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אנטומיית השורש ומורפולוגיית מערכת 
תעלות השורש בניבים מנדיבולריים

תקציר
פיצול שורשים ופיצול תעלות הם אנטומיות חריגות של 
פיצול  שכיחות  כי  מצאו  מחקרים  מנדיבולריים.  ניבים 
תעלות בניבים מנדיבולריים מגיעה לכדי 20% ושכיחות 
6.8%. מטרת המחקר הייתה  פיצול שורשים מגיעה עד 
תעלות  ומורפולוגיית  שורשים  פיצול  שכיחות  לבדוק 
נסרקו  המחקר  לצורך  מנדיבולריים.  בניבים  שורש 
 Cone-beam Computed סריקות   1,020 והוערכו 
סך  מישראל.  מתרפאים  של   CBCT  )Tomography)
והוערכו  תועדו  מנדיבולריים,  ניבים   1,981 נבדקו  הכל 
שכיחות פיצול שורש ופיצול תעלות. נמצא, כי שכיחות 
תעלות  ופיצול  שורשים  פיצול  עם  מנדיבולריים  ניבים 
שכיחות  כאשר  בהתאמה,  ו-10.3%,   1.9% על  עומדת 
הופעה דו צדדית של פיצול שורשים עומדת על 22.5%. 
נמצא הבדל מובהק בין צד ימין לשמאל )p<0.05( ובין 
המינים בצד ימין בלבד )p<0.05(. גם אם שכיחות פיצול 
אינה  מנדיבולריים  בניבים  תעלות  ופיצול  שורשים 
מיוחדים  למאפיינים  מודע  להיות  הקלינאי  על  גבוהה, 

של אנטומיות חריגות אלו. 

הקדמה
להכיר  הקלינאי  על  האנדודונטלי  הטיפול  להצלחת 
תעלות  ובמערכת  השורשים  באנטומיית  וריאציות 
הן על שלבי  השורש, היות שווריאציות אלו משפיעות 
מערכת  איטום  שלב  על  והן  הכמו-מכנית  ההכנה 
והתעלות  וריאציות בכמות השורשים  תעלות השורש. 

את  בחנו  רבים  חוקרים  היטב.  בספרות  מתועדות 
שונות  בשיטות  השורש  תעלות  מערכת  קונפיגורציית 
המופיעות  שונות  אנטומיות  וריאציות  על  ודיווחו 
בניבים מנדיבולריים. Pineda & Kuttler בדקו ב-1972, 
בעזרת צילומי רנטגן, 187 ניבים מנדיבולריים עקורים 
 100 של  השורש  תעלות  מערכת  ואנטומיית   ,)1(
צביעת  בעזרת  נבדקה  עקורים  מנדיבולריים  ניבים 
Green )2(. ב-1974 בדק  חתכים של השיניים על ידי  
בשיטת  עקורים  מנדיבולריים  ניבים   100  Vertucci
מערכת  לתוך  צביעה  חומר  והזרקת  דה-קלציפיקציה 
וחוב׳   Caliskan הזריקו  ב-1995   .)3( השורש  תעלות 
את  ובדקו  קבועות  אדם  שיני  ל-1,400  צבע  חומר 
שלניבים  מצאו  הם   .)4( השורש  תעלות  וסוג  כמות 
אחת  ותעלה  אחד  שורש  כלל  בדרך  יש  מנדיבולריים 
מהניבים  שעד-20%  מצאו  אחרים  מחקרים   .)4(
המוך  מלשכת  אחת  מתעלה  יותר  המנדיבולריים 
של-  Sabala מצא  ב-1994  השורש.  לאפקס  ועד 

התעלה  של  פיצול  המנדיבולריים  מהניבים   6.8%
ש-80.39%  ועמיתיו   Caliskan מצאו  וב-1995   ,)5(
מלשכת  אחת  תעלה  בעלי  המנדיבולריים  מהניבים 
ושל-13.75% מהניבים   )4( ועד לאפקס השורש  המוך 
 Pecora המנדיבולריים שתי תעלות )6(. ב-1993 בדק 
 98.3% כי  ומצא  עקורים  מנדיבולריים  ניבים   830
בעלי שני  ו-1.7%  ותעלה אחת  בעלי שורש אחד  מהם 
אלה  במחקרים  נוסף  שורש  של  אבחנה   .)7( שורשים 

