
לעיסוי רפואי' שנה א





צינור ברוב בעלי החיים מערכת העיכול היא 
(Alimentary canal) לאורך כל הגוףהנמשך.

כאשר אזורים שונים בצינור  , המזון נע בכוון אחד

.  שוניםלבצע תפקידים אחראים 

אקססוריםמסביב לצינור קיימים איברים 

(Accessory)-איברי עזר.

"  צינור"חיוניים לתהליך העיכול ומחוברים לאברים אלו 

(Ducts)צינוריות באמצעות 



סוגי מולקולות ביולוגיות מורכבות דרושות5

:( אבות המזון)לגופינו 

ליפידים             חומצות שומן. 1

חלבונים            חומצות אמינו. 2

פחמימות           חד סוכר. 3

ויטמינים. 4

מינרלים. 5

על  הללו למרכיביהם לפרק את המולקולות עם זאת גופנו חייב 

.  מנת לעשות בהן שימוש

.כימיבתהליך עיכול מכאני או הדבר קורה 



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity)  הפהחלל

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



-חלל הפה

לשון• 

חך קשה• 

רךחך • 

:בלוטות רוק• 

 (Subligual)תת לשונית-

 (Submandibular)לסתיתתת -

 (Parotid)האוזןמיצדבלוטת -



לוע• 

ושט• 

קיבה• 

?איזה מבנה חוצה הושט

!הסרעפת 

רוב מערכת העיכול נמצאת

.הבטןבחלל 

ושט

קיבה



:שלושת חלקי המעי הדק

(Duodenum) - התריסריון

C חלק קצר בצורת האות

אורכו כתריסר אצבעות

(Jejunum) - המעי הצם

כחצי מפיתולי המעי

(Ilium) - המעי הכרוך

של פיתולי המעי הדקהדיסטליהחצי 



:אקססוריםאיברים 

.לתריסריוןכולם מתנקזים • 

.עליוןצד ימין -כבד • 

שלצמוד למשטח התחתון -המרה כיס • 

.ימנית עליונהמתבלט קדימה בבטן , הכבד

נמצא מאחורי הקיבה, צורת זנב מעובה-הלבלב • 

.של חלל הבטןלקיר האחורי צמוד 



:חלקי המעי הגס

(Cecum) - המעי העיוור

:ממנו נובע

(Appendix) - התוספתן

(Ascending colon) - מעי עולה

(Transverse colon) - מעי רוחבי

(Descending colon) - מעי יורד

(Sigmoid colon) - פרשדון

(Rectum) - חלחולת

:בהמשך

(Anus) - פי הטבעת



חלל הפה    לוע     ושט     קיבה

(ונום'ג'ג)מעי צם (     דואונום)תריסריון 

(צקום)מעי עיוור (     אילאום)מעי כרוך 

מעי גס עולה     מעי גס רוחבי     מעי גס יורד

(רקטום)חלחולת (     סיגמואיד)פרשדון 

פי הטבעת     העולם



:עיקריותפעולות 4העיכול מתבצעות במערכת 

 (Motility)תנועתיות1.

 (Secretion)הפרשה. 2

 (Digestion)עיכול. 3

 (Absorption)ספיגה. 4



:לחלקי צינור העיכול דופן שרירית בעלת שתי שכבות• 

שכבת שריר מעגלי-

אורכישריר שכבת -

?אלואילו שרירים 

(.בלתי רצוניים), חלקיםשרירים 

?בתנועתיותמדוע יש צורך 

ערבוב התוכן• 

טחינת התוכן• 

דחיפת התוכן קדימה• 



 (Peristalsis)-פריסטלטיקה

. צורת תנועה המאפיינת את מערכת העיכול

:כוללת

הסירקולריכיווץ השריר -

.המזוןלבולוספרוקסימלית

הסירקולריהרחבת השריר -

.הדיסטלי

כיווץ השריר האורכי וכך קידום-

.תוך ערבוב, קדימההבולוסשל 

תנועה זו נעשית בתיאום עם

סוגריםפתיחה או סגירה של 

(Sphincters)

