיפה .בוגר הפקולטה לרפואת
שיניים ,האוניברסיטה העברית ,הדסה ירושלים ,ובוגר תוכנית ההתמחות בפריודונטיה במחלקה
לפריודונטיה ,הפקולטה לרפואת שיניים ,האוניברסיטה העברית ,הדסה ,ירושלים .יו״ר לשעבר של האיגוד
הישראלי לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה.
תקציר ההרצאה
עששת ומחלות חניכיים הן המחלות העיקריות הפוגעות במנגנון הלעיסה של בני אדם .עיקר המשאבים ,הן בקרב המטופלים
והן בעבודה היומיומית במרפאת השיניים ,מוקדש לטיפול בנזקי מחלות אלו .כמו במחלות כרוניות רבות ,המפתח הנכון
לטיפול הינו מניעה .הן מניעה ראשונית ,לפני הופעת המחלה והן מניעה שניונית ,דהיינו מניעת חזרה או החמרה של מחלה
קיימת .רפואת השיניים עברה דרך ארוכה והתפתחות רבה ומתמדת ,אולם חשיבות המעבר מטיפול ב״נגע״ לטיפול ב״מחלה״
עדיין לא מודגשת דיה.
בהרצאה זו ייסקר נושא המניעה כדרך הנכונה לטיפול בעששת ובמחלות חניכיים ,תוך שימת דגש על ההשלכות ארוכות
הטווח ועל הדרכים לשיפור ההיענות בקרב המטופלים במרפאת השיניים.
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אוגמנטציה של הסינוס המקסילרי:
מקרה שהסתבך  -התנהלות והיבטים משפטיים
ד״ר נבות גבעול
ד״ר גבעול הוא מומחה לכרורגיית פה ולסת ,יועץ לרפואת שיניים בחברה לניהול סיכונים ברפואה
מקבוצת ‘מדנס׳ ,רופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסת ,מרכז רפואי שיבא תל השומר.

תקציר ההרצאה
גבר בן  47פנה לרופא שיניים לצורך שיקום הפה .בבדיקה נמצא חסר של מספר שיניים וכן אובדן עצם בלסת העליונה.
המתרפא בחר בשיקום נסמך על-גבי שתלים .תוכנית הטיפול כללה עקירת שיניים ואוגמנטציה של רצפת הסינוסים
המקסילריים משני הצדדים .ביולי  2002נעקרו שיניים בלסת העליונה .באוקטובר  2002בוצעה אוגמנטציה של רצפת
הסינוס המקסילרי מימין .לאחר הניתוח הופיעו סימנים של זיהום בסינוס המנותח והתפתחה פיסטולה אורו אנטרלית.
הרופא התייעץ עם מומחים לפה ולסת וא.א.ג ונעשה ניסיון לסגירת הפיסטולה ,שכשל .המתרפא תבע את הרופא על
הנזקים שנגרמו לו וכן על כאב וסבל.
פסק הדין נוגע במספר נושאי מפתח :התיעוד הרפואי ,מיומנות הרופא המבצע ותהליך קבלת ההסכמה .לימוד
המסקנות מפסק דין זה יעזור לנו להתנהל במרפאה בצורה נכונה ונבונה יותר.
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 פרופ׳ ארווין וייס:יו״ר

:מושב ה׳

 כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול:שחזורי כל חרסינה
Dental ceramics: Does it have to be a chip off the old block?
פרופ׳ קנט מלמנט
Dr. Malament received his D.D.S. from N.Y.U. College of Dentistry and a specialty certificate and
Master׳s degree from Boston University School of Graduate Dentistry. Dr. Malament has a full time
practice limited to prosthodontics in Boston that includes a dental laboratory with master dental
technologists. He is a Clinical Professor at Tufts University and a Course Director in postgraduate
department of Prosthodontics. He is a Past-President of the American Board of Prosthodontics
and Past- President of the Greater New York Academy of Prosthodontics, Northeastern Gnathological Society and
Northeast Prosthodontic Society. Dr. Malament is a Fellow of the American College of Prosthodontists, Academy
of Prosthodontics, Greater New York Academy of Prosthodontics and Northeastern Gnathological Society. He is an
active member of the International College of Prosthodontists, American Academy of Fixed Prosthodontics, American
Academy of Esthetic Dentistry and Academy of Osseointegration. Dr. Malament was on the research and development
teams for two different well-known ceramic products and developed instrumentation used in clinical practice.