התבססה על צילומי רנטגן או שיניים עקורות. 
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יעילה  להיות  שיכולה  הדמיה  טכניקת  הינה   CBCT
שיטה   .)9  ,8 ( אלו  חריגות  אנטומיות  אבחנת  לצורך 
בתחום  ויותר  יותר  שימושית  לאחרונה  הפכה  זו 
מבט  מאפשרת  פולשנית,  אינה  היא  האנדודונטיה. 
שורשים  כמות  של  אבחנה  על  ומקלה  תלת-ממדי 
15- ( השורש  תעלות  מערכת  של  ומורפולוגיה 
שינוי  של  זיהוי  מאפשרת  זו  שיטה  בנוסף,   .)10
קונפיגורציית מערכת תעלות השורש לאורך השורש 
תחתונים  בניבים  אנטומיות  וריאציות  בדיקת   .)16 (

CBCT עדיין לא תוארה בספרות. באמצעות 
פיצול  שכיחות  לבדוק  הייתה  המחקר  מטרת 
שורשים ופיצול תעלות השורש בניבים מנדיבולריים 

 .CBCT באמצעות סריקות 

שיטות וחומרים
ידי  על  מדעת(  מהסכמה  פטור  )כולל  אושר  המחקר 
 .)IDF-1258( צה״ל  הרפואה,  חיל  של  הלסינקי  ועדת 
נבדקו 1,020 סריקות CBCT קיימות שנערכו בין השנים 
המתרפאים,   .CBCT לצילומי  פרטי  במכון   2012-2009
ביצוע  לצורך  זה  למכון  הופנו  נשים,  ו-573  גברים   447
וקביעת  אבחנה  הדנטלית,  מבדיקתם  כחלק   CBCT
תוכנית טיפול הכוללת שתלים, עקירת שיניי בינה ועוד. 
סריקות ה-CBCT בוצעו על ידי אותו טכנאי ובאמצעות 
המכשיר Alioth CBCT device ברמת הקרינה המינימלית 
מתאימה. אבחנה  איכות  קבלת  לצורך  הדרושה 

 CBCT-ה סריקות  ומין.  גיל  כולל  המתרפאים,  פרטי  נרשמו 
OnDemand3D software תוכנת  באמצעות  הוערכו 

)CyberMed, Irvine, USA( בחדר חשוך. במחקר נכללו 
סריקות בהן למתרפאים היה ניב תחתון אחד או שניים. 
סריקות בהן למתרפא לא היו ניבים תחתונים לא נכללו 
על  סימולטנית  הוערכו   CBCT-ה סריקות  כל  במחקר. 
ידי שני בודקים עד לקבלת הסכמה בפיענוח הממצאים. 
שלישית  הערכה  בוצעה  הסכמה  חוסר  של  במקרים 
שנות  עשר  בעל  לאנדודונטיה  מומחה  ידי  על  ומכריעה 
ניסיון בשימוש ב-CBCT, וזאת עד לקבלת סיווג מוסכם 

אחד. 
השן  משלישי  אחד  בכל  הוערכו  המנדיבולריים  הניבים 
האפיקלי  לקצה  ועד  השן  מצוואר  נמדד  השורש  )אורך 
וקונפיגורציית  שווים(  שלישים  לשלושה  חולק  והוא 

התעלות סווגה לכל שליש בנפרד, להלן )תמונה 1(:
סוג 1 – שורש אחד ותעלה אחת;

דנטין  באמצעות  תעלות  ופיצול  אחד  שורש   –  2 סוג 
בקוטר של עד 1 מ״מ )פיצול נקודתי(;

ספטום  באמצעות  תעלות  ופיצול  אחד  שורש   –  3 סוג 
דנטין באורך של יותר מ-1 מ״מ;

סוג 4 – פיצול שורשים. 
על  בוצע   Pearson chi-squared הסטטיסטי  המבחן 
לבין  בפה  צד  או  מין  בין  קשר  קיים  האם  לבדוק  מנת 
הימצאות אנטומיה חריגה זו. P-value של פחות מ-0.05 

נחשב למובהק. 

