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תקציר
הרופאים התעופתיים ורופאי השיניים הצבאיים עשויים להידרש לאבחן ולטפל בתופעות שונות 
בחלל הפה הקשורות לטיסה. יתר על כן, בעת טיפול באנשי צוות אוויר, על רופאי השיניים למנוע 
היווצרות מצב של אי-כשירות בטיסה. מטרת מאמר זה היא להציג את עקרונות רפואת השיניים 
שיניים  )כאב  ושיניים(, בארודונטלגיה  סינוסים  )אוזניים,  בפנים  כולל בארוטראומה  התעופתית, 
הקשור ללחץ ברומטרי( וטיפולי שיניים לצוותי אוויר. ישנם שיקולים מיוחדים בעת תכנון טיפול 
משמר, אנדודונטלי, שיקומי וכירורגי למטופל שהינו איש צוות אוויר. במאמר מפורטים כלי אבחון 
והנחיות לטיפול וכן מתוארים עקרונות המניעה, הבדיקה התקופתית, הגבלת הטיסה )קרקוע 

זמני( והתיעוד הדנטלי )למטרות זיהוי(.
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רפואת שיניים תעופתית

הקדמה
בתחילת המאה ה-20, עם ראשית עידן התעופה המודרנית, החלו להופיע דיווחים על תופעות 
ובסינוסים.  הפה  בחלל  ביניהם  בגוף,  שונים  באזורים  טיסה  במהלך  ופתולוגיות  פיזיולוגיות 
ולעיתים אף להוביל למצב של אי-כשירות  תופעות אלו עלולות לכלול כאב עז בעת הטיסה 
רפואי אשר מסכן את אנשי הצוות,  חירום  )sudden incapacitation( שהינו מצב  פתאומית 

הנוסעים, כלי הטיס וביצוע המשימה ]1[.

פרט למצבים הפתולוגיים שנוצרים בעת הטיסה, צוותי האוויר הצעירים, שעוברים מיון רפואי 
טרם הכשרתם, הינם בדרך כלל בריאים מבחינה מערכתית. בגלל שתחלואה דנטלית לא נכללת 
במיון הרפואי המקדים של צוותי האוויר, חלק ניכר מצרכיהם הרפואיים קשור בתחלואה זו ]2[. 

בשני העשורים האחרונים, מפקדת קצין הרפואה החילי )מקרפ"ח( ויחידת הרפואה האווירית 
)ירפ"א( של חיל האוויר הישראלי מהוות מוקד ידע עולמי בתחום רפואת השיניים התעופתית, 
שיתוף  מקיימות  וירפ"א  מקרפ"ח  בנוסף,  ופרקטית.  מחקרית  מבחינה  התחום  את  ומובילות 
פעולה מחקרי עם חיל הרפואה הצרפתי בתחום זה ]5-3[. מטרת המאמר הנוכחי היא לסקור 
את הידע העדכני בתחום רפואת השיניים התעופתית, בדגש על האספקט הקליני, עבור רופא 

השיניים הצבאי והרופא התעופתי.

בארוטראומה בפנים
לפי חוק בויל )Boyle’s Law(, נפח של גז בטמפרטורה קבועה נמצא ביחס הפוך ללחץ המופעל 
עליו. בחללים קשיחים של הגוף, שינוי בנפח הגז עקב שינויי הלחץ יכול לגרום לתופעות שונות 
המוגדרות כבארוטראומה )barotrauma(. הדבר עלול להתרחש בעת צלילה, טיסה, אימון בתא 

רום או טיפול בתא לחץ.  

קיימים מספר סוגי בארוטראומה אפשריים באזור הפנים:

בתעלת  הנוצרת  בארוטראומה   .Barotitis externa )External ear barotrauma(    •
השמע החיצונית )למשל בגלל החדרת אטמי אוזניים( ]6[.

•   )Barotitis media )Middle ear barotrauma. הפרשי לחצים חיוביים באוזן התיכונה 
מאוזנים לרוב על ידי שחרור אוויר דרך חצוצרת השמע )Eustachian tube( הנפתחת 
בעת בליעה או פיהוק. בהנמכה פתאומית או בטיסה בזמן צינון, איש הצוות אינו מספיק 
או אינו יכול לבצע פעולות אקטיביות לשחרור הלחץ, וכתוצאה מכך עלול להיווצר ואקום 
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חלקי שגורם להתרחבות של כלי דם באזור ושטפי דם. 
חריף,  כאב  באוזן,  אי-נוחות  לכלול  עלולים  התסמינים 
בדרכי  דלקות  חרשות.  ואף  בחילות  ורטיגו,  טנטון, 
חצוצרת  בתפקוד  לפגוע  עלולות  העליונות  הנשימה 
השמע ובכך להעלות את הסיכון לבארוטראומה זו ]6[.

