
לעיסוי רפואי' שנה א





.והרקמותחמצן אל הדם לספק •   

.החמצן דרוש לתאי הגוף לתהליכים של יצירת אנרגיה •

.מהדםפחמן דו חמצני לסלק •   

(., pHבססת/ חמצת(בדם את כמות יוני המימן לווסת •   

(.  ָפונציה)קולות יצירת •   

.והפרשהנוזלים איוד •   



-3תהליך הנשימה כולו מתחלק ל 

 Ventilationאוורור. 1

שחלוף אוויר בין האוויר החיצוני לאוויר שבריאות

:מתבצע בשני שלבים

 Inspirationשאיפה •

 Expirationנשיפה •

  External Respiration(ריאות)נשימה חיצונית  2.

.שחלוף הגזים בין האוויר לדם

 Internal Respirationנשימה פנימית3.

.שחלוף הגזים בין הדם לתאי הגוף



מעבר הגזים בנשימה החיצונית והפנימית• 

.בנימיםומתרחש כמובן ! בדיפוזיה הוא 

החמצן נישא בדם על מולקולת ההמוגלובין על• 

.דם אדומותכדוריות 

הפקת הגוף לתהליך החמצן משמש את תאי • 

.הנקרא נשימה תאיתאנרגיה במיטוכונדריות 



.Nasal Cavityהאף חלל •

.  Pharynxלוע•

.  Larynxגרון•

.  Tracheaקנה הנשימה•

 Main Bronchiראשייםסימפונות•

 Bronchial Treeהסימפונותעץ •

.  Lungsריאות•

 (Alveoli)נאדיות הריאה•

:  Diaphragmסרעפת•

שריר משורטט שמפריד בין בית החזה  •
.  לבין הבטן

. מחובר לכלוב הצלעות•

.שריר הנשימה העיקרי•

בנוסף האוויר מתפשט•

 (Sinuses)סינוסים=לגתות





:מערכת נשימה עליונה

חלל הפה/ חלל האף. 1

סינוסים. 2

(פארינקס)לוע . 3

(לרינקס)גרון . 4

:מערכת נשימה תחתונה

(טרכאה)קנה . 1

(ברונכים)סימפונות. 2

ונאדיות הריאה. 3



שבהן מתבצעים  , מערכת הנשימה מתחילה באף ובפה ועוברת בנתיבי האוויר אל הריאות•

.חילופים בין החמצן מהאוויר החיצוני לבין הפחמן הדו חמצני מרקמות הגוף

נראות כמו ספוגים ורודים גדולים  , החלקים הגדולים ביותר של מערכת הנשימה, הריאות•

.שממלאים כמעט את כל בית החזה

בצידוהריאה השמאלית קטנה במקצת מהריאה הימנית משום שהיא מצויה יחד עם הלב •

.השמאלי של בית החזה

אונות  -כל ריאה מחולקת לחלקים •

.ודרך תיבת הקול( לוע)האוויר נכנס למערכת הנשימה דרך האף והפה ונע כלפי מטה בגרון •

שנסגר בזמן  ( אפיגלוטיסכיסוי הגרון או * )הכניסה לגרון מכוסה בקפל קטן של רקמה סחוסית•

.בליעה ובכך מונע מהמזון להיכנס אל דרכי הנשימה

,  (סמפונות)נתיב האוויר הגדול ביותר הינו קנה הנשימה המסתעף לשני נתיבי אוויר קטנים יותר •

.המעבירים אוויר לכל אונות הריאה

.סימפונוניםהסמפונות מתחלקים שוב ויוצרים •

(.נאדיות)נמצאים חללים מלאים באוויר בצורת בועיות ובקצוותיהםרוחבם פחות מסנטימטר •
.כל נאדית עטופה ברשת של נימי דם שם מתבצע חילוף החומרים•



חלל הפה/ חלל האף. 1

סינוסים. 2

(פארינקס)לוע . 3

(לרינקס)גרון . 4



.Nasal-עצם ה•

היאליניהאף בנוי מסחוס : סחוסי האף•

שני שליש )ועצם ( שליש קדמי של האף)

