
 אנטומיה של הפה
 הדרכה עבור רופאי ילדים -בריאות השן 



 אנטומיה של הפה
 ?מה נלמד

 :ביחידת הלימוד נלמד על

 מבנים אנטומיים בפה

 במבנים אנטומים בפה ממצאים פתולוגיים מולדים 

 במבנים אנטומים בפהממצאים פתולוגיים נרכשים 

 מחלות חניכיים
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 חלל הפה
 חך

 (uvula)ענבל : גבול אחורי, השיניים העליונות: גבול קדמי•

שעברו איחוי בקו  ( maxilla)בנוי מעצמות המקסילה , שני שליש קדמיים - החך הקשה•

 האמצע והתאחו גם עם עצמות החך

 ובדיבורבנוי משרירים וממלא תפקיד חשוב בבליעה , האחוריהשליש  - החך הרך•



 חלל הפה
 בלוטות רוק

 מפוזרותקטנות ובנוסף ישנן בלוטות , גדולותבלוטות רוק  6בחלל הפה •

 :  שלושת זוגות בלוטות הרוק הגדולות•

נמצאת מתחת וקדמית  . ביותרהגדולה  -( Parotid gland)בלוטת הפרוטיד 

.  פתח צינור הבלוטה ברירית הלחי. masseter -בין העור לבין שריר ה, לאוזן

 .  (xerostomia)חוסר ייצור רוק על ידי הבלוטה עלול לגרום ליובש פה 

בגבול  נמצאת  -( Submandibular gland) מנדיבולרית-הסאבהבלוטה 

   צינור  פתח . באזור זווית הלסת, התחתונההלסת התחתון של 

 .הפההבלוטה ברצפת 

     ממוקמת   -( Sublingual gland)לינוגאלית -הבלוטה הסאב

 .צינור הבלוטה ברצפת הפהפתח . מתחת ללשון
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 חלל הפה
 Gingiva -חניכיים

 Periodontal) הפריודונטלי הליגמנט, רקמה רכה המצפה את עצמות הלסתות•

Ligament- PDL ) השיניים  וצוואר 

 רקמת חיבור המעגנים את השיניים בתוך הלסתותיבי ס -הפריודונטלי הליגמנט•

המתפתחת סביב לשיניים במהלך בקיעתן  עצם  -(Alveolar Process) אלבאולריתעצם •

 הקיימת רק כשיש שיניים

 אלבאולריתכאשר אין שיניים בפה אין רקמת חניכיים ואין עצם •



 ממצאים פתולוגיים מולדים



 ממצאים פתולוגים מולדים
 (Inclusion Cysts)ציסטות 

 אפיתליאלילבנות או שקופות ממקור , ציסטות קטנות•

 חודשים ללא צורך בטיפול 3לרוב אסימפטומטיות וחולפות באופן ספונטני עד גיל •

•Gingival cyst of the newborn: 

Epstein’s pearls-   

 קו האמצע של החך הקשה  לאורך 

Bohn’s nodules-   

   האלבאולרית המוקוזהעל , אודונטוגניממקור 

 (ותחתונהלסת עליונה )והחניכיים 

 Dental lamina cystsגם נקראות 
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 ממצאים פתולוגים מולדים
Congenital Epulis 

 embryonal hamartoma, נדיר ביילודיםשפיר גידול •

 בלסת העליונה האלבאולריהקדמי של הרכס יותר בשליש נפוץ •

 רך או קשה למישוש•

 גודלו נע בין מילימטרים לסנטימטרים•

 בצבע אדמדםאו  המוקוזהבצבע •

 יכול להיעלם באופן ספונטני•

 כירורגיתהסרה : טיפול•

 



 ממצאים פתולוגים מולדים
 (Ankyloglossia)לשון קשורה 

 קצר לרצפת הפה פרנולוםלשון קשורה על ידי •

 הגבלה בתנועת הלשון•

 מהתינוקות 4%-5% -לשון קשורה מופיעה ב•

 התערבות במקרים בהם ישנה הפרעה להנקה או לאכילה מבקבוק  •

 ”s“ -ו ”t“במיוחד בביטוי צלילי , גם הפרעה בדיבורתיתכן •

 במידה והלשון מוגבלת בתנועה frenectomy: טיפול•

 