תקציר ההרצאה
All-ceramic materials were developed to improve ceramic color and marginal fit. Until recently few research reports
attempted to study their long term use or factors that relate to their performance without modeling the data. Present
bi-layered all-ceramic crowns on molars have reached their full potential. Despite substantial improvements in material
strength and toughness, they still fail because of breakage and chipping at relatively high rates. The Lithium Disilicate
E Max mono-layered all-ceramic material is likely to change dentistry and the expectation for long-term ceramic
survival. Ultimately crown performance is a complex set of interactions between crown material and geometry, the
characteristics of the support structure of the cement and crown, and the clinical loading history. This presentation
will provide a comprehensive look at failure modes and effects in bilayer all-ceramic crown-cement-tooth systems,
tying together the influences on resistance to fracture initiation and propagation of ceramic material properties and
thickness; crown/tooth geometry; cement modulus and layer thickness; damage induced by shaping, fabrication,
clinical adjustments, and sandblasting; and fatigue in the wet intraoral environment. Original research will be
presented that studied the clinical behavior of over four thousand all-ceramic restorations. Life history and fracture
rates were studied over twenty years in relationship to factors that might affect success. Factors such as tooth
position, preparation, luting procedures and gender are significant to long‑term ceramic success.
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השתלה ושיחזור ממוחשב מונחה שיקום
פרופ׳ מרטין גרוס
פרופ’ מרטין גרוס סיים את לימודיו באוניברסיטת Guys Hospital Dental School, London

 ,Englandבשנת  .1971בשנת  1974סיים התמחות בשיקום הפה עם תואר שני באוניברסיטת
 -1979 Dental School, Chicago Northwestern Universityתואר מומחה ישראלי בשיקום הפה.
בין השנים  1994-1995כיהן כיושב ראש האיגוד הישראלי לשיקום הפה.
 1978-2009בפקולטה לאוקלוזיה ושיקום הפה בבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת ת”א .בין השנים 1997-
 2009כיהן כמנהל תוכנית ההתמחות של שיקום הפה באוניברסיטת ת”א .בשנת  2001מונה לפרופ’ ,חבר קליני ,באוניברסיטת
ת”א .כיום מכהן כיו”ר של ה.International College of Prosthodontics -
תקציר ההרצאה
רפואת השיניים הדיגיטלית תופסת תאוצה ובאה לידי ביטוי בשימוש יום יומי בהיבטים קלינים ומעבדתיים.
ישנן מערכות ייעודיות למרפאה שמאפשרות לבצע פעולות של סריקה אינטראורלית ,יצירת מודל וירטואלי ופיזי ,וחריטת
שחזורים קבועים.
כיום במעבדות השיניים ישנן מערכות המאפשרות להעלות את נתוני המטופל למחשב בעזרת סריקות אופטיות.
לאחר שהנתונים עולים למחשב המעבדה מעצבת את השחזורים הקבועים ומייצרת אותם בטכנולוגית חריטה.
המערכות הדיגיטליות באות לידי ביטוי גם בתחום ההשתלות  .מערכות אלו מבוססות על סריקת  CBCTשעוברת המרה
לתוכנת מחשב ,לאחר שנתוני המטופל עולים למחשב הרופא מתכנן את מיקום השתלים האידיאלי ובשלב סופי הוא מייצר
מדריך כירורגי שמתרגם את התכנון הממוחשב לפה המטופל הלכה למעשה.
האתגר האחרון הוא לכלול את כל היכולות המפורטות לעיל במערכת אחת.
למערכת זו היכולת לעצב שיקום וירטואלי שישמש בסיס לתכנון שתלים ,מבנים ,גשרים זמניים ושיקום קבוע ע”י מערכות
דיגיטליות.
בהרצאה יוצגו מקרים קלינים המראים שימוש במערכת הכוללת שימוש דיגיטלי מתכנון ועד ביצוע שיקום סופי.
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שיטות הטיפול והחומרים שהופכים
 חלק ב׳- אותנו לרופאי שיניים טובים יותר
The materials and procedures that
make us better dentists - part 2
פרופ׳ דן נתנזון
Prof. Nathanson is Chairman of the Dept. of Restorative Sciences and Biomaterials at Boston
University School of Dental Medicine, which includes the sections of Advanced Prosthodontics,
Advanced Operative Dentistry, AEGD, and Biomaterials. He received his DMD degree at Hebrew
University in Israel and completed graduate studies in prosthodontics and materials science at
Harvard and Boston Universities. He is currently President of the American Academy of Esthetic
Dentistry and holds memberships in the American College of Prosthodontists, the Academy of Prosthodontics,
the Academy of Dental Materials, the International Associations for Dental Research, and other organizations.
Prof. Nathanson published extensively, and is member of several editorial boards. Besides his academic position
he maintains a part time specialty practice in Boston and lectures nationally and internationally.