No. of 

teeth

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 p-value* p-value*

Right 

mandibular 

canine

Gender Female 552 499 (90.4%) 9 (1.6%) 30 (5.4%) 14 (2.5%) 0.035

0.031

Male 439 395 (90%) 8 (1.8%) 31 (7.1%) 5 (1.1%)
total 991 894 (90.2%) 17 (1.7%) 61 (6.2 %) 19 (1.9%)

Left 

mandibular 

canine

Gender Female 553 490 (85.7%) 6 (1%) 42 (7.3%) 15 (2.6%) 0.308
Male 437 394 (87.9%) 12 (2.7%) 27 (6%) 4 (0.9%)

total 990 884 (89.3%) 18 (1.8%) 69 (7%) 19 (1.9%)

total 1981 1778 (89.7%) 35 (1.7%) 130 (6.5%) 38 (1.9%)

טבלה 1: ניתוח שכיחות פיצול תעלה או שורש בניבים מנדיבולריים בישראל.

*Non-parametric Pearson chi-squared test
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תוצאות
 573 מהם  נבדקים,   1,020 הכל  סך  נכללו  זה  במחקר 
 .)43.05 )ממוצע   80 עד   13 בגילאי  גברים  ו-447  נשים 

נקודתי  תעלה  פיצול  עם  אחד  שורש  ל-1.7%   ,)1 )סוג 
באמצעות  תעלה  פיצול  עם  אחד  שורש  ל-6.5%   ,)2 )סוג 
ספטום דנטין )סוג 3( ול-1.9% היה פיצול שורש )סוג 4(. 
המינים  ובין   )p<0.05( הצדדים  בין  מובהק  הבדל  נמצא 
בניבים בצד ימין )p<0.05(, כאשר 22.5% )שבעה מתוך 31 
מתרפאים( ממקרי פיצול השורש היו סימטריים והופיעו 
אחד  בכל  הופיע  התעלות  פיצול   .)2 )תמונה  צדדית  דו 
פיצול  עם  המנדיבולריים  מניבים  ב-39.7%  השן.  משלישי 
 56.8% תעלות או שורש הופיע הפיצול בשליש כותרתי, ב-
וב-3.4%  אמצעי  בשליש  הופיע  הפיצול  מהמקרים 

מהמקרים הפיצול הופיע בשליש אפיקלי )טבלה 2(.

נבדקו והוערכו 991 ניבים מנדיבולריים בצד ימין ו-990 
בצד שמאל )59 ניבים תחתונים היו חסרים( )טבלה 1(,

נמצא, כי ל-89.7% מהניבים היה שורש אחד ותעלה אחת 

טבלה 2: ניתוח פיצול התעלה/השורש בהתייחס לשלישי השורש השונים.

Type 2

Type 3

Type 4

total

Coronal

16 (44.4%)

60 (46.1%)

5   (13.1%)

81 (39.7%)

Medial

20 (55.5%)

67 (51.5%)

29 (76.3%)

116 (56.8%)

apical

0

3 (2.3%)

4 (10.5%)

7 (3.4%)

total

36

130

38

204

תמונה 1: חתכי CBCT של ניבים מנדיבולרים. A - שורש אחד ותעלה אחת, B - שורש אחד ופיצול נקודתי של התעלה, C - שורש 
אחד ופיצול תעלה באמצעות ספטום דנטין, D - פיצול שורש.

נראה  בהם  מנדיבולרים  ניבים  של   CBCT חתכי   :2 תמונה 
פיצול שורשים סימטרי.
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דיון
רבים  מחקרים  של  נושאיהם  היו  אנטומיות  וריאציות 
אנטומיית  לבדיקת  שונות  בשיטות  השתמשו  בהם 
השורשים ומורפולוגיית מערכת תעלות השורש )7-1(. על 
בניבים  פיצול תעלה  הנוכחי, שכיחות  פי ממצאי המחקר 
פיצול  ששכיחות  בעוד   ,10.3% על  עומדת  מנדיבולריים 
התוצאות   .1.9% על  עומדת  מנדיבולריים  בניבים  שורש 
תואמות ממצאים של מחקרים אחרים שנמצאו בשיטות 