(.בחלק האחורי

.Ethmoid–עצם ה •

.Vomer-עצם ה•

.Frontal-עצם ה•

.Sphenoid-עצם ה•

.Superior Concheaקונכיית האף העליונה •

.Middle Concheaקונכיית האף האמצעית  •

.Inferior Concheaקונכיית האף התחתונה  •

.החך הקשה•

.החך הרך•



סחוסייםבנוי ממבנים חלקו הבולט של האף ברובו • 

מהמחיצהחלק + הנזאליתהעצם -חלקו הגרמי• 

עצמות הגולגולתי "שאר חלל האף תחום ע• 

עד ללועהעיניים פנימית חלל ממשיך בין חללי • 

אל תוך חלל  גרמיים המתבלטים מבנים -קונכיות האף• 

.ברירית נשימתיתמצופים , האף

הראשוני שבא  שטח הפנים מבנה מיוחד זה מגדיל את • 

.האווירשל וליחוח ראשוני מבצע סינון , עם האווירבמגע 

–חלל האף מספר מבנים מתנקזים אל תוך• 

!צינור איסוף הדמעות , סינוסים



בעזרת רירית  -האוירוניקוי האוירסינון •

הנשימה ובעזרת השערות שגדלות באזור  

.הנחיריים ומהוות מסננת גסה ראשונית

בטמפרטורה גבוהה החמצן נספג  -האוירחימום •

.טוב יותר אל התאים האדומים

(.הוספת לחות לאוויר)ליחוח •

(.חוש הריח)הרחה •



.  מצופים ברירית הנשימה ומתחברים לחלל האף, חללים בעצם4הסינוסים הם •

הקונכיההם בין ( הספנואידליים-למעט אחד)פתחי המוצא של מרבית הסינוסים •

.  התחתונהלקונכיההאמצעית 

.  חסימה בפתחי הסינוסים גורמים לסינוסיטיס•

:תפקידם

להקטין את משקל הגולגולת• 

תהודה לקולתיבת • 

פרונטאלי-

ספנואידלי-

אתמואידלי-

מקסילרי-



בתוך  , מעל ארובת העין, נמצאים מלפנים( Frontal)הפרונטליים •
(.עצם המצח)העצם הפרונטלית 

מעל השיניים  , הגדולים ביותר, (Maxillary)המקסילאריים•
(.לסת עליונה)המקסילהבתוך עצם , העליונות

משני צדי האף , סינוסים קטנים, (Ethmoid)האתמואידלים•
עצם  )האתמואידבתוך עצם , בכיוון אחורה עד למוח, ולמעלה
(.הכברה

בתוך עצם  , מאחורי העיניים, (Sphenoid)הספנואידלים•
(.יתד)הספנואיד



והאתמואידליהמקסילריהסינוסים 

והופכים מפותחים, קטנים מאוד בילוד

.  שנתיים-שנהרק בגיל 

,  1-2נוצרים בגיל והספנואידליהסינוסים הפרונטלי 

ממשיכים  וכולם יחד , 5-6הופכים מפותחים בגיל 

.לגיל ההתבגרותלהתפתח עד 

סינוסיטיס נדירה, מסיבה זו

.בילדים קטנים

.....נזלת לצערנו לא



-גורמים• 

חסימה של ניקוז הסינוסים

(לרוב בשל גודש)

"סטאזיס"והצטברות הפרשות 

משניזיהום 

-סימפטומים• 

,הסינוסיםבאיזורכאבים 

,מחמירים בכיפוף הראש

רגישים למישוש



עד הושטהאף מחלל צינור שרירי המתמשך •

ולמערכת העיכולמשותף למערכת הנשימה •

:  נחלק לשלושה חלקים•

,  (nasopharynx)הלוע שמאחורי חלל האף 

(oropharynx)הלוע שמאחורי הפה 

(.  laryngopharynx)הלוע שמעל ומאחורי הגרון 

:  תפקיד הלוע•

(.   אל הקנה)האוירומעבר ( לושטהכנסת אוכל )תהליך בליעה 

.מתאם בין הפעולות ומונע כניסת מזון אל קנה הנשימה



.  מתחת ללוע ומעל לקנה הנשימה: מיקומו•

:תפקידיו•

מיתרי הקולמכיל את -פונציה= קול יצירת . 1

.מניעת כניסת מזון לקנה הנשימה. 2

.המבוא לקנה-הנשימההעברת האוויר להמשך דרכי . 3

הגרון הוא מבנה סחוסי בעיקרו עם רצועות של רקמת  •
עצם הלשוןמה שמחזיק את הגרון זו . חיבור ומעט עצם

(Hyoid Bone )לגרוןמעל, שנמצאת בבסיס הלשון.
כ נמצא  "חיבור ואחריקמתאל העצם מחוברת רצועה של •

ללא קשר  )התירואידסחוס גדול מאד שנקרא סחוס 
(.  לבלוטה

.  אצל זכרים התירואיד מחודד ובולט וזו הגרוגרת•
ומתחתיה סחוס  , מתחת ישנה עוד ממברנה קטנה•