תקציר ההרצאה
As patients become more preoccupied with dental esthetics, the challenge of shade matching can become a
significant headache for the dentist. Electronic shade measuring devices are now available for more accurate
shade determination but their use can often be disappointing.
The presentation reviews color matching issues using esthetically challenging clinical cases and the conclusions
from clinical research. It offers techniques to optimize color determination in the dental operatory and transferring
the information to the dental lab laboratory.
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מושב ו׳:

יו״ר :פרופ׳ אילנה הלינג

חידוש טיפול שורש או כירורגייה אנדודונטית:
הגישות השמרניות לשיניים עם דלקת סב שורשית
ד״ר איגור צסיס
ד״ר צסיס הוא מומחה לאנדודונטיה ,מרצה לאנדודונטיה ואחראי על המתמחים באנדודונטולוגיה,
המחלקה לאנדודונטולוגיה ,בית הספר לרפואת שיניים ,אוניברסיטת תל אביב.

תקציר ההרצאה
המטרה של טיפול שורש היא טיפול ומניעת דלקת ברקמות סב החוד .שיטות חדשניות לטיפול במחלה סב שורשית
מאפשרות הכנה מדויקת וחיטוי של תעלת השורש ומביאות לריפוי בסבירות גבוהה .במקרים בהם טיפול שורש
לא מעשי ,או כאשר יש צורך בבדיקה היסטולוגית ,הומלץ טיפול אנדודונטי כירורגי .שימוש בשיטה החדשה בעזרת
מיקרוסקופ טיפולי גורם לריפוי במרבית המקרים.
מטרת ההרצאה לתאר את היתרונות והחסרונות של שתי גישות טיפוליות ,ולאפשר לרופא שיניים לקבל החלטת
טיפול מושכלת בשיניים עם מחלה סב שורשית.
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בחירת מכשור מתאים לטיפול בתעלות עם אנטומיה חריגה
ד״ר מיכאל סולומונוב
ד״ר סולומונוב הוא בוגר בית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב ,תוכנית ,DMD 1994
בוגר תוכנית התמחות באנדודנטיה ,הדסה ירושלים  ,2002מדריך במחלקה לאנדודונטיה הדסה
ירושלים בין השנים  ,2010-2003מרצה לאנדודונטיה בארץ ובחו״ל מ ,2002-מנהל תוכנית התמחות
באנדודונטיה בבית חולים שיבא תל השומר מספטמבר .2011
תקציר ההרצאה
רופאי שיניים במהלך טיפולי שורש נפגשים לפעמים עם אנטומיה חריגה שנקראת תעלות בצורת  .Cבמהלך ההרצאה
יאפשרו תמונות של  mCTלהבין את הווריאביליות הגדולה במקרים אלה .עקב צורה בלתי רגילה ,ribbon-shaped ,מאוד
קשה לבצע אינסטרומנטציה איכותית .היום קיימת אפשרות לבחור במכשור שונה על בסיס אינסטרומנטציה .במהלך
ההרצאה תוצג עבודת מחקר המשווה תוצאות אינסטרומנטציה בתעלות  Cבעזרת מכשירים ממונעים עשויים ניקל
טיטניום ומכשיר חדשני באנדודונטיה ,SAF ,המשלב יכולת התאמה לצורת התעלה ,שטיפה ואקטיבציה של השטיפה.
יינתנו המלצות קליניות לגבי בחירת השיטה המתאימה.
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האם חובה לבצע חידוש טיפול שורש (חט״ש)
בשן עם סתימה זמנית העולה על שלושה חודשים?