בדיקה שונות ובאוכלוסיות אחרות )7-3(.
של  מדויקת  לאבחנה  שונות  שיטות  הוצעו  בספרות 
צילומים  שני  על  המלצה  ובהן  אנטומיות  וריאציות 
בזווית  והשני  אורתו-רדיאלי  מהם  שאחד  רדיוגרפיים, 
הבדיקה   .)17( דיסטלי  או  מזיאלי  מכיוון  מעלות   20
המאפשרת   ,CBCT בשיטת  מתבצעת  האולטימטיבית 
השורש  תעלות  ומערכת  השורש  על  תלת-ממדי  מבט 
בנוסף,  המוך.  לשכת  לבין  ביניהם  המדויק  והיחס 
.)18( אחרות  צביעה  שיטות  כמו  מדויק  נמצא   CBCT 
לצד  ימין  צד  בין  מובהק  הבדל  נמצא  כן 
בלבד.  ימין  בצד  לנשים  גברים  ובין  שמאל 
בספרות. כה  עד  תוארו  לא  דומים   הבדלים 
של  הפיצול  מיקום  חלוקת  תוארה  טרם  גם  בספרות 
השורש  שלישי  לפי  תחתונים  בניבים  השורש  או  התעלה 
מהניבים   34.3% כי  נמצא,  הנוכחי  במחקר  השונים. 
פיצול  בעלי  הם  שורש  או  תעלה  פיצול  על  התחתונים 
בשליש  פיצול  בעלי  ש-56.8%  בעוד  אפיקלי,  בשליש 
מרכזי. פיצול באזורים אלה מקשה על הקלינאי למצוא את 
כל התעלות ולהכין אותן. אחד הכלים הנוספים העומדים 
לרשות הקלינאי הינו המיקרוסקופ הדנטלי, שיכול להיות 
השונים  הטיפול  בשלבי  ולעזור  תעלה  פיצול  בזיהוי  יעיל 
במקרים בהם קיים פיצול תעלה )91-12(. אי זיהוי פיצול 

אנדודונטלי  טיפול  במהלך  לסיבוכים  להוביל  יכול  תעלה 
כמו פרפורציה או תעלה שלא טופלה )תמונה 3(.

בנוסף, במחקר נמצא כי 22.5% ממקרי פיצול השורש 
במקרים  כן,  על  צדדית.  דו  והופיעו  סימטריים  היו 
בניב  טיפול  במהלך  אנטומית  וריאציה  מזוהה  בהם 
תחתון ויש צורך בטיפול בשן הנגדית, מומלץ לקחת 
וריאציה  קיימת  זו  בשן  שגם  האפשרות  את  בחשבון 
זה  מחקר  נתוני  כי  לזכור  חשוב  דומה.  אנטומית 
דומים  ממכונים  אחד  פרטי,   CBCT ממכון  נאספו 
את  מייצג  זה  מחקר  אין  כן  ועל  בישראל,  הפועלים 

כלל אוכלוסיית ישראל.

סיכום
שכיחות פיצול שורשים או תעלות בניבים מנדיבולריים 
CBCT מאפשר  דומה לממצאי מחקרים דומים אחרים. 
מבט תלת-ממדי על אנטומיית השורשים ומורפולוגיית 
מערכת תעלות השורש. ניתן להיעזר ב-CBCT במקרים 
בהם של איתור פיצול תעלה או שורש בניבים תחתונים. 
הכרת האנטומיות החריגות של ניבים תחתונים הכרחית 

להצלחת טיפול שורש בשיניים אלו.

CBCT בהם נראה ניב מנדיבולרי שמאלי עם  תמונה 3: חתכי 
פיצול שורשים ותעלה לינגואלית שלא נאטמה.
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Introduction: Furcated root and root canal separation 

are anatomic variations of mandibular canines. Other 

studies found that up to 20% of mandibular canines 

have root canal separation and up to 6.8% are 

bifurcated teeth. The purpose of this study was to 

investigate the prevalence of two-rooted mandibular 

canines and the root canal morphology of mandibular 

canines.

Methods: A total of 1,020 Israeli patients׳ cone-

beam computed tomography (CBCT) scans were 

screened and evaluated. A total of 1,981 mandibular 

canines were examined and the prevalence of furcated 

mandibular canines and root canal separation was 

recorded and analyzed.

Results: The overall prevalence of furcated mandibular 

canines and root canal separation in mandibular 

canines were 1.9% and 10.3% respectively. The 

bilateral prevalence of furcated mandibular canines 

was 22.5%. Statistically significant difference was 

detected by the side of occurrence (left vs right side, 

p<0.05) and by gender in right mandibular canine 

(p<0.05). 

Conclusion: the prevalence of furcated roots and 

root canal separation in mandibular canines was not 

frequent. Clinicians should be aware of the special 

characteristic of those anatomic variations.




