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 מערכת התנועה

 עצמות•

 גידים•

 מפרקים•

 שרירים•

 רצועות•



 תפקידי השלד

 :תפקידי השלד 

 .תמיכה לרקמות הגוף•

 .מנוף לתנועה•

 .הגנה על איברים פנימיים•

 .ייצור תאי דם•

 .מאגר מינרלים•

 



 סוגי עצמות

עצמות אלו נמצאות בגפיים ולהן   -עצמות ארוכות•
 ( הזרוע, עצם הירך.)מבנה גלילי מאורך

 לעצמות אלו מבנה קובייתי או מלבני -עצמות קצרות•

 (.עצמות שורש כף היד והרגל)

עצמות  .) על איברים פנימיים הגנה  -עצמות שטוחות•
 (.והצלעותעצמות האגן , הגולגולת

עצמות בעלות מבנה מסובך -עצמות מיוחדות•
 (.חוליות)

 

 



 מבנה והרכב רקמת העצם
 :העצם מורכבת

 (אוסטאוציטים)מתאי עצם •

ל המכיל סיבים  'חומר דמוי ג -חומר בין תאי•
חלבוניים הנקראים סיבי קולגן התורמים לחוזק 

 .י תאי עצם צעירים"החומר הבין תאי מיוצר ע.העצם

העצם הבוגרת עוברת תהליך מתמיד של הרס     
 (.  אוסטאובלסטים)ובנייה( אוסטאוקלסטים)

 .המינרל הוא גביש המכיל סידן וזרחן•

 כלי דם ועצבים•

 

 



 מפרק

 .מפרק מוגדר כאיזור החיבור בין שתי עצמות שונות•

 :קיימים שלושה סוגי מפרקים•

 (גולגולת.) ללא יכולת תנועה-מפרק פברוטי 

 (עמוד השדרה.)בעל יכולת תנועה מוגבלת-מפרק סחוסי

, מפרק הכתף .)בעל כושר תנועה רב-מפרק סינובילי
 (הברך



 סוגי מפרק סינובילי  

 .  עצם אחת מסתובבת בתוך השניה -סיבובי•

 .מאפשר כפיפה ופשיטה -צירי•

מאפשר את טווח התנועה הגדול   -כדור ומיסב•

 .ביותר



 סוגי המפרקים



 TENDON)) גיד
 הגיד מחבר בין השריר לעצם•

את סיבי " מדביקים"ה, סיבים קולגניים -הגיד •
אופן העריכה של הסיבים הוא במקביל זה . השריר

זאת כדי  , לזה ובדיוק בכיוון המשיכה של השריר
 למנוע שבירת כוחות

 ולהבטיח העברת     

 .כוח מלאה דרך הגיד לעצם   



 LIGAMENT)) רצועה

 

י חיבור וקיבוע "ייצוב המפרק ע: תפקיד עיקרי•
העלולה , ומניעת תנועת יתר במפרק, עצמות המפרק

 לפגוע בחלקי המפרק 

 .השונים    

 הרצועה מחברת בין •

 .עצם לעצם    



 (OSEOUS TISSUE) רקמת עצם

 

 :תפקידים
 תמיכה באברים•

 מנופים לתנועה•

  הגנה על אברים•

 חיוניים 

 ייצור תאי דם•

 זרחן ויונים נוספים, מאגר סידן•

 

 



 (BONE MARROW)לשד העצם 

    .האחראית על יצור תאי דם, רקמת חיבור מיוחדת

 ובחללים   ממוקמת בחלל המרכזי של עצמות ארוכות

 אצל תינוק קיים לשד עצם בכל  . של עצם ספוגית

 אצל המבוגר נמצא לשד עצם הפעיל בייצור  . העצמות

 בגופי חוליות עמוד  ,באגן, תאי דם בעצמות הצלעות

 ובקצות עצמות הזרוע והירך, השדרה



 (COMPACT BONE) עצם דחוסה
   עצם עמודותבנויה מ

(OSTEONS),  
  עצם דפיהמורכבות מ

(LAMELLAE  ) 
 המכילים  , מעגליים

 . חומר מצע שהתגרם
 בין דפי העצם לכודים 

 , תאי עצם בוגרים
 הערוכים בשורות וכל 
 אחד מהם נתון בתוך 

 (.LACUNA)אגן 



 (COMPACT BONE) עצם דחוסה

 תעלות  מתוך תא העצם נמשכות 
 אל תוך  ( CANALICULI) זעירות

 חומר המצע ונראות כמו זרועות   
 עכביש האוחזות בחומר המצע   

 התעלות מתאים סמוכים  . שסביבן
   תעלהמתחברות ביניהן ואל 

 גדולה יותר   אורכית
(HAVERSIAN CANAL) , 

 .  העוברת  במרכז כל עמודת עצם
 תעלות  אורכיות אלו מחוברות ביניהן  

 ש  "ע תעלות  הרוחביותי ה"ע
VOLKMANN  . 