ד״ר דוד קינן
ד״ר קינן הוא מנהל המחלקה לאנדודונטיה במרכז לרפואת שיניים בתל השומר מזה כשלוש
שנים .סיים לימודי רפואת שיניים בהדסה ,ירושלים בשנת  ,1999במסגרת העתודה האקדמית.
בוגר המחלקה לאנדודונטיה בהדסה ,ירושלים .בעל תואר מומחה באנדודנטיה מסוף  .2006מדריך
סטודנטים בהדסה משנת  ,2003ומתמחים משנת .2006
בעל תארים שני ושלישי במדעי רפואת השיניים ובעל תואר שני במינהל מערכות בריאות .פירסם
מספר מאמרים בספרות הבינלאומית .אחראי מטעם המחלקה לאנדודונטיה בתל השומר על קידום שיתוף פעולה
מחקרי בינה לבין מחלקות אחרות בארץ.
תקציר ההרצאה
ביצוע שחזור כותרתי קבוע מיד לאחר סיום טיפול אנדודונטלי הינו הכרח להצלחה ארוכת הטווח של הטיפול בשן .ברם,
ישנם לא מעט מטופלים הפונים לביצוע שחזור כותרתי קבוע זמן רב לאחר סיום הטיפול האנדודונטלי .במצבים אלה
על הרופא המשקם להחליט האם לבצע חידוש טיפול שורש (חט״ש) רק בגלל החשש שהתרחש דלף שולי ,שעלול
להוביל לכשלון עתידי .ההחלטה אם לבצע חט״ש פשוטה במקרים בהם הטיפול האנדודונטלי לא בוצע כראוי .אולם
במקרים בהם השן אסימפטומטית והטיפול בוצע בסטנדרטים גבוהים ,ההחלטה אם לבצע חידוש טיפול השורש רק
בגלל חשש לדלף שולי שיוביל לכשלון עתידי ,הינה מורכבת.
ההרצאה מדגישה את החשיבות שבמניעת דלף במהלך ולאחר טיפול אנדודונטלי .במקביל מוצגת המורכבות של מבחני
דלף ,ומדוע ההשלכות הקליניות שלהן מוטלות בספק .כמו כן ,באמצעות סקירת מחקרים אפידמיולוגיים מודגמת
חשיבותו הרבה של טיפול שורש איכותי במניעת דלקת פרירדיקולרית ,גם במקרים בהם השחזור הכותרתי פגום.
במקרים בהם השחזור הזמני ממושך מהרגיל ,בשן אסימפטומטית עם טיפול שורש שבוצע כראוי ,יש לידע את
המטופל לגבי אפשרויות הטיפול .ההשלכות הקשורות בהחלטה ,המתקבלת בעצה אחת עם המטופל ,כוללות את
הפרוגנוזה והסיכונים של הטיפולים השונים .הגישה המוצעת היא לוודא שאכן בוצע טיפול שורש כראוי ,לבצע שחזור
כותרתי תקין ולהמשיך במעקב תקופתי.
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חברותך בהר״ש נותנת לאיגוד המקצועי שלך את הכח להיאבק למענך ונותנת לך את
האפשרות ,ככוח קניה מרוכז ,לחסוך אלפי שקלים בהוצאות השנתיות של מרפאתך.

״חברותך בהר״ש = חסכון כספי״
להלן טבלת החיסכון/הרווח הכספי המשוער שלך בש״ח בשנה אחת:

תשלומי החובה
להר״ש
 1,920ש״ח דמי חבר
החל מ1.1.2010-

הטבות שהר״ש השיגה
עבורך

העלות בשוק
החופשי

עלות לחברי הר״ש

החסכון/הרווח
הכספי שלך!!!

ביטוח תאונות אישיות
ומחלות
ביטוח סיעודי

כ 1,000-ש״ח

כלול בדמי החבר

כ 1,000-ש״ח

כ 2,500-ש״ח

כלול בדמי החבר
(לגיל ממוצע )51
כ 1,950-ש״ח
כ 1,100-ש״ח
ללא תשלום
ללא תשלום

כ 2,500-ש״ח

כ 3,000-ש״ח
כ 4,000-ש״ח
כ 1,950-ש״ח
כ 60-ש״ח

ביטוח מירפאות שיניים
ביטוח בריאות
כנס הר״ש השנתי
ימי עיון והרצאות בסניפים
פירסום מירפאות חברים
במדיה הכתובה ובחוברות
לציבור
ישראכרט  -עמלת בית עסק 2.5%-3%
סה״כ  1,920ש״ח
החל מ1.1.2010-

