
של השינייםהיסטולוגיה   
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....מה שקשור לשיניים  –מערכת העצבים   

עצבים שנקראים 12מבסיס המוח יוצאים   
Cranial nerves        עצבי הגולגולת  
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(Histology)  היסטולוגיה 
הרקמות  מבנההיא תחום בביולוגיה החוקר את 

(.המיקרוסקופי)  

בעלי  , תאיים-וחומרים בין, היא צבר תאים :  רקמת תאים 

האחראים, תפקוד ומבנה משותפים, מוצא   

. על ביצוע פעולה מסוימת או יותר   

 בגופי יצורים מורכבים קיימים ארבעה                               

:                                                     סוגי רקמות עיקריים  

עצב                              רקמת   
  רקמת שריר,                              

 רקמת אפיתל                             

.                         חיבור ורקמת    

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%9C
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בגולגולת ( חורים)העצבים יוצאים מהגולגולת דרך פתחים  
 . ומתפזרים לכל הגוף     
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בגוף ספיציפי לאיזורכל עצב אחראי   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=cranial nerves&source=images&cd=&cad=rja&docid=vHlzaFmHn40IGM&tbnid=pLp7VZxvqAbqhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thoughtfulveg.blogspot.com/2012/10/breathe-deep_11.html&ei=pYt_UZ-sAojysgbvj4GgDw&psig=AFQjCNFcwZBIeMeVGlAZBtAFLXTvEns05A&ust=1367399528979013
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Trigeminus Nerve  5העצב מספר  

 : העצב החמישי מתחלק לשלושה חלקים    

 
1.Optalmicus nerv  ( עיניים) העייניהעצב  

2-Maxillary nerve  עצב הלסת העליונה 

3-Mandibular nerve  עצב הלסת התחתונה 

 העצב המשולש

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=trigeminal+nerve&source=images&cd=&cad=rja&docid=k6zeYT9zD3J8zM&tbnid=FaDoOPe57JvnuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tumblr.com/tagged/trigeminal nerve&ei=Z5B_UcnxCciitAaEjoCgDg&psig=AFQjCNESV_GUGZPFYLP4wIBChfDckXJtBQ&ust=1367400235116782
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 העצב הולך בדרך כלל עם כלי דם ביחד

 העורקים : מוליכים את הדם היוצא מהלב לרקמות

.ללב חזרהנושאים את הדם מן הרקמות :  הורידים  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=face+arteries&source=images&cd=&cad=rja&docid=QOV3CHvU7R2gJM&tbnid=P6Y1flvI6Ty5LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.netterimages.com/image/3507.htm&ei=wpN_UdWxE8zRsgbnsoDoCA&psig=AFQjCNHO1yzT_qo6cspFz2Z2ngFZNSJuVg&ust=1367401788327637
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91


 9 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד

3-Mandibular nerve  עצב הלסת התחתונה 

 מתפצל וחלק ממנו נכנס לתוך העצם של הלסת התחתונה
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הולך מתחת לשורשים של השיניים ונותן לכל שורש  עצבה  

. ורידו עורקעצב קטן כשהוא מלווה ב   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=mandibular nerve anatomy&source=images&cd=&cad=rja&docid=LcyZZ2Gc0dcF4M&tbnid=5cEL3YXchkDsgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://doctorspiller.com/Mandibular_Nerves.htm&ei=FJh_UbXTBoKd0QWiloDQAw&psig=AFQjCNFmzKfgza8-18L3-_r7lxmIp-q14g&ust=1367402892841273
http://culpepperdds.wordpress.com/for-patients/basic-tooth-anatomy/
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(Apex )חוד שורש העצב נכנס לתוך השן דרך פתח בשורש שנקרא   

לשכת מוך השןומסתיים בתעלת השורש ממשיך בתוך   
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 בתמונה הבאה רואים את העצב בתוך התעלה



 14 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד



 15 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד

 מבנה השן

שנהב,שינן  
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 מבנה השן

.האמייל מכסה את הכותרת בלבד   

 השורש מכוסה עם שכבה 

צמנטוםשנקראת   
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זעירים שנקראים ( חבלים)י "של השורש מחובר לעצם ע הצמנטום  

PDL=Peridontal Ligament 



 18 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד

 מבנה השן

 השורש של השן מעוגן בתוך העצם של הלסת

 במצב בריא עד צוואר השן

 שורשים חשופים עקב 

(ועצם)נסיגת חניכיים   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=tooth+anatomy&source=images&cd=&cad=rja&docid=XZO_k2wysGA_UM&tbnid=3ratpUiJi72xJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turbosquid.com/3d-models/tooth-anatomy-3d-max/484890&ei=o4R9Ucb5DITVtQacm4HwBA&psig=AFQjCNFeDRf15_lFAY05jnPA6xfKB_W34g&ust=1367266148759169
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.את החלק החיצוני של הכותרת אשר בונה ( הקשה)הרקמה   

החי החומר הקשיח ביותר בגוף   האמייל הוא  
מוגבל לכותרת בלבד       

 האמייל מגן על  הדנטין מפני פגיעות ובלאי
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 הידרוקסיאפטיט

,(אותו חומר המרכיב את העצמות והדנטין)  