 



 ממצאים פתולוגים מולדים
 (Bifid Uvula)ענבל מפוצל 

 הענבל נראה חצויבה הפרעה התפתחותית •

שלא  , של החךמוקוזלי -סאבלהיות קשור לשסע אך יכול , בודדהענבל המפוצל הוא ממצא •

 שגרתיתנראה בבדיקה 

 Marfan’s syndrome -להיות קשור ליכול •

 בליעה או האכלה, לדיבורהפרעה  אין -תסמיניםללא •

 



 ממצאים פתולוגים מולדים
 (Macroglossia)לשון גדולה 

 הגדלה של הלשון  •

 ,Acromegaly:כגוןממצא זה יכול להיות קשור במגוון של מצבים סיסטמיים •

Amyloidosis, Myxedema, Melkersson-Rosenthal Syndrome, Down 

Syndrome 

נובעת מהגדלת יתר של שרירי הלשון המלווה בהיפרטרופיה כללית של  לשון גדולה מולדת •

 השרירים

 מלווה בחריצים מרובים על הלשון•

 משפיעה על מיקום השיניים והסגר•

 (יעוץ גנטי, אף אוזן גרון)יש להפנות את הילד להערכה של מומחה •

 



 ממצאים פתולוגים מולדים
 (Benign Migratory Glossitis)לשון גיאוגרפית 

 חלקים ומבריקים, אדומיםאזורים אלו נראים . הלשוןפפילות באזורים על גב אובדן •

 הלשוןעל גבי " לנדוד"יכולים  הפפילותהאזורים מחוסרי •

 חומצייםתיתכן רגישות למאכלים •

מחלות אנדוקריניות  , תזונה לקויה, בוויטמיניםמחסור , תורשה: אינה ידועה האטיולוגיה•

 ועוד

 לשון גיאוגרפית איננה ממקור פטרייתי ולכן איננה דורשת טיפול אנטי פטרייתי•

 בטיפולצורך באופן כללי אין •

 



 ממצאים פתולוגיים נרכשים



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Mucocele 

 מחבלה לבלוטת רוק קטנה והצטברות של רוק מתחת לריריתלרוב נגרמת •

 ציסטה שקופה או בגוון כחלחל •

 תופיע לרוב בשפה התחתונה•

 ללא כאבים•

 מ"ס 1-2נע בין מילימטרים ספורים עד : קוטר•

בהם הציסטה גדולה וגורמת לאי  במקרים . ספונטנירבים נעלמת באופן במקרים : טיפול•

 .להסירהניתן , נוחות

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
 (Ranula)רנולה 

 מתחת ללשון, צדדית של רוק ברצפת הפה-הצטברות חד•

או  לינוגאלית-הסאבההצטברות נובעת מחסימה של הצינור המוביל רוק מהבלוטה •

 מבלוטת רוק קטנה אל רצפת הפה

 שקוף-בצבע כחול, ההצטברות רכה•

 מ"מ 2-3 -קוטרה כ•

 ובליעה עקב הגבלה בתנועת הלשוןקושי בלעיסה , בדיבורקושי : תסמינים•

 הסרה כירורגית: טיפול•

 ההישנות נמוכיםסיכויי •

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Eruption Cyst 

 שבוע עד שלושה שבועות לפני בקיעת השן  הציסטה מתפתחת •

 ממקור אודונטוגני או אפיתליאלי•

 באזור השן הבוקעת, על החניכיים, ובטוחנותמופיעה בעיקר בניבים •

 שקוף  -בצבע כחול•

 הציסטה אינה כואבת•

 השן ולכן אין צורך בטיפולעוברת באופן ספונטני לאחר בקיעת הציסטה  :טיפול•

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
 אפטה

 מדובר בתופעה החוזרת על עצמהלרוב , בריריות הפהכיב המופיע •

 מלווה בכאבים•

 אוטואימוניתאלרגית או , טראומתית, זיהומית: המדויקת אינה ידועה האטיולוגיה•

 גורמי סיכון•

דיכוי חיסוני  , מחלת צליאק, נפוצות יותר בחולים במחלות מעי דלקתיות אפטות–

 )אבץ, ברזל, פוליתחומצה  B12,)מחסור בוויטמינים ובמצבים של 

 ACEומעכבי   NSAIDsהן אפטותהעלולות להוות טריגר להופעת תרופות –

באמצעות משחות או שטיפות פה המכילות חומר , בעיקר סימפטומטי ותומך: טיפול•

 להרדמה מקומית

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Primary Herpetic Gingivostomatitis 

