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  מערכות הגוף

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=1GhGMfV7w5ylvM&tbnid=2y-7vd2KzHZwbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.judoisrael.com/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=667417&ei=c80oUaTYDMbZswaW_4HoCg&psig=AFQjCNEVohO0vpwo5Q4LdCbTisAf8ooCjA&ust=1361714906683734
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שולטת בכל שאר מערכות הגוף ויוצרת את התיאום היא  המערכת ה

 מערכת העצבים

מערכות הגוף הן אוסף קבוצות האיברים השונים בגוף שהם בעלי  

.תפקיד משותף  

  מערכות הגוף

האחראית על ויסות   המערכת האנדוקריניתלעזרתה קיימת 

אשר מבצעת את תפקידה , התהליכים הכימיים בגוף ותיאום הפעולות

= מערכת ההובלה : בעזרת  מערכת הלימפהו מערכת הדם   
:עוד מערכות בגוף   

מערכת הראייה -  

מערכת הנשימה -  

מערכת החיסון -  

מערכת השתן -  

מערכת השלד -  

מערכת הרבייה -  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8
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  מערכת השלד

(  בעלי חוליות)היא המערכת בגוף החולייתנים 

.על עצמותיו ומפרקיו, הכוללת את השלד  

 תפקידי מערכת השלד

 תמיכה מבנית לרקמות הגוף הרכות -

 הגנה על איברים פנימיים מפני חבלה -

 מאחז לשרירים -

 עזרה בתנועתיות -

של משק הסידן    הומאוסטזיסשמירה על  -

 ומשק הזרחן         

 (מח עצם אדום)ייצור תאי דם  -

 (מח עצם צהוב)אחסון שומנים  -

http://www.rubins.co.il/upload/4500(1).jpg
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  מערכת השלד
. עצמות 270אם כי הוא נולד עם , עצמות 206בגוף האדם הבוגר יש   

 רקמת העצם מורכבת מתאי עצם, חומר בין-תאי ומינרלים.

הגולגולתהחלק העליון של מערכת השלד היא    

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9D&action=edit&redlink=1
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 קורס סייעות רופא שיניים

ןהלסתותוגולת הג –אנטומיה ראש צוואר   

 הגולגולת
 הגולגולת בנויה ממספר עצמות המחוברות ביניהן על ידי 

תפרים                         (Sutura) 
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אצל עובר  . הגולגולת של העובר לא נראות כמו עצמות הגולגולת של מבוגרעצמות 

(  באופן פרופורציונלי)כמו כן החלק המחזיק את המוח הוא , ישנו מרווח בין העצמות

לאור הגידול המהיר במוח בשנים , הרבה יותר גדול מהחלק המחזיק את הפנים

 . הראשונות לחיים

66  

 קורס סייעות רופא שיניים

 :התפתחות הגולגולת



 2012מסארוה ר כמאל "ד

אצל נשים הקירות דקים יותר . שונים ולפי מין האדם  באיזוריםעובי קירות הגולגולת משתנה 

 .מאשר אצל גברים 

 מ"מ 4 -מ ל"מ 2עובי הקירות נע בין 

 רוב עצמות הגולגולת בנויות משתי שכבות של עצם קומפקטית  

 (cotical bone)  שביניהן שכבת עצם ספוגית (cancellous bone. ) 

77  

 קורס סייעות רופא שיניים

 קירות הגולגולת
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Splanchno-cranium or viscero-cranium  

 .נוירוקרניוםהחלק המחזיק את המוח נקרא 

 

 .ויסצרוקרניוםהחלק המחזיק את הפנים נקרא 

 Neurocraniumקופסת המוח 

88  

 קורס סייעות רופא שיניים

 עצמות הגולגולת

 ניתן לחלק את עצמות הגולגולת לשתי קבוצות
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 (.בכל אוזן 3)השמע  עצמימי 6ועוד  עצמות 22: עצמות 28 -הגולגולת בנויה מ

 Facial Bones -עצמות הפנים 14-ו   Cranial Bonesעצמות קופסית המוח   8

 Cranial Bones))קופסת המוח עצמות 

Frontal -  (1)עצם המצח 

Parietal -  (זוגי)עצם הקודקוד 

Occipital -  (1)עצם העורף 

Temporal  -  (זוגי)עצם הצדע 

Sphenoid  (1) 

Ethmoid (1) 

  

99  

 קורס סייעות רופא שיניים

 עצמות הגולגולת



    Facial Bonesעצמות הפנים

1010  

 קורס סייעות רופא שיניים

.העיכול ומערכת ההרחה ,עצמות הפנים מרכיבות חלק ממערכת הנשימה   
של הגולגולת ומכילות את העצמות סביב  הקידמיהן מהוות את החלק    