 דרך רשת תעלות זו עוברים צינורות  
 .צינורות לימפה וסיבי עצב, דם

 



 (SPONGY BONE) עצם ספוגית

  דקות עמודותמורכבת מ
(TRABECULAE) , הערוכות

קווי  "בהתאם ל –בכיוונים שונים 
הפועלים על אותו אזור  " העומס
 חללבין העמודות קיים . בעצם

בתוך  . המלא בנוזל הרקמה
העמודות נתונים תאי עצם וחומר  

המבנה הספוגי  . תאי-מצע בין
בחומר ולכן מונע  " חוסך"

 .מהעצם להכביד על התנועה



 גדילה אורכית של עצם

 





 



 עמוד השידרה

במבט צידי נראה  , חוליות 33מבנה גמיש בעל •

 .Sבצורת 

וכן מדן על חוט , מהווה את הציר המרכזי בגוף•

 .השידרה

ולכן משמש  , (Sצורת )בעל עקמומיות טבעיות •

 .כבולם זעזועים

 .סקוליוזיס וקיפוזיס: ליקויים•

 



 מבנה החוליות

  -גוף החוליה •

הם קטנות משום   -(העליונות)החוליות הצוואריות    

שנושאות משקל קל ובעלות חור גדול לחוט  

 .השידרה

גדולות כי  -( התחתונות)החוליות המותניות   

 .והחור שלהן קטן, נושאות משקל רב

 



 החוליות

 7 .חוליות הצוואר.א

 12 .חוליות חזה.ב

 5 .חוליות מותניים.ג

 .חוליות מגרומות זו לזו sacrum 5 .העצהעצם .ד

 coccyx 4 .עצם הזנב.ה



 עמוד השידרה



 הדיסק הבין חולייתי

 .ל הנמצא בתוך הטבעת'מורכב מטבעת סיבית ומג•

 .ל'הדיסק הינו בולם זעזועים בזכות הג•

 .פריצת דיסק= ל לפרוץ 'קרע של הטבעת יגרום לג•

 



 הדיסק הבין חולייתי



 כלוב בית החזה

 עצם החזה•

 זוגות של צלעות 12•



 כלוב בית החזה



 חגורת הגפיים העליונה

 עצם הבריח•

 עצם השכם•

 עצם הזרוע•

 עצמות האמה•

 עצמות כף היד•



 עצם הבריח

 יוצרת מפרק עם עצם החזה ועם עצם השכם•

 



 עצם השכם

 .מונחת על הצלעות, בצורת משולש, שטוחה•

 יוצרת מפרק עם  •

 .עצם הבריח והזרוע   



 עצם הזרוע ועצם האמה

בחלקה העליון יוצרת מפרק עם עצם   -הזרוע•

ובחלקה התחתון יוצרת מפרק עם , (הכתף)השכם 

 .עצמות האמה

 .נקראות גומד וחישור -האמה•

 .  בחלקן התחתון יוצרות מפרק עם עצמות כף היד   



 עצם הזרוע ועצם האמה



 עצמות כף היד

 עצמות בשורש כף היד 8•

 עצמות כף היד 5•

 מלבד, עצמות האצבעות•

 .באגודל ישנן שלוש עצמות

 



 חגורת הגפיים התחתונה

 האגן•

 הירך•

 עצמות השוק•

 עצמות כף הרגל•

 



 האגן

 .עצם שטוחה שצורתה כשל משפך•

 .הסקרום ושתי עצמות ההיפ:מורכב משלוש עצמות•

,  איליום:ההיפ מורכבת משלוש עצמות שהתאחו•

 .איכסיום ופיוביס

 עם הסאקרום, עם הירך: האגן יוצר מפרקים•

 



 האגן



 האגן



 הירך

 .ביותר בגוףהארוכה העצם •

מפרק  , בחלקה העליון יוצרת מפרק עם האגן•

המאפשר תנועה בכל , בצורת כדור ומיסב

 .המישורים

 .בחלקה התחתון יוצרת מפרק עם עצמות השוק•



 הירך



 עצמות השוק

העצם הגדולה נקראת שוק והקטנה נקראת  •

 .שוקית

ויוצרות את , יוצרות את מפרק הברך עם עצם הירך•

 .מפרק בקרסול עם עצמות כף הרגל



 עצמות השוק



 עצמות כף הרגל

 .דומה למבנה עצמות כף היד•

 


