
 התפתחות המשנן
 הדרכה עבור רופאי ילדים -בריאות השן 



 מבנה השן ומורפולוגיה

 והלסתותהשיניים הפרעות בהתפתחות 
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 :ביחידת הלימוד נלמד על

 התפתחות המשנן
 ?מה נלמד



 מבנה השן ומורפולוגיה



 :כותרת. א

 ומכוסה באמיילהנראה בפה החלק 

 

 

 

 :שורש. ב

 החלק הסמוי מן העין ונמצא בתוך

 בצמנטוםמכוסה , הלסת

 מבנה השן
 החלקים האנטומים של השן



 : אמייל

 השכבה החיצונית המצפה את הכותרת

  96% -המורכבת מהקשה ביותר בגוף הרקמה 

 חומר אורגני 4% -מינרל ו

אינה מכילה קצוות עצבים ולכן פגיעה בה אינה  

 גורמת לכאב

 

 מבנה השן
 רקמות השן



   :דנטין

קשה המורכבת  רקמה  .לאמיילהפנימית השכבה 

 חומר אורגני 30% -מינרל ו 70% -מ

בהם שלוחות עצב המגיעות ממוך   טובולימכילה 

 השן

 

 מבנה השן
 רקמות השן



 :  השןמוך 

 הפנימית לדנטיןהשכבה 

   רכהרקמה 

 והעצברקמת החיבור , את כלי הדםמכילה 

 מבנה השן
 רקמות השן



 : צמנטום

 המכסה את השורשהשכבה 

  50% -מינרל ו 50% -קשה המורכבת מרקמה 

 חומר אורגני

 קצוות סיבים שתפקידם עיגון השן בלסתמכילה 

 

 מבנה השן
 רקמות השן



 חותכות

(Incisors ) 

 במרכז הקשת

 אסתטיקה ופונטיקה, חיתוך ראשוני של המזון: תפקיד

 ניבים

(Canines)  

 באזור קדמי בין החותכות והמלתעות

 קריעת המזון: תפקיד

 מלתעות

(Premolars) 

 בין הניבים והטוחנות

 לעיסת המזון וגריסתו יחד עם הטוחנות במשנן קבוע בלבד: תפקיד

 טוחנות

(Molars) 

 השיניים האחוריות  

 לעיסת המזון וגריסתו יחד עם המלתעות: תפקיד

 מורפולוגיה



 מורפולוגיה
 סוגי משנן

 



 סימון השיניים בישראל נעשה על פי השיטה האוניברסלית

 :שיניים קבועות

 בשיטת סימון זו מחלקים את הפה לארבעה רביעים  

 ובכל רביע שמונה שיניים

 :  לכל שן מספר דו ספרתי

 מסמלת את מספר הרביע הראשונההספרה  

 מסמלת את מיקום השן בתוך הרביע השנייההספרה  

 

 :שיניים נשירות

 בשיטת סימון זו מחלקים את הפה לארבעה רביעים  

 חמש שינייםובכל רביע 

 :  לכל שן מספר דו ספרתי

 מסמלת את מספר הרביע הראשונההספרה  

 מסמלת את מיקום השן בתוך הרביע השנייההספרה  

 

 

  מורפולוגיה
 סוגי משנן



 שיניים 20•

 חודשים 24-36ומסתיימת בגיל , הבקיעה מתחילה סביב גיל שישה חודשים•

 הבקיעה לרוב סימטרית•

 השיניים התחתונות בוקעות לפני העליונות•

 סדר הנשירה דומה לסדר הבקיעה•

 עיכוב בבקיעה עלול לנבוע מגורמים סיסטמיים או מקומיים•

 מחייב בירור אצל רופא השיניים, חודשים 12 -עיכוב בבקיעה מעבר ל•

 מורפולוגיה
 המשנן הנשיר



 (כולל טוחנת שלישית)שיניים  32•

 (למעט טוחנת שלישית) 13-14ומסתיימת בגילאים  5-7הבקיעה מתחילה בגילאים •

 סדר הבקיעה דומה לזה של השיניים הנשירות•

 :העיכוב יכול לנבוע מסיבות סיסטמיות או מקומיות•

 הפרעות אנדוקריניות‒

 הפרעות גנטיות‒

 טיפול קרינתי  ‒

 צפיפות המשנן‒

 זיהום דנטלי‒

 חודשים מחייב   18עיכוב בבקיעה מעל •

 בירור אצל רופא השיניים

 מורפולוגיה
 המשנן הקבוע



 הפרעות בהתפתחות השן והלסתות



Natal tooth - שן המופיעה ביילוד 

Neo-natal tooth -  חודשים 3שן הבוקעת עד גיל 

 