 :בפהתופעות 

 הקשה ולעיתים  החך , על הלשון( מ"מ 2-3)שלפוחיות קטנות •

 והחניכייםהלחיים , השפתייםעל 

 בלבד gingivostomatitis -לעיתים מאופיינת ב•

 כואבונוצר כיב נקרעות השלפוחיות •

 לגרום היכולים וקושי בבליעה יתר ריור , ריח פה•

 לשתותלסרב לילד 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Recurrent Herpes Simplex Infection 

 זיהום בווירוס ההרפס הוא זיהום כרוני  

 (בתוך הפהלא )  Herpes Labialis-השפהחוזר לרוב כנגע על •

 ועודמצבים של דיכוי חיסוני , להופעת פצעים אלו כוללים לחץ גורמים•



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Oral Candidiasis 

 Candida Albicansזיהום פטרייתי הנגרם על ידי 

 :תסמינים•

 רירית הלחי והשפתיים ועל החניכיים, גבי הלשוןחיפוי לבן מתגרד על –

 מנוונת אדומהרירית מתחת לחיפוי נמצאת –

 ייתכנו כאבים משמעותיים המפריעים לאכילה–

 :גורמים•

 שימוש באנטיביוטיקה סיסטמית–

 שימוש בסטרואידים בשאיפה–

 סכרת–

 (כתוצאה מייצור לא תקין של רוק)יובש בפה –

 לקויההיגיינה אוראלית –

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Oral Candidiasis 

 :הטיפול•

 אנטי פטרייתימקומי –

 :מצב כרוני•

לשלול  יש , או חוזרים זמן קצר לאחר סיומו, נמשכים למרות הטיפולוהתסמינים במידה –

 או עמידות לתרופות, מוצץ או הנקה, הדבקה חוזרת מבקבוק

ללא טיפול אנטיביוטי  , כשמדובר בתינוקות מעל גיל שישה חודשים עם זיהום חוזר–

אם המצב ממשיך  בעיקר , (HIVכגון )יש לשלול מצב של דיכוי חיסוני , סיסטמי ברקע

 התינוקבשנת החיים השנייה של 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Angular Cheilitis 

 
 סדקים המלווים בדלקת ואדמומיות בזווית הפה•

 :גורמים•

 זיהום פטרייתי–

 שפתייםגירוי מקומי כגון הרגל של ליקוק –

 סטרפטוקוק, סטפילוקוקידי זיהום משני על –

 הפהתחושת צריבה וכאב בזוויות : קלינייםתסמינים •

 סטרואידיםאנטיביוטית או משחת משחה  ,מקומי אנטי פטרייתי: הטיפול•

 