לחץ  הפרש   .Barosinusitis )Sinus barotrauma(    •
יותר  או  באחד  והסביבה  הסינוס  חלל  בין  שלילי 
רקע  על  להיווצר  עלול  הפארה-נזאלים  מהסינוסים 
דלקת דרכי הנשימה העליונות ופגיעה במעברי האוויר. 
ואקום  ליצירת  להוביל  עלול  בסינוס  השלילי  הלחץ 
הפוגע ברירית הסינוס ועלול לגרום לבצקות, הפרשות 
חריף  כאב  יהיו  התסמינים  בתת-רירית.  דם  ושטפי 
נוירו- )במנגנון  ראש  כאב  מהאף,  דימום  או  ופתאומי 
וסקולרי( או כאב בחלקים שונים בפנים כתלות בסינוס 

החסום, למשך 20-15 דקות, בעיקר בעת הנמכה ]7[.

  בארוטראומה בסינוס או באוזן עלולה לחקות כאב שיניים ולכן 
נכללת באבחנה מבדלת של כאב שיניים בשינויי לחץ. במחקר 
שערכנו בחיל האוויר, מתוך 322 מקרי בארוטראומה בסינוס או 
באוזן בעת טיסה, 19 )5.9%( צוותי אוויר התלוננו, בין השאר, 
צדיק;  אלישר,  ארי,  בן  וויאקובסקי,  ]נקדימון,  שיניים  כאב  על 

נתונים שטרם פורסמו[.

בעבר הועלו השערות לגבי קשר בין בעיות סגר במשנן לבין 
להוביל  עלול  )שכאמור,  השמע  חצוצרת  של  תפקוד  חוסר 
]8[. לשם כך הומלץ לבצע טיפול אורתודנטי  לבארוטראומה( 
או לטפל באמצעות סד סגרי כאמצעי מניעה או לבצע טיפול 
התוויה  מהווה  אינה  בארוטראומה  כיום   .]9[ בבארוטראומה 

לטיפולים אלו ]10[.

•  בארוטראומה דנטלית. תופעות בארוטראומה העלולות 
להתבטא במשנן:

גם  מכונה  זו  תופעה  שחזור.  ושבר  שן  •   שבר 
זו הוא  ]12[. תנאי מוקדם לתופעה   Barodontocrexis
החשיפה  טרם  משנית  עששת  או  משני  דלף  נוכחות 
מצאנו   ex-vivo במודל  במחקר   .]13-11[ הלחץ  לשינויי 
קרבית,  טיסה  במתארי  להתרחש  עלולה  זו  שתופעה 
אדהזיביים  דנטליים  בחומרים  ששוחזרו  בשיניים 
לחומר  השן  בין  אוויר  בועית  ישנה  כאשר  עכשוויים, 
הדנטליים  בחומרים  השיפור  על-אף  וזאת  השחזור, 
]נקדימון, זיו, בלכר, לבובסקי, בלקירסקי, צרפתי, צדיק; 
שהתופעה  נראה  זאת,  עם  פורסמו[.  שטרם  נתונים 
נפוצה פחות כיום מאשר בעבר, בין היתר בשל שיפור 

בבריאות הפה ובשל דיחוס המטוסים.

מודבק. שחזור  של   )Retention( האחיזה   •   הפחתת 
בנפח  שינוי  ייתכן  הבארומטרי  בלחץ  הירידה  עקב 
אחיזת  את  מקטין  אשר  הדבק,  בשכבת  אוויר  בועיות 
בכתרים   .]16-14[ להוצאתו  לגרום  ועלול  השחזור 
 zinc-phosphate( אבץ-זרחה  באמצעות  שהודבקו 
 glass ionomer( הזכוכית  יונומר  או   )cement

cement( ישנה הפחתה של 50%-90% באחיזה תחת 
שינויי לחץ, בעוד שבכתרים שהודבקו באמצעות דבק 
שרף )resin cement( אין ירידה ניכרת באחיזה. כמו כן, 
נראה דלף שולי רב יותר בכתרים שהודבקו באמצעות 
שהודבקו  אלה  לעומת  הזכוכית  יונומר  או  אבץ-זרחה 

באמצעות דבק שרף ]16[.