     . אם כי בדחיסות גבוהה יותר בזגוגית 

Ca10(PO4)6(OH)2 

  96%      סידן יוני מינרל ) אורגני -אנחומר      : 
 = Phosphorus  P: וזרחן                                                        

 

Ca  = Calcium  

(חלבונים ) חומר אורגני  1%  
 

  3%: מים כ  

  

האמייל-של זגוגית השן ההיסטולוגיהמבנה   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%98
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האמייל-של זגוגית השן ההיסטולוגיהמבנה   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=tooth+enamel&source=images&cd=&cad=rja&docid=cnDqK4ghMIkh8M&tbnid=lDuWaWHrKE1K9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nature.com/bdj/journal/v204/n2/covers/index.html&ei=Po19Uaa-Jcnusgbx54DoDA&psig=AFQjCNGcXiVOvKx5UuE693tRXE24hx9t0g&ust=1367268944998930
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האמייל-של זגוגית השן ההיסטולוגיהמבנה   

 האמייל בנוי מעמודות

Prisms - Rods 

http://www.toyen.uio.no/palmus/forskning/g_fosse.pdf
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בטטראציקליןצבע שיניים כהה כתוצאה משימוש   

ובכך על הצבע של השן בכלל  הדנטיןיש חומרים שמשפיעים על צבע   

טטראציקליןלמשל אנטיביוטיקה מסוג   

טטראציקליןלנשים בהריון ותינוקות אסור לקחת אנטיביוטיקה מסוג   
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. היקסידין-כלורעוד חומר שצובע שיניים הוא   

לכן השימוש בהם כלורהיקסידיןמסוימים מכילים מי פה סוגי   

.מוגבל לשבוע בלבד    
. בשימוש ממושך גורמים לצביעת השיניים בצבע כהה    

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=tarodent+mouthwash&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZZ1mc3pnPtBGWM&tbnid=7zD_OXgXKsBD3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medicine-tlalim.co.il/item.asp?codeproduct=861&wood=417&ei=uIt9UapGx6y0BpD-gcAN&psig=AFQjCNFbLPXWYd56Taispi8QyXWQpqv_IQ&ust=1367268646913735
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=tarodent+mouthwash&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZZ1mc3pnPtBGWM&tbnid=7zD_OXgXKsBD3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.6cstd.com/2012/05/&ei=3Yt9UaeVEYjKtAbTzYHQBw&psig=AFQjCNFbLPXWYd56Taispi8QyXWQpqv_IQ&ust=1367268646913735
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Dentin  הדנטין  
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Dentin הדנטין   
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Dentin  הדנטין  

,עוטף את מרבית חלקה של השן באזור הכתר  
 . הצוואר ושורש השן   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=dentin&source=images&cd=&cad=rja&docid=0ZQsqnTaJNKsNM&tbnid=JniDzr6nDGwWfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.studiodentaire.com/en/glossary/dentin.php&ei=V96AUcGCFInHswb0rIGoAw&psig=AFQjCNFajKWxCZTUaqyV5qYU3-zjVFgl1A&ust=1367485651255285
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Dentin  הדנטין  

Dentinal tubules 

טובוליהדנטין בנוי מצינוריות שנקראות דנטין   
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Dentin  הדנטין  

או כתר מלאכותי   אמאיילהדנטין זקוק לכיסוי 

. חיידקים המצויות ברוק שיגנו עליו מפני  
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Dentin  הדנטין  

הדנטין מכיל קצוות עצבים שמקורם במוך השן ועל  

 כן הוא רגיש יותר למגע ולגירויים אחרים
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Dentin  הדנטין  
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Dentin  הדנטין  
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Pulp  מוך השן 



 37 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד

.בתוך השורש קיים חלל הזנה   

.חלל בו עוברים כלי דם ועצבים   

.Pulp =  מוךחלל זה נקרא  

 המוך הוא האזור שאחראי על התחושה בשן

Pulp  מוך השן 

המוך המצוי בשורש הוא דמויחלק   

ואילו החלק אשר מצוי באזור,  תעלה  

ומכאןהוא דמוי לשכה  הכותרתי  

המוךלשכת : שמו   



 38 קורס סייעות רופא שיניים 2013ר כמאל מסארוה "ד

Pulp  מוך השן 

  ,  ,  מוך השן הוא רך מוך השן הוא רך               

  .  .  הוא מספק תזונה לשן הגדלה והמתפתחתהוא מספק תזונה לשן הגדלה והמתפתחת  --          

  יוצר דנטיןיוצר דנטין  --          

  ..כשחשים בכאב נזהרים כשחשים בכאב נזהרים : : תפקיד הגנתי תפקיד הגנתי   --          

    

  

  

  תפקידו של המוךתפקידו של המוך, , ברגע שהשן מגיעה לבגרותברגע שהשן מגיעה לבגרות        

  ..הוא תחושתי בלבדהוא תחושתי בלבד      

        

:מתפקידי מוך השן   
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Pulp  מוך השן 
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Pulp  מוך השן 
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Periodontal Ligament (PDL) 
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Periodontal Ligament (PDL) 
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Periodontal Ligament (PDL) 
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Periodontal Ligament (PDL) 



Thank you 