 לידות 1/2000 -שכיחות התופעה•

 לרוב חותכת תחתונה•

 במידה והשן גורמת להפרעה בהנקה או לגירוי  •

 של הרקמות יש לעקור אותה

 יש לשקול עקירתה מחשש , במידה והשן ניידת•

 לאספירציה  

 

 הפרעות בהתפתחות השן
 הפרעות במספר השיניים



  -Anodontiaאנודונטיה

 חוסר מוחלט של השיניים הנשירות או הקבועות•

 Ectodermal Dysplasia -נדיר מאוד וקשור בדרך כלל ל•

 Hypodontia -היפודונטיה 

 חוסר מולד חלקי של שיניים•

 השיניים החסרות בשכיחות גבוהה הן חותכות צדדיות  •

 (  12,22)עליונות 

 ,חוסר מולד מרובה שכיח במצבים של תסמונת דאון•

Ectodermal Dysplasia ,  טיפול כימותרפי ועוד 

  -Hyperdontiaהיפרדונטיה

  (supernumerary)עודף מולד של שיניים •

 תופעה נדירה הנפוצה באזור החותכות העליונות•

 יכול להיות ממצא בודד או קשור לתסמונות גנטיות  •

 Gardner Syndrome ,Cleidocranial dysplasiaכגון 

 

 הפרעות בהתפתחות השן
 הפרעות במספר השיניים



Microdontia 

 שן קטנה מגודלה התקין•

 תופעה הנצפית בחותכות צדדיות עליונות•

•Peg-Shaped lateral- חותכת צדדית עליונה קטנה בצורת יתד 

Macrodontia 

 שן גדולה מגודלה התקין•

Gemination 

 פיצול לא מושלם של נבט השן•

 נראה שן אחת גדולה ללא שינוי במספר השיניים•

Fusion 

 חיבור נבטים של שתי שיניים סמוכות  •

 נראה שן אחת גדולה וחוסר שן סמוכה•

 

 

 

 

 הפרעות בהתפתחות השן
 הפרעות בצורה

 י רופא השיניים  "לטיפול עבלבד הניתנות לרוב מדובר בהפרעות אסטטיות 



Amelogenesis Imperfecta 

 הפרעה גנטית נדירה הפוגעת בהיווצרות האמייל•

 צהוב או אפור  , השיניים בעלות גוון חום•

 יכולה להופיע במשנן הנשיר ובמשנן הקבוע•

 ורגישות בשינויי טמפרטורה  , שחיקה, השיניים מועדות לעששת•

 

Dentinogenesis Imperfecta 

 הפרעה גנטית נדירה הפוגעת בהיווצרות הדנטין•

 השיניים בעלות גוון חום אדמדם•

 ישנה נטייה לקילוף של האמייל ולשחיקת הדנטין•

 

 כאשר מזהים הפרעות אלו יש להפנות לרופא השיניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרעות בהתפתחות רקמות השן



Hypoplasia 

 פגיעה בכמות האמייל שנוצר  •

 האמייל דק ומחורץ ועלולים להופיע כתמים לבנים או צהובים•

 הקרנות ועוד, אבצס דנטלי, חבלה, זיהום בשן נשירה: גורמים•

בזמן  Amoxicillin מחקרים שבוצעו לאחרונה מצביעים על קשר בין צריכה גבוהה של •

 -Hypoplasiaהסתיידות השיניים ו

עלייה בחום הגוף בילדים פוגעת בפעילות התאים היוצרים את האמייל ועלולה לגרום •

 להיפופלזיה

 