בלחץ  שינוי  נשלפת.  תותבת  של  האחיזה  •   הפחתת 
הבארומטרי עלול לגרום לירידה באחיזה של תותבות 
שלמות )שאינן נתמכות שתלים(, בעיקר בלסת העליונה.

בארודונטלגיה
תופעת הבארודונטלגיה הינה כאב שיניים המופיע בעת שינויי 
לחץ ועלול אף להוביל להפסקת הטיסה ]17[. שכיחות התופעה, 
לפי מחקרים שונים שנערכו בתא לחץ, היא 0.2%-2% ]18,17[. 
מצוותי   50%-2.4% שונות,  ממדינות  עדכניים  מחקרים  לפי 
כאב  של  לפחות  אחד  אירוע  על  מדווחים  הצבאיים  האוויר 
שיניים במהלך טיסה ]20,19,17[. במחקר שבוצע בחיל האוויר 
הישראלי, כ-8.2% מצוותי האוויר דיווחו על אירוע אחד לפחות 
ממערך   8% הקרב,  ממערך   9% בטיסה:  שיניים  כאב  של 
הבארודונטלגיה  היארעות  התובלה.  ממערך  ו-7%  המסוקים 

נמדדה כמקרה אחד ל-100 שנות טיסה לערך ]20[. 

צוותי  מכלל   5.8% כי  נמצא   ,]21[ שביצענו  במטא-אנליזה 
לא  לפחות של בארודונטלגיה.  על מקרה אחד  דיווחו  האוויר 
מצאנו הבדל ניכר בין צוותי האוויר הצבאיים והאזרחיים )5.4% 
מפתיע  שהינו  זה,  ממצא  מייחסים  אנו  בהתאמה(;  ו-6.5% 
מתארי  לעומת  )קרבית(,  הצבאית  הטיסה  מתארי  בהינתן 
הטיסה האזרחית )מסחרית(, לזמינות טיפולי השיניים ולחיוב 

בביקורת דנטלית תקופתית במסגרות הצבאיות. 

בתדירות  דווחה  בארודונטלגיה  הצבאיים,  האוויר  צוותי  מבין 
טיס מדוחסים  כלי  אוויר של  בצוותי  ניכר  באופן  יותר  גבוהה 
)7.3%( לעומת צוותי אוויר של כלי טיס לא-מדוחסים )3.2%(; 
במערכות  השימוש  שלמרות  לכך  זה  ממצא  מייחסים  אנו 
דיחוס במטוסי קרב, השינויים בלחץ האטמוספרי עדיין גדולים 

במערך זה בהשוואה למערך המסוקים ]21[. 

בארודונטלגיה היא למעשה תסמין המבטא התעוררות של מצב 
העלולים  מצבים   .]22[ לחץ  שינויי  עקב  הנגרם  קיים,  תת-קליני 
לגרום לבארודונטלגיה כוללים עששת, שחזור לקוי, דלקת מוך בלתי 
הפיכה, נמק מוך השן, פתולוגיה אנדודונטלית סב-חודית, כיסים 
פריודונטלים, שן כלואה, וציסטות ]17[. טבלה 1 מציגה את הסיבות 
השכיחות לבארודונטלגיה. למרות שדלקת מוך בלתי-הפיכה הינה 
כיום תמימות דעים  אין  הסיבה השכיחה ביותר לבארודונטלגיה, 

לגבי המנגנון שבו גורמת דלקת מוך השן לבארודונטלגיה.

עקב  מקרין  כאב  למעשה  להיות  עשויה  בארודונטלגיה 
מכונה  היא  ואז  באוזן,  או  המקסילרי  בסינוס  בארוטראומה 
בארודונטלגיה עקיפה. בעבר נטען שרוב מקרי הבארודונטלגיה 
ידוע  כיום  אולם   ,]24,23[ הסינוסים  מאזור  מהקרנה  נובעים 
כל  מסך  מחמישית  יותר  לא  מהווה  עקיפה  שבארודונטלגיה 

המקרים ]20,18[.
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טבלה 1: הסיבות לבארודונטלגיה לפי דיווחים במדינות שונות ]20-17[.