 ממצאים פתולוגים נרכשים
Obstruction Parotitis 

 :גורמים•

 נגרם בדרך כלל כתוצאה מאבן בבלוטת הרוק ולכן לרוב חד צדדי–

 לרוב שפיר, לעיתים נדירות החסימה יכולה להיגרם כתוצאה מגידול–

 אנדוסקופיה להוצאת האבן מהבלוטה: טיפול•



 מחלות חניכיים



 מחלות חניכיים
Gingivitis 

 ללא מעורבות של עצם, דלקת חניכיים המוגבלת לרקמה רכה בלבד•

 בשלב זה הדלקת הפיכה ואין אובדן תאחיזה של השיניים•

 אוראלית לקויה הגורמת להצטברות פלאק  היגיינה : גורמים•

 :סימנים קליניים•

 נפיחות ואודם של החניכיים–

 דימום בזמן צחצוח שיניים–

 :טיפול•

 שיפור בהרגלי ההיגיינה האוראלית–

 י שיננית"ניקוי מכני ע–

 במידת הצורך כלורהקסידיןשטיפות פה המכילות –

יש להפנות את הילד לרופא שיניים להערכה  , כאשר מזהים דלקת חניכיים משמעותית–

 וטיפול

Gingivitis  מטופלת עלולה להתפתח ללא- Periodontitis 



 מחלות חניכיים
Periodontitis 

מתחילים להיווצר כיסים עמוקים   -מעורבות מערכת התאחיזה של השן בתהליך הדלקתי•

 ספיגת עצם ונסיגת חניכיים, בין השן לחניכיים

 מחלה לא מטופלת תוביל לאובדן שיניים•

או מקומית המוגבלת לשיניים  , המחלה יכולה להיות כללית המערבת את כל המשנן•

 מסוימות בלבד

 אך מופיעה גם בילדים ובמתבגרים, יותר באוכלוסייה המבוגרת נפוצהמחלה זו •

 :  כוללים הקלינייםהתסמינים •

 אודם ונפיחות של החניכיים–

 ניידות של שיניים קבועות–

 חשיפת שורשי השן–

 ריח רע מהפה  –



 מחלות חניכיים
 Necrotizing Ulcerative Gingivitis (NUG) 

   נקרוטיתהגורמת ליצירת כיבים ורקמה , דלקת חריפה של החניכיים•

 נפוצה בעיקר במתבגרים ובמבוגרים צעירים•

 :תסמינים•

 כאבים בחניכיים–

 במגעקל דימום –

 רעוריח טעם –

 החניכייםאפורה על רקמה –

 כיבים–

 בין השיניים קטומות הפפילות–

 לימפהנפיחות של בלוטות , אי נוחות, חום :תסמינים סיסטמיים•



 מחלות חניכיים
 Necrotizing Ulcerative Gingivitis (NUG) 

 :  גורמי סיכון

 אוראלית לקויההיגיינה •

 תזונה לקויה•

 מחסור בוויטמינים•

 גרון וחלל הפה, זיהומים בשיניים•

 חיסונידיכוי •

 עישון•

 נפשילחץ •

 :טיפול

 ניקוי מכני•

 כלורהקסידיןעם  אנטיבקטריאליותשטיפות •

 (ומטרונידזולפניצילין )טיפול אנטיביוטי •

 

 !יש להפנות את המטופל בדחיפות לרופא שיניים NUG -כאשר ישנו חשד ל

 



  מחלות חניכיים
Aggressive Periodontitis 

 אובדן תאחיזה מהיר אשר עלול לגרום לאובדן השן•

 לרוב קיים רקע גנטי ולכן מופיע במשפחות•

 יכול להופיע יחד עם דלקת חניכיים•

 מראה קליני של ניידות שיניים ומרווחים בין השיניים•

 אבחנה מוקדמת חיונית להצלחת הטיפול•

 :צורה המקומיתה

 מופיעה לרוב סביב גיל ההתבגרות•

 מעורבות של השיניים החותכות והטוחנות בלבד•

 התהליך יכול להיעצר מעצמו או להתקדם למחלה מפושטת ביתר השיניים•

 

 

 



 שאלות חזרה



 שאלות תרגול וחזרה

 ?(Xerostomia)איזה מהמצבים הבאים עלול לגרום ליובש פה 

 מנדיבולרית-הסאבכריתה של בלוטת הרוק 

 מנדיבולרית-הסאבחוסר ייצור מספק של רוק בבלוטה 

 לינגואלית-הסאבאבן בבלוטה 

 הפרוטידחסימה של בלוטת 

 אנטומיה של הפה
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 שאלות תרגול וחזרה

 ?מחייב טיפול אינואיזה מהמצבים הבאים 

Epstein’s Pearls 

Angular Cheilitis 

Oral Candidiasis 

 Ranula 

 אנטומיה של הפה
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 שאלות תרגול וחזרה

Mucocele הינה: 

 ציסטה בצבע אדום

 הגורמת להצטברות של רוקלבלוטת רוק קטנה חבלה 

 בחך העליוןלרוב תופיע 

 רגישה למגע

 

 אנטומיה של הפה

3 



 שאלות תרגול וחזרה

 ?Necrotizing Ulcerative Gingivitisכיצד נזהה מצב של 

 פפילותהשטחה של 

 ריח רע מאוד מהפה

 על החניכיים נמקיתרקמה 

 ל"כל הנ

 אנטומיה של הפה
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 אנטומיה של הפה
 מידעמקורות 

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 
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 הילדיםרופאי איגוד          

 

 

 

 

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