.   (Cricoid)הקריקואיד



:סחוסים3-בסיס המבנה מורכב מ

סחוס בצורת-תירואיד• 

יוצר את מבנה, כנפיים

הגרוגרת

טבעתיסוחוס-קריקואיד• 

.עליו יושב סחוס התירואיד

היחיד שהינו טבעת מלאה

,מכסה הגרון-אפיגלוטיס• 

סחוס בצורת עלה גמיש

אשר מכסה את הכניסה

לגרון בעת בליעה



כפלי רקמה הנמתחיםשל שני הם למעשה עיבוי מיתרי הקול • 

.סחוס התירואידלאחורית בתוך מקדמית 

.מירבילאפשר מעבר אוויר בזמן נשימה המיתרים נעים לצדדים • 

תנועת המיתרים מאפשרת הפקת• 

שונים כאשר האווירצלילים 

.על המיתריםמשמש ככלי פריטה הננשף 

מיתרי הקול עוזרים גם במניעת כניסת מזון  •

קיים רפלקס שגורם לשיעול כשמיתרי  . לגרון

והשיעול גורם , הקול מרגישים מוצק
.להוצאת המזון מהגרון

https://www.youtube.com/watch?v=bowRggzZ2q4

לצפייה בסרטון



(טרכאה)קנה . 1

(ברונכים)סימפונות. 2

ונאדיות הריאה. 3



הלרינקסהישיר של המשכו •

פרסתייםסחוסים מרצף של בנוי •
חיבור  וריקמתטבעות סחוס –נמצא מתחת הגרון •

. ומצופה מבפנים ברירית הנשימה, ביניהן

.מ"ס2.5-3וקוטרו , מ"ס13-אורך הקנה כ•

.הקנה נמצא מלפנים ומאחוריו הוושט•

בושטגב קנה הנשימה הוא שרירי וגובל •

על כן אנחנו מרגישים לעיתים תחושת חנק)

(כאשר בלענו משהו גדול

בין החלק הסחוסי של הקנה והוושט ישנו שריר  •

חלק שמאפשר התרחבות הקנה כך שהמזון שיורד  

בוושט אינו פוגע בחוליות הקנה ואינו גורם  

.לרעידות



ימין ושמאל-הראשייםהסימפונות•

.מתפצלים מהקנה

.  קארינהנקודת הפיצול נקראת •

תלול יותר, רחב יותרימין הוא סימפון•

!שמאל סימפוןמאשר וקצר יותר 

?מה משפיע מבנה זהעל •

-3הימני מתפצל ל הסימפון: בנוסף•

.של ריאה ימיןהאונות -3ל , סימפונות

-2להשמאלי מתפצל שהסימפוןבעוד 

.אונות בלבד



בתוך האונותמתפצלים הסימפונות• 

קטנות יותר ויותרסימפונות-לתת

.הברונכיאליעץ האת ויוצרים 

הראשונים בעלי סחוסהסימפונות• 

הסחוסיםשמתקדמים עם העץ וככל 

.הולכים ונעלמים

סימפונות-הסופיות ביותרהסימפונות• 

בעלות דופן דקה-רספירטוריות

(קטן)ובהן מתבצע חלק במיוחד 

ועליהם יש אשכולות של בועות אפיתל    מחילוף הגזים 

.  שנקראות נאדיות

לכל קבוצת נאדיות כזו מגיע עורק אחר שהתפצל מעורק  

.  הריאה



להעביר את החמצן אל הנאדיות שם  :הסימפונותתפקיד •
עצמם לא מתרחש שום  בסימפונות. הגאזיםמתרחש חילוף 

.  תהליך מלבד העברת החמצן אל הנאדיות

מעורקיקישמתפצלות קפילרות, סביב הנאדיות יש כלי דם•
.  הריאה שמגיעים מעורק הריאה שיוצא מהחדר הימני בלב

דו תחמוצת  –והנאדיות יוצר מפל ריכוזים העורקיקהחיבור של •
עובר אל הנאדיות וחמצן מהנאדיות  בקפילרותהפחמן  שנמצא 

