
הרקמות



:רקמה

.קבוצת תאים בעלי אותו תפקיד וכיוון

תאים

רקמות

איברים



רקמות הבסיס

:יכול להשתייך תאעיקריים אליהם כיווני התפתחות 4קיימים 

כל המשטחים  מצפה את -אפיתל רקמת .1

.חלולים ויוצרת בלוטותומבנים החיצוניים 

מחברת או, תומכת-חיבור רקמת .2

:בין חלקים שונים בגוףמפרידה 

.עצם, סחוס, שומן, פשוטה

מתכווצת ומייצרת-רקמת שריר .3

.תנועה

מעבירה אותות-רקמת עצב .4

חשמליים



Organ-איבר

קיבוץ רקמות בסיס שונות היוצרות 

מבנה מאורגן וממלאות יחד תפקיד  

משותף



?איך נבחר כיוון ההתפתחות

.היא התא הראשון של העובר, זיגוטה=הביצית המופרית•

.לאחר יצירת הזיגוטה היא מתחילה להכפיל את עצמה ולהתחלק•

.התאים החדשים זהים בדיוק לתא המקורי•



התמיינות

.לתפקיד זהורוכש תכונות המשמשות אותו תפקיד מוגדר בו תא מקבל התהליך •

.אחריםגנים והשתקה של בתהליך יש הפעלה של גנים מסוימים •

תגובה , פעילות מטבולית, צורה, גודל: כוללת שינויים רבים בתא•

.לאותות ועוד

!כל תא רוכש את התכונות הייחודיות לו-בקיצור•

...תא שומן/תא עצב/תא שריר



Epithelial Tissue-רקמת אפיתל

:תפקידים עיקריים3

לחלליםהפונים משטחים ציפוי 1.

כמו כלי דם או צינור, פנימיים

.עיכול

ציפוי משטחים חיצוניים  . 2

את האדם מסביבתו  התוחמים 

.כמו העור

ההפרשהוצינורות בניית בלוטות . 3

.מהבלוטות



סוגי אפיתל

חד שכבתי קשקשי
חד שכבתי קובייתי

רב שכבתי קשקשי

חד שכבתי  

עמודי

רב שכבתי קובייתי רב שכבתי  

עמודי

מעבר
רב שכבתי  פסאודו

עמודי



תפקוד סוגי האפיתל

:אפיתל חד שכבתי1.

.הפרשה או ספיגה של חומרים, הולכה, מצפה שטחים המבצעים סינון

-קיימים מספר סוגים

.קרום הצפק, נאדיות וקרום הריאה, דופן כלי דם: קשקשי1.

.בלוטות הפרשה: קובייתי2.

.מערכת העיכול: עמודי3.

.חצוצרות ורחם: עמודי עם ריסים4.

.הנשימה' דרכי אויר של מע: רב שכבתיפסאודו5.



תפקוד סוגי האפיתל

:אפיתל רב שכבתי.2

-קיימים מספר סוגים•

.פי הטבעת ועוד, נרתיק, חלל הפה, עור-קרטיןעם או בלי : קשקשי1.

.בבלוטות הפרשה: קובייתי2.

.נראה קשקשי או קובייתי בהתאם למתח הרקמה, רק במערכת השתן: מעבר3.



העור

.הגדול והדק ביותר בגוף, מוגדר כאיבר בפני עצמו•

(.מבוגרים)ר "מ1.75שטח פני העור בממוצע •

.מ בגב"מ4-מ בעפעפיים ל"מ0.5עובי העור משתנה בין •

העור הקשיח ביותר נמצא בכפות רגליים וידיים בזכות שכבת אפידרמיס  •

.עבה במיוחד



תפקידי העור

(.טראומה, קרינה, כימיקלים, חיידקים)ממזיקים חיצוניים : הגנה1.

.מינרלים וחלבונים, מניעת איבוד מים: מניעת דליפה2.

שמירה על טמפרטורת הגוף3.



וויסות טמפרטורה

?מה זה אומר, כחלון/חוורון, אודם



המשךתפקוד העור 

.רטט/כאב/'טמפ/מגע/לחץיודעים לחוש , קולטנים מפוזרים על פני כל שטח העור: תחושה4.

על ידי הזעה העור עוזר בוויסות של נפח נוזלי הגוף והפרשת חומרי פסולת  : הפרשה5.

...(.מלחים, שתנן)

דרוש  D' ויט. מכולסטרולD' ויטהיא טריגר לתחילת תהליך ייצור UVקרינת : D'ויטייצור 6.