Fluorosis 

שינויים בצבע הנגרמים כתוצאה מחשיפה סיסטמית לרמות גבוהות של פלואוריד בזמן  •

 התפתחות השן

 החל מכתמים לבנים ועד לצביעה חומה, שינויי הצבע הם מגוונים•

 ההפרעה היא לרוב אסטטית בלבד וניתנת לטיפול•

 

 

 הפרעות בהתפתחות רקמות השן



 היפומינרליזציה

 פגיעה באיכות האמייל שנוצר עקב הפרעה בשלב הסתיידות השן•

 חלקי השן הפגועים חלשים ועלולים להתפורר•

• MIH- Molar incisor hypomineralization: 

מהשיניים הטוחנות   1-4של  היפומינרליזציהתופעה נפוצה במשנן הקבוע בה נראה ‒

 הראשונות בשילוב עם השיניים החותכות הנובעת מסיבה סיסטמית

 הפרעות מקומיות בהסתיידות השיניים



 Tetracyclineשינויים מולדים בצבע בעקבות מתן 

   Tetracyclineנגרמת מנטילת •

 על ידי האם בחצי השני של הריון או בזמן ההנקה  ‒

 על ידי הילד בזמן הסתיידות המשנן הקבוע   ‒

 אפורות/ צהובות / השיניים חומות •

 השיניים אינן מועדות לעששת, פגם אסטטי בלבד•

 ניתן לטיפול על ידי רופא השיניים•

 הפרעות בצבע השיניים
 שינויים מולדים



 :שינויים נרכשים בצבע נראה בעקבות

 טראומה  •

 עששת•

 היגיינה אוראלית לקויה•

 'קפה וכד, הכתמה חיצונית מעישון•

 'בילירובין גבוה וכיוב, פורפיריה•

 

 הפרעות בצבע השיניים
 שינויים נרכשים



 :הסיבות לליקויי סגר

 חוסר התאמה בין גודל הלסתות לגודל   -גנטיות •

 ,  הפרעות בהתפתחות הלסתות, השיניים

 ,  שפה שסועה, עודף מולד של שיניים/חוסר

 ב"וכיו, חך שסוע

 מציצה  , הרגל של דחיפת לשון -סביבתיות •

 ממושכת של  אצבע או מוצץ

 בהרגלים אלו בגיל מוקדם  אבחנה וטיפול 

 יכולים למזער או למנוע לחלוטין ליקויי סגר

 :ליקוי סגר יכול לגרום ל

 הפרעה פונקציונלית•

 חוסר יכולת בשמירה על היגיינה אוראלית•

 הפרעה אסתטית•

 ליקוי סגר המהווה בעיה אסטטית או תפקודית מחייב הפניה לרופא שיניים

 

 ליקוי סגר



 ליקוי סגר
 :ליקויי סגר שכיחים

 מנשך פתוח קדמי

 אחורי( crossbite)מנשך צולב  קדמי( crossbite) מנשך צולב

 צפיפות



Micrognathia 

 הלסת קטנה מגודלה התקין•

 הלסת התחתונה•

 :  ממצא בודד או חלק מתסמונת כגון -מולדת•

Pierre Robin sequence,  

Treacher Collins syndrome,  

Goldenhar’s syndrome 

    בקונדילכתוצאה מפגיעה חד או דו צדדית  -נרכשת•

 הקרנות, זיהום, י טראומה"ע

Macrognathia   

 הלסת גדולה מאד מגודלה התקין•

 יכולה להופיע בגיל ההתבגרות כתוצאה מהפרשת יתר של הורמון הגדילה•

 

 

 

 

 הפרעות בהתפתחות הלסתות



Cleft lip and palate 

 להתפתחות העובר כתוצאה מחוסר איחוי של המדפים הפלטינלים 12-14נגרמת בשבוע  •

 ממצא בודד או קשור בסינדרום•

הפרעות פסיכולוגיות  , בנשימה, אכילה ושתייה, ההפרעה יכולה לגרום לקשיים בהנקה•

 ופגיעה במשנן

 שבועות 10הראשון נעשה בגיל , התיקון מבוצע בדרך כלל בשלבים•

 