.  הקפילרותאל 



האוויר המובילות מכוסות ריריתדרכי •

(.והלועמלבד חלל הפה )נשימתית 

:מרכיביה

רב שכבתי-פסאודואפיתל •

שלד  תאיות בעלות שלוחות -Ciliaריסים•

!חלבוני המסוגלות לייצר תנועה 

.רירמפרישי-גובלטתאי •

דםכלי תאי האפיתל ישנו עושר רב של תחת •



:תפקידי הרירית

(כלי הדםבזכות עושר )בחימום וליחוח האוויר מסייעת • 

:האוווירסינון • 

הזמן מיוצר ריר כך שישנה שכבהכל -

חלקיקי אבק ואף" תופסת"הדביקה 

.האווירהנשאפים עם פתוגנים

.מכוונת לפינוימניעים את הריר בצורה הריסים -

?להיכן מוסע הריר

!לושט



דרכי האוויר מסתיימות באשכולות של• 

.נאדיותאוויר הנקראים שקי 

.נאדיותמיליון -300בכל ריאה יש כ • 

מטרת כל החלקים שהכרנו עד כה היא• 

את הנאדיות ולמלא אותן באווירלאוורר 

.הזמןורענן כל חדש 

חד שכבתי קשקשי-לנאדיות אפיתל דקיק• 

כל נאדית עטופה ברשת נימים• 

חילוף הגזים מתרחש בין האוויר• 

!לבין הנימים בדיפוזיה שבנאדית 



י הצלעות"מוגנות ע, הריאות נמצאות בחלל בית החזה• 

ביניהם כמות  , פלאורליםי שני קרומים "כל ריאה עטופה ע• 

(:פלאורלינוזל )נוזל סיכה קטנה של 

.החזהצמודה לקיר הפנימי של בית -פראיטליתפלאורה• 

.עצמןצמודה לריאות -ויסרליתפלאורה• 

בשל  , איתונעה הפריאטליתהפלאורה, כאשר בית החזה נע• 

נעההויסרליתהפלאורה, בין שני הקרומיםכוח היניקה 

.את רקמת הריאותבעקבותיה ומושכת 

ונסמךמנגנון אוורור הריאות תלוי בשינויים בנפח בית החזה • 

.הפלאורותעל שלמות 



?להיפרדהפלאורותכיצד יכולות 

אוויר או דם ואף מרה יכולים למלא• 

כתוצאההפלאורותאת החלל שבין 

מטראומה

,מים יכולים להצטבר בדלקת ריאות• 

מחלת לב או בצקות על רקע סיבות

שונות

תאי גידול גם כן יכולים למלא את• 

החלל

?כיצד הדבר יתבטא

הכחלה, קוצר נשימה• 

יכול להיות מצב מסכן חיים• 



-הסרעפת• (Diaphragm)  רוחבית  מחיצה המהווה

.בין חלל החזה לחלל הבטן

  (Intercostal muscles)צלעיים-השרירים הבין•

השרירים פועלים להרחבת-בנשימה במנוחה•

הנשיפה היא פסיביתהחזה בשאיפה ואילו בית 

(משחררים את בית החזה)

גם בשאיפהישנו מאמץ שרירי -בנשימה מאומצת•

:שרירי עזר נוספיםומשתתפים גם בנשיפה וגם 

המרימים את כלוב הצלעות ושרירי, הצווארשרירי 

.הבטן



,הסרעפת מתכווצת–בשאיפה • 

צלעייםהשרירים הבין , יורדת מטה

החיצוניים מתכווצים ומעלים את

נוצר, נפח בית החזה גדל. הצלעות

הריאות, (לחץ שלילי)לחץ -תת

.אליהן" נשאב"ואוויר , מתרחבות

ולכן, הסרעפת מרפה–בנשיפה • 

צלעייםהשרירים הבין ; מתרוממת 

מתרפים ובית החזה מתכווץ ויורד

למטהנוצא , נפח בית החזה קטן

לחץ חיובי שדוחף את האוויר

החוצה



!ליטר-4-6נפח מקסימאלי של אויר בשתי הריאות הוא כ • 

.אוורור= Tidal volumeבנשימה רגילה מוחלף כחצי ליטר •

 (Residualונקרא נפח שיורי, כליטר אחד נשאר בריאות תמיד•
volume)



אויר נשאףאויר ננשףמרכיב

16%21%חמצן

4%0.03%פחמן דו חמצני

78%78%חנקן

משתנה100%אדי מים

משתנההגוף' טמפטמפרטורה





ובכך פוגע -Ciliaההורס את –עישון •

.ההגנה של מערכת הנשימהבמנגנון 

מחלת, שיעול, ליחה מוגברת-תוצאות• 
 COPD..כרוניתחסימתית ריאה 
!ריאה וסרטן 

הסרטן הגורם לתמותה הרבה ביותר-

(וחצי איש בשנהמליוןמעל )בעולם 

!הסרטן הכי ניתן למניעה בעולם -

מסרטני הריאה מופיעים90%מעל 

באנשים מעשנים



:מחלות גנטיות רצסיביות

,  דביק מידינוצר ריר -באיכות הרירפוגעת - CF 

מצטבר ועליו, אינו נע בקלותאשר 

.כרונייםזיהומים נוצרים 

אינן  Cilia - בה ה מחלה - Kartagener

.פוריותבנוסף סובלים מבעיות , מתפקדות