האף וחלק גדול מארובת העין,חלל הפה          

     Facial Bonesעצמות הפנים

Maxilla-1  -  (2)עצם הלסת העליונה 

 Palatine Bone-2  -  (  2)עצם החך 

Bone-3  Nasal -  (2)עצם האף 

  Lacrimal Bone-4  -  (2)עצם הדמע 

Inf. Nasal Concha-5 -(2)האף  טובינת
  

Vomer-6  -  (1)מחיצת אף 

Zygomatic Bone-7  -  (2)עצם הלחי 

   Mandible-8 -  (1)עצם הלסת התחתונה 

Orbita 
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 קורס סייעות רופא שיניים



  Facial Bonesעצמות הפנים  

1212  

 קורס סייעות רופא שיניים

יוצרת גם חלק מן , העצם שנושאת את השיניים העליונות   

 הדפנות החיצוניות של הסינוסים הסמוכים לאף

וחלק מרצפת ארובת העין( מקסילריסינוס )   

Maxilla-1  -   עצם הלסת העליונה 
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 הלסת העליונה היא עצם קבועה ובלתי ניידת
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 קורס סייעות רופא שיניים

המקסילהגוף   
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1414  

המקסילהגוף  קורס סייעות רופא שיניים  
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1- 

2- 
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 קורס סייעות רופא שיניים

(בליטות)   Processes   4מורכבת מ 

Zygomatic process  

Frontal process  

המקסילהגוף   
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3 - 

4- 

1616  

 קורס סייעות רופא שיניים

palatine proces 

Alveolar proces 

 החיך

 בתוכו יושבות השיניים
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 קורס סייעות רופא שיניים

סינוסים בדפנות הגולגולת 4קיימים   
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 קורס סייעות רופא שיניים

:ישנם מספר תפקידים משוערים   
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Palatine Bone  -  ( 2)עצם החך 

1919  

 קורס סייעות רופא שיניים  Facial Bones  עצמות הפנים

: לשים לב שיש  עצם מעצמות הפנים -     Palatine Bone  

מהמקסילהבליטה כחלק  -    Palatine process  
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Nasal Bone-3 -  ( 2)עצם האף 

Lacrimal Bone-4  -  ( 2)עצם הדמע 

 Inf. Nasal Concha-5 - (2)האף  טובינת 

2020  

Vomer-6 -  (1)מחיצת אף 

  Facial Bones  עצמות הפנים קורס סייעות רופא שיניים
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Zygomatic bone -7   עצם הלחי 

The Zygomatic process forms an "L". 

2121  

  Facial Bones  עצמות הפנים קורס סייעות רופא שיניים
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Mandible-8 -  (1)עצם הלסת התחתונה 

2222  

 קורס סייעות רופא שיניים
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2323  

 הלסת התחתונה  קורס סייעות רופא שיניים

http://rickwilsondmd.typepad.com/.a/6a01156e42deab970c0148c794b1d3970c-pi


  Hyoid bone   2012מסארוה ר כמאל "ד
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 קורס סייעות רופא שיניים
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 קורס סייעות רופא שיניים    2012ר כמאל מסארוה "ד



2012ר כמאל מסארוה "ד  קורס סייעות רופא שיניים 



ר כמאל מסארוה"ד  

 קורס סייעות רופא שיניים



 מונחי יסוד 2012 מסארוה כמאלר "ד

 
Foramen - ( חור)פתחopening (arteries, nerves) 

-Fossa(חור יותר גדול) shallow depression  

-Processבליטה a projection or outgrowth of tissue from a larger body  

-Sulcusחריץ shallow groove (artery or nerve) 

-Canalתעלה  longer, tubelike opening 

-Fissureתלם narrow, cleftlike opening 

-Meatusתעלה type of canal 

Condyle-טבעת  : large, round protuberance 

 

 

2929  

 קורס סייעות רופא שיניים
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            Foramen ( חור)פתח -  opening (arteries, nerves) 

 

3030  

 קורס סייעות רופא שיניים
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          -Fossa (חור יותר גדול)  shallow depression  

infratemporal fossa  
3131  

 קורס סייעות רופא שיניים

http://www.dontbeasalmon.net/images/photos/22-05-09--Infratemporal_fossa_2.JPG
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-Process   a projection or outgrowth of tissue from a larger body:  -בליטה

3232  

 קורס סייעות רופא שיניים
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-Sulcus   :חריץ shallow groove (artery or nerve) 
 

 במקרה של בעיות חניכיים ונסיגת עצם

הסולקוס, נוצר חריץ בין השן לרקמה התומכת    

 עומק הסולקוס הוא אינדקציה לאופן התפתחות המחלה
3333  

 קורס סייעות רופא שיניים

http://www.checkdent.com/en/videos/sulcus-194.html
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-Canal  תעלה  longer, tubelike opening 

Alveolar inferior canal 

3434  

 קורס סייעות רופא שיניים

http://rickwilsondmd.typepad.com/.a/6a01156e42deab970c0148c794b1d3970c-pi
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Fissure  narrow, cleftlike opening : - חריץ 

 

Fissure עששת בחריצים    

3535  

 קורס סייעות רופא שיניים
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= is the round prominence at the end of a bone  Condylus -  טבעת  

 לרוב חלק ממפרק

TMJ=Temporo-mandibular 
joint 

3636  

 קורס סייעות רופא שיניים



3737  