 הפרעות בהתפתחות הלסתות



 הרגלים המשפיעים על חלל הפה



השפעה של הרגל המציצה על המשנן קשורה לאופי  •

 התדירות שלו ולמשך הזמן בו הילד עוסק בהרגל, ההרגל

דחיפת החותכות העליונות קדימה וכלפי  : השפעות נפוצות•

הצרות של הלסת  , מנשך פתוח קדמימעלה והיווצרות 

 העליונה ומנשך צולב אחורי

ההשפעות הדנטליות הן לרוב הפיכות במידה וההרגל  •

 5מופסק עד גיל 

 יש לעודד הפסקת ההרגל עד לבקיעת השיניים הקבועות•

שימוש במוצץ פיזיולוגי עדיף על קונבנציונלי כי משפיע  •

 פחות על השיניים

מציצת מוצץ מופסקת בדרך כלל בגיל צעיר יותר ממציצת  •

 אגודל ולכן עדיפה

.  אוראלי -להפסקת הרגל ניתן להשתמש במכשיר אינטרה•

 י רופא שיניים"הכנת המכשיר והדבקתו מבוצעת ע

 הרגלים המשפיעים על חלל הפה
 מציצה שלא לצרכי תזונה



 נפוצה בעיקר בשעות הלילה ולרוב אינה מודעת  •

,  הפרעות שינה, לחץ נפשי, הסיבות כוללות הפרעת סגר•

 תרופות פסיכיאטריות, סיבות נוירולוגיות

 מהילדים מפתחים הרגל זה בגיל כניסה לבית ספר 30% -כ•

, 12ומופסקת עד גיל  7-8השכיחות לרוב יורדת בגילאי •

 לאחר בקיעת השיניים הקבועות

לרגישות של השן  , ההרגל יכול לגרום לשחיקת האמייל•

', קליקים, 'כאבים)להפרעות במפרק הלסת , וחשיפת מוך

 ולכאבי ראש( הגבלה בתנועה ועוד

טיפול התנהגותי יכול לעזור  , אם ההרגל נובע מלחץ נפשי•

 בהפסקתו

ילדים בוגרים יותר ייתכן  . לרוב אין צורך בטיפול 8עד גיל •

ויצטרכו סד לילה המונע את שחיקת השיניים והמשך הנזק  

 לשניים

 

 

 הרגלים המשפיעים על חלל הפה
 Bruxism -שחיקת שיניים 



 שאלות חזרה



 ?איזו מהשכבות הבאות אינה רגישה לכאב

 מוך

 דנטין

 אמייל

 צמנטום

 התפתחות המשנן

1 

 שאלות תרגול וחזרה



 ?(פרהמולרים)איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי מלתעות 

 תפקידן לחתוך את המזון

 קיימות במשנן קבוע בלבד

 נמצאות בין הניבים לטוחנות

 חוסר מולד של מלתעות הוא נפוץ

 התפתחות המשנן

2 

 שאלות תרגול וחזרה



 ?באיזה גיל בוקעת חותכת לטרלית עליונה במשנן נשיר

 חודשים 6-10

 חודשים 9-13

 חודשים 10-16

 חודשים 13-19

 התפתחות המשנן

3 

 שאלות תרגול וחזרה



 ?Geminationכיצד נאבחן מצב של 

 מספק שיניים קטן מהרגיל

 שן קטנה מהרגיל

 מספר שיניים גדול מהרגיל

 שינוי בצבע השן

 התפתחות המשנן

4 

 שאלות תרגול וחזרה



 ?מה נראה אצל ילד השוחק שיניים

 רגישות של השיניים

 שיניים קצרות מהרגיל

 קליקים במפרק הלסת

 ל יתכנו"כל הנ

 התפתחות המשנן

5 

 שאלות תרגול וחזרה



 התפתחות המשנן
 מקורות מידע

1. http://www2.aap.org/oralhealth/pact/ch1_intro.cfm 

We are thankful to the AAP for allowing us to use materials from the 

PACT program 

 משרד הבריאות –האגף לבריאות השן : ייעוץ מדעי. 2

 הילדיםרופאי איגוד          

 

 

 

 

 ;ד.5; ג.4;  ב.3;  א.2;  ג.1: פתרון שאלות התרגול
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