תורכיהישראלספרדגרמניהמדינה

1993200420072007שנת פרסום

טיסהטיסהטיסהתא רוםאופן ביצוע המחקר

30%שחזור חדשהאבחנה

23%28%שחזור לקוי

עששת עמוקה ללא 
חשיפת מוך

36%16%

חשיפת מוך בשן 
ויטאלית

29%

דלקת מוך בלתי 
הפיכה

14%7%22%

14%39%19%22%נגע סב-חודי

19%6%בארוסינוסיטיס

בפרקטיקה, ישנו קושי רב באיתור המקור לכאב, היות ולמעשה 
כל שן עם שחזור או טיפול שורש עלולה לעורר כאב מסוג זה. 
כמו כן לא ניתן לדמות את הכאב באמצעים הקיימים במרפאה, 

וגם תנאי תא רום לא תמיד יכולים לעורר את הכאב ]24[.

מניעה
במטוסים,  הדיחוס  מערכות  שיפור  עם  האחרונים,  בעשורים 
רמת בריאות הפה, איכות הטיפול והחומרים הדנטליים, ישנם 
 .]10[ בטיסה  לחץ  שינויי  עקב  הפה  בחלל  סיבוכים  פחות 
והחניכיים  המשנן  של  נאותה  ותחזוקה  הפה  מחלות  מניעת 
וכן למניעת מצב בו צוות  הן המפתח למניעת בארודונטלגיה 
באזור  נמצא  הוא  כאשר  דחוף  דנטלי  לטיפול  זקוק  האוויר 

מרוחק ללא מענה דנטלי הולם ]25[.

אנשי  מסודרות,  לא  משמרות  לרבות  העבודה,  אופי  עקב 
מסודרת  לא  בצורה  לאכול  עלולים  אוויר  צוותי  וביניהם  צבא 
גם  סוכר.  עתירי  אנרגיה  וחטיפי  ממותקים  משקאות  ולצרוך 
על  להיפגע.  עלולים  היומיומיים  האורלית  ההיגיינה  הרגלי 
בנושא חשיבות התזונה  רופא השיניים להדריך את המטופל 

וההיגיינה ]10[.

בדיקה תקופתית
אין כיום הנחיות ברורות ומבוססות-ספרות לגבי תדירות ואופן 
ביצוע הבדיקות התקופתיות בצוותי אוויר ]26[. בחיל האוויר 
הישראלי מומלץ לערוך לאנשי צוות אוויר בדיקת שיניים מדי 
לשחזורים  במיוחד  לב  לשים  יש  הבדיקה  בעת  חודשים.   12
פגומים, שחזורים עם אחיזה נמוכה ונגעי עששת משנית. יש 
שחזורים  עם  בשיניים  סב-חודי  וצילום  חיות  בדיקות  לבצע 

צילום  לבצע  ניתן   .]10[ השן  מוך  נמק  לשלול  כדי  נרחבים 
פנורמי למציאת פתולוגיות נוספות ולצרכי תיעוד לשם עזרה 
לתור  יש  התקופתית  בבדיקה  כן,  כמו  אסון.  במקרה  בזיהוי 
אחר סימני שחיקת שיניים, עקב דיווחים על שכיחות גבוהה 
ממצאי   .]27[ בהתאם  ולטפל  זו,  באוכלוסייה  ברוקסיזם  של 
הבדיקה הדנטלית צריכים להיות מתועדים היטב לשם שימוש 

לצרכי זיהוי במקרה אסון.

הטיפול הדנטלי
בעת  שמרנית  לא  בגישה  נוקטות  הקיימות  ההנחיות  רוב 
טיפול בצוותי אוויר, לשם שלילת מצבים חריפים בעת טיסה 
או התלקחות של מקרים באזורים מרוחקים. אחרים טוענים 
שתכנית הטיפול הדנטלי בצוות האוויר צריכה להיקבע לפי 

אותם שיקולים שלפיהם מטופלת האוכלוסייה הכללית.

●   טיפולים משמרים. יש הטוענים שרצוי לא לבצע באנשי 
צוות אוויר כיפויי מוך ישירים או עקיפים; לדעתנו ניתן 
עדיין לטפל בשיטות שמרניות גם באוכלוסייה זאת, אך 
יש לעקוב אחרי הצלחת הטיפול בהתאם. אין להשאיר 
עם  מצע  להניח  יש  חלל.  הכנת  במהלך  רכה  עששת 

בסיס יונומר הזכוכית לפני שחזור השן ]10[. 