1.75%

כ 1,950-ש״ח
כ 2,500-ש״ח
כ 1,950-ש״ח
כ 300-ש״ח
כ 500-ש״ח

בהתאם למחזור
העסקי
כ 10,000-ש״ח

* הנ״ל נובע מההפרש בין המחיר לחבר לבין מי שאיננו חבר בהר״ש.
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים השונים ,שהם התנאים המחייבים.
ההטבות והזכויות ,היכפן ותנאיהן עשויות להשתנות מעת לעת ואף להתבטל.
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On the face of it ... Editorial

Who’s afraid of whom?
Studies in the US show that about 32 million people

triggers an association with pain, and consequent patient

are afraid of dental treatment. Patients anxieties disrupt

anxiety. Many dentists try to control the atmosphere in the

the dentists, causing them stress and anxiety and are

treatment room in order to dispel tension and fear in ways

detrimental to their health. According to empirical studies,

such as:

68% of all dentists feel tension and 21% feel anger and

Building a more extensive and comfortable treatment room

frustration. Many dentists feel that the difficulty to cope

with bright colors and plenty of light.

with their schedule cause them stress and concern.

Playing background music for a peaceful and relaxing

Often, dentists suffering from professional "burnout",

atmosphere.

report that they have developed indifference or even

Adding a device which diffuses a pleasant smell.

hatred toward their patients and fellow colleagues.

Using ionizers.

Working in a state of constant stress, frustration and anger,

Keeping the appointment schedule effective, so that

causes the dentist to be more exposed to conditions of

the patient will not sit in the waiting room for long, and at

weariness, fatigue and depression, which often result

the same time, allocating enough time for each person,

in health problems (such as heart attacks or mental

depending on the necessary procedure, so that the doctor

disorders), harm their relationships with their family, their

doesn't feel pressed under time restraints.

friends, their colleagues and their entire surroundings (often

Praising the patient for good behavior, resulting in a

resulting in alcohol abuse and drug use).

rapport.

Many dentists report a sense of panic and "generalized

A great number of dentists are now using stress-relieving

anxiety disorder" (GAD) with no understandable reason.

techniques such as yoga and meditation in their spare time.

Nevertheless, and contrary to popular anecdotes,

Dentist

must

there is no greater tendency towards suicide among

activity

in

dentist than there is in the general population.

especially when done at the end of the working

A principal reason for dentists' tension at the clinic is

day, as a means of relieving the adrenaline that was

the feeling of working in a hostile environment. Physical

accumulated during working hours at the clinic.

proximity between patients and dentists during treatment

Many dentists are practicing art: painting, sculpting or

is often unpleasant to either party. Subconsciously there is

music in order to relax.

a mutual desire to maintain a "safe distance".

Although the medical community has a tendency of

Dental devices in their mouth subconsciously cause

avoiding the seeking of psychological help, either because

potential threat for patients. Patients desire to keep their

of stigma or because of fear of losing their license, if

mouth closed because of the threat yet, the dentist urges

dentists feel in constantly stressed or anxious beyond

patients to "open wide". This situation creates a patient-

their coping abilities, they could only benefit from seeking

dentist conflict consequent tension in the treatment room.

professional help.

a

develop
gym

areas
or

of

jogging,

interest.
are

Sport

favorable,

Once the patient enters the treatment room the dentist
administers nonverbal authority by sitting high above the

Haim Neuman

patient, ordering the patient not to talk and ordering the

Member, The Dental Team Working Group.

patient to open their mouth. The sound of the drill also

The European Regional Organization (ERO of the FDI)
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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
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

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.

בשימוש ישיר על שן
רגישה על ידי מריחה
בקצה האצבע ועיסוי
עדין למשך דקה אחת,
משחת השיניים ®Colgate
Sensitive Pro-Relief

TM

מספקת הקלת רגישות
מיידית לעומת קבוצות
הביקורת .ההקלה
נותרה בעינה לאחר 3
ימי צחצוח פעמיים ביום

70 %

60 %

improvement

2

1

3-day

Negative control:
Toothpaste with
1450 ppm
fluoride only

3

Sensitivity relief

• משחה להקלה ברגישות לשימוש מרפאתי
• משחה לטיפול משלים ברגישות לשימוש יום יומי בבית

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

Immediate

Baselin e

Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

®

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

www.colgate.co.il

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