.לספיגה של זרחן וסידן מהמזוןלגוף 



מבנה העור

:שכבות עיקריות2-בנוי מ

מכילה בעיקר  , השכבה החיצונית הדקה-אפידרמיס.1

.שכבתיאפיתל קשקשי רב 

.השכבה הפנימית העבה יותר-דרמיס.2

נקודת ההשקה בין הדרמיס לאפידרמיס בנויה משלוחות של דרמיס שעולות לתוך  •

.האפידרמיס מה שמקנה לו חוזק

שכבת שומן עשירה בכלי דם ולימפה שיכולה  , שכבת ההיפודרמיסנמצאיתמתחת לדרמיס •

.מ אצל אנשים עם עודף משקל משמעותי"ס10להגיע לעובי של 



סוגי תאים-האפידרמיס

.תאי אבי "עמתחדשים , שייכים לרקמת האפיתל, מתאי העור90%מהווים : קרנוציטים.1

מלנין ומעבירים  מייצרים  . שייכים לרקמת עצב, מתאי העור5%-מהווים כ: מלנוציטים.2

.הקרנוציטיםאל תוך ציטופלסמטיותבעזרת שלוחות אותו 

המקרופאגיםלמשפחת התאים , החיסון' למעשייכים , הנותרים5%-ה: תאי לנגרהנס.3

(.בלעניים)

.קרינה ופולשים שונים, שלושת סוגי התאים הופכים את האפידרמיס לבלתי חדיר למים•



קרנוציטים





דרמיס

.מ"ס0.5-4עובי •

.רובו בנוי מרקמת חיבור•

.מאגר מים ומינרלים שונים•

.מכיל קולטנים עצביים שונים•

.'טמפמכיל כלי דם להזנה וויסות •

.מכיל את טפולות העור•



Skin Appendages, טפולות העור

.מבנים שנוצרו משקיעת האפידרמיס אל הדרמיס

.זקיק השערה1.

.בלוטות חלב2.

.בלוטות זיעה3.



זקיק השערה

.תאי האפידרמיס שקעו לתוך עומק הדרמיס ויצרו את הזקיק•

.ממוקמים בבסיס הזקיק ומייצרים מלנין האחראי על צבע השיערמלנוציטים•

מחובר  ( erector pilli)שריר זוקף השיער •

.מתחתית האפידרמיס לזקיק השערה

.לא קיימים בכל אזורי הגוף•



שלבי התפתחות השיער

.1Lanugo : השישי ונושר לפני  ההריוןשיער העוטף את העובר בחודש

.או לאחר הלידה

.2Vellus :זהו שיער הגוף שקיים בילדים  , שיער בהיר ועמיד יותר

.ובוגרים

.3Terminal Hair :כהה וחזק  , ריסים וגבות, שיער הצומח על הקרקפת

.מהשיער גוף ופנים80-90%אצל גברים מחליף , יותר



Sebaceous Glands, בלוטות חלב

.גוש של תאי אפיתל מפריש•

.תפקידן לשמור על השיער והעור ולמנוע איבוד יתר של מים מהעור•

מה , וכולסטרולחומצות שומן , שעווה, החלב עשיר בטריגליצרידים•

.פטריותמפני מים ואף שמעניק הגנה בפני 

והרגלייםבכפות הידיים נמצאות בכל העור מלבד הבלוטות •



בלוטות זיעה

:סוגים2-מחולקות ל

חשובות יותר ומהוות את רוב בלוטות הזיעה בגוף-אקריניות1.

.קטנות•

באיברי  מסויימיםאיזורים, אוזניים, מפוזרות על פני כל הגוף למעט בשפתיים•

.המין החיצוניים

.מפרישות נוזל מימי עשיר במלחים וחומרי פסולת חנקניים כמו חומצת שתן•

.זיעה נטולת ריח•

אפוקריניות2.

.סביב פי הטבעת וסביב הפטמות, באקסילותממוקמות •

.גדולות•

.צמודות לזקיקי השערות•

.האקריניתמתחילות להפריש בגיל ההתבגרות נוזל סמיך וכהה יותר מהזיעה •

י חיידקים על פני  "זיעה בעלת ריח מכיוון שמתבצע תהליך פירוק של הזיעה ע•

.העור



ציפורניים

.הקרטיןבנויות מאותו אפידרמיס כמו העור והשיער אך עם סידור שונה של 

:חלקי הציפורן

שוליים חופשיים

גוף הציפורן

מיטת הציפורן

LUNULA

שורש הציפורן



העור עם הגילשנויי

.הופך לדק יותר עקב ירידה בקצב התחלקות התאים: אפידרמיס•

.העור נהיה חיוור ושקוף יותר-מספרם מתמעט: מלנוציטים•

.היפרפיגמנטציה-פחות מסונכרנים

.נחלשת עקב ירידת האלסטיות וכלי הדם הופכים לשבריריים יותר: רקמת החיבור•

.עור יותר יבש וסדוק-הפרשה פוחתת: בלוטות החלב•



סיכום מבנה העור

http://www.youtube.com/watch?v=9nV_RY2HD7Q