ביותר  וטיפול השורש מתבצע  במידה  ●   טיפולי שורש. 
חומר  עם  החלל  את  היטב  לאטום  יש  אחת,  מישיבה 
שחזור זמני בשיטת "האיטום הכפול" ]28[. שינויי לחץ 
השורש  תעלות  אם  בפנים  לאמפיזמה  לגרום  עלולים 
אינן אטומות והשן נותרת פתוחה לחלל הפה. כמו כן, 
במצב של שן פתוחה ייתכן דלף של מרכיבים מזוהמים 

מהתעלה לאזור סב חוד השורש ]29[.
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של  מקסימלית  לאחיזה  לשאוף  יש  שיקומי.  ●   טיפול 
נשלף.  על  שתלים  נתמך  שיקום  ולהעדיף  השחזור 
מומלץ להשתמש בדבק שרף בשיקום על גבי שתלים, 
מומלץ להבריג )ולא להדביק(. במקרה של שחזור אזור 
 V, F, S, קדמי, יש לוודא יכולת הגייה נכונה של האותיות
SH עם השיקום החדש )לצורך הבנת הדיבור במכשיר 

קשר( ]10[.

לסינוס  הפה  חלל  בין  מעבר  לשלול  יש  ●   כירורגיה. 
בעת   )Oro-antral communication( המקסילרי 
לסינוס  הפה  חלל  בין  מעבר  עליונות.  שיניים  עקירת 
נוספות,  לוואי  ולתופעות  לסינוסיטיס  לגרום  עלול 
במיוחד בתנאי לחץ משתנים. במידה והתופעה קיימת, 
הפתח  סגירת  לשם  ולסתות  פה  לכירורג  להפנות  יש 

 .]30[

קרקוע
ביכולת  להפרעה  חשש  יש  שבהם  במקרים  נדרש  קרקוע 
]1[. פרוצדורות דנטליות שונות  הטיסה של איש צוות האוויר 
משכך  ונטילת  אלחוש  לקרקוע:  עילה  הינם  תרופתי  וטיפול 
כאבים עלולים לגרום להשפעה מרכזית וטיפול אנטיביוטי עלול 
לגרום לשלשולים ולחולשה. כמו כן, תרופות אלו ניתנות עקב 
מצב רפואי אשר לרוב גם הוא לכשעצמו מחייב קרקוע ]30[. 
שינוי בלחץ האטמוספרי הנוצר מספר שעות לאחר עקירת שן 

וכן  ולדימום,  הקריש  להוצאת  לגרום  עלול  חניכיים  ניתוח  או 
עלול להגביר את הסיכון לאמפיזמה בפנים ]10[.

עד  שעות,   72-24 לרוב  הוא  דנטלית  בהתויה  הקרקוע  משך 
והשפעתו.  התרופתי  הטיפול  סיום  עד  או  התסמינים,  חלוף 
במקרים שבהם ישנו מעבר מחלל הפה לסינוס, הקרקוע צריך 
להפריע  עלולים  הלחץ  ששינויי  מכיוון  לריפוי,  עד  להימשך 
הכולל  דנטליים  שתלים  התקנת  ניתוח   .]30[ הריפוי  לתהליך 
כרוך   )sinus augmentation( המקסילרי  הסינוס  של  הרמה 

בקרקוע ממושך בהתאם לקצב הריפוי.

שיניים  לרפואת  הקשורים  המצבים  את  מסכמת   2 טבלה 
שיניים  שכאב  מכיוון  אוויר.  צוות  אנשי  של  קרקוע  המחייבים 
השיניים  רופא  על  ולעייפות,  בשינה  להפרעה  לגרום  עלול 
להמליץ לאיש צוות אוויר לקרקע את עצמו בהתאם ]10[. רצוי 
לקבוע טיפול שיניים למועד שלא יפגע בתוכנית הטיסה וליידע 
את המטופל מראש לגבי המגבלות לאחר טיפול השיניים ]30[.

סיכום
ישנה השפעה הדדית בין סביבת הטיסה לבין המצב הדנטלי. 
סביבת הטיסה עלולה לגרום לפגיעה ברקמות חלל הפה ומצב 
האוויר.  צוות  איש  בתפקוד  להפרעה  לגרום  עלול  ירוד  דנטלי 
השיניים  רפואת  של  העדכניים  העקרונות  פורטו  במאמר 

התעופתית ואופן יישומם הקליני.

טבלה 2: מצבים וטיפולים דנטליים המצריכים קרקוע ]30,10[.

מחלה ותסמינים
• זיהום חריף עם סימנים סיסטמיים )חום, בחילות(

• כאב שיניים המפריע לשינה
• חולשה או סחרחורות עקב מצב דנטלי

טיפולים

• אלחוש מקומי
• עקירת שן

• ניתוח בחלל הפה או בחניכיים
• טיפול בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים

• טיפול בתרופות אופיאטיות
• טיפול בתרופות אנטיביוטיות
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