http://www.youtube.com/watch?v=Ujr0UAbyPS4 פריסטלטיקה-בסירטוןלצפייה



מתבצעת לאורך כל מערכת

בעיקר הפרשה של ריר, העיכול

המגן על הדופן ומסכך את מעבר

.התוכן

:דוגמאות חשובות נוספות

חומצת הקיבה• 

אנזימים רביםמכילים -מיצי הלבלב• 

מלחי מרה• 



לסוגאינו ספציפי , פירוק ליחידות קטנות יותר-עיכול מכני• 

(.'שומנים וכו, חלבונים, יחידה תכיל פחמימותכל )מסוים 

י אנזימים  "פירוק יחידות המזון לסוגיהן ע-עיכול כימי• 

.  להיספג בקלותכך שיוכלו , שונים

.הפירוק יהיו מוכנים לספיגהתוצרי 

:לדוגמא

פירוק שומנים במעי הדק-ליפאז-

דו סוכר במעי הדק ובחלל  / פירוק רב סוכר לחד-עמליאז-

הפה

חלבוניםפירוק -פרוטיאז/פרוטאינאז-



ספיגה היא מעבר תוצרי פירוק המזון• 

.הדםדרך דופן המעי אל הסופיים 

.שכבתירירית המעי בנויה מאפיתל חד • 

תאי המעי צריכים לספוג את מרכיבי המזון• 

(! בהשקעת אנרגיה )באופן אקטיבי 

.ספיגת המלחיםהמים נספגים פאסיבית בעקבות • 



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity)  הפהחלל

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



:תפקידי הפה

דיבור• 

לעיסה ובליעה• 

הפרשת רוק• 

ליחוח המזון  -מים99.5%-

המזוןעיכול ראשוני של -אנזימים -

!עמילאז?  ברוקאיזה אנזים נמצא 

אנטימיקרוביאליםחומרים -

IgA, Lyzozyme–פעילות חיסונית 

ראשוני של חומצהנטרול -ביקרבונט-



:של בלוטות רוקזוגות 3

,  ביותרהגדולות Parotid))-האוזן מיצדבלוטות •

ההפרשה שלהן עובר דרךצינור 

שריר שמהווה-המחצרץ שריר 

כמו כן. דופן הלחי הפנימיתאת 

.עובר דרכה( 7' מסקרניאליעצב )הפנים עצב 

.מהרוק20%~ רק כמייצרות 
Mumpsחזרת ? ..בבלוטה זובאיזו מחלה יש דלקת 

 (Submandibular)לסתיותתת •
.  הקטנות ביותר(Sublingual)תת לשוניות •



.במכתשים בעצמות הלסתהשיניים יושבות 

:חלקי השן

את מצפה (  Enamel) - תזגיג

!שאינו מתחדש חומר קשיח , הכתר

. תומך במבנה השן ( Dentin) - שינן

מכיל(  Pulp Cavity) - מוך השן

.ועצביםכלי דם 

(Cementum) - מלט השן

שכבה דקה המכסה את הדנטין

.השןשל שורש 



:מערכות שיניים מתחלפותשתי קיימות • 

4, חותכות8) שיני חלב 20כ ישנן "סה

שיניים קבועות32-ו( טוחנות8, ניבים

12-מלתעות ו8, ניבים4, חותכות8)

(.שיני בינה4מתוכן , שיניים טוחנות

.השיניים אינן צומחות אלא בוקעות• 

עם שתישתינוק נולד מכאן 

!מערכות השיניים בתוך הלסתות שלו 



קירות הפה והלוע מפוזרות, החך, על גבי הלשון

 (Taste buds):בלוטות הטעםסוגי חמשת

מלוח. 1

מר. 2

מתוק. 3

חמוץ. 4

אומאמי. 5

י מולקולה שונה"כל בלוטת טעם מגורה ע

סגירת תעלות יונים שונות/ הגורמות לפתיחת

..(יוני מימן, מלח, סוכר)

...המתפרש כטעם במוחולזרם חשמלי 



(בולוס)גוש המזון , לאחר הלעיסה• 

.ומוכן לבליעהרטוב 

הלשון מתרוממת עד החך וגוש המזון• 

(רצוני)פוסטריוריתנדחף 

החך: מופעל( בלתי רצוני)רפלקס • 

.סוגר את הפתח ללוע האפיהרך 

"לקבל"מתרומם כלפי מעלה הפרינקס• 

.נסגרוהאפיגלוטיסגוש המזון את 

מתכווצים ומתחילים גלהפרינקסשרירי • 

גוש המזון נדחף. כלפי מטהפריסטלטי

.הוושטאל 

!בליעהדיבור בזמן /אין נשימה## 

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g מהלך הבליעה  –בסירטוןלצפייה



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity) חלל הפה

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



!לקנה הנשימהפוסטריוריתנמצאת • 

מחברת את הלוע אל הקיבה• 

.מיוחד בסרעפתבדרכה היא עוברת דרך פתח • 

(ספינקטרים)לוושט שני סוגרים • 

 (UES)העליוןסוגר הוושט -

 (LES)התחתוןהוושט סוגר -

:שאלה

?...שלו פגוע-LESנראה אצל מטופל שהסימפטומים אילו 

:תשובה

..כאבי בטן עליונה וחזה, בחילות, צרבות



:הקיבהאנטומיית 

(Cardia)  הקיבהפי

(Fundus)  הקיבהראש

(Body)  הקיבהגוף

(Pylorus) שער הקיבה

:לקיבה שני סוגרים

סוגר הושט התחתוןעליון הוא למעשה הסוגר -

Gastroesophageal נקרא גם - ( LES)

הוא הסוגר בין -השוער/ הפילוריהסוגר -

הקיבה לתריסריון



.ואחסוןטחינה , ערבובהקיבה משמשת כאיבר • 

–כמעט ולא מתרחשת בה ספיגה • 

.ואלכוהולמלחים , מיםלמעט 

:הקיבה היא איבר חזק ושרירי• 

המרכיב היחיד במערכת העיכול בעל-

!שכבות שריר3

בעלת קוצב עצמאי המכתיב את קצב-

.ההתכווצויות

pH ~2ביותרבקיבה סביבה חומצית  •



:תאי רירית הקיבה

.הגבוה בגוףקצב החילוף מהתאים בעלי -תאי אפיתל עמודי• 

ריר מגןמפרישי-גובלטתאי • 

חלבון  וגם  (HCl)חומצהמפריש -פריאטליתא •

.  בדרכו להיספגB12המגן על ויטמין  Intrinsic Factorבשם

-תא• G  בקיבהוריקון תנועתיות הורמון המגביר, גסטריןמפריש.

.חלבוניםחזק המפרק אנזים , פפסיןמפריש -יף 'צתא • 





.שבקיבההפילורוסהרבה לאזור שמו ניתן לו בגלל חיבתו • 

.  נושאת את החיידק' מהאוכ~ 50%• 

רק מעטים מתוכם הם סימפטומטיים• 

..(צרבת ועוד, הקאות/ בחילות, כאבי בטן)

קיבה כרונית  דלקת : סיבוכים אפשריים• 

,  (קיבה, תריסריון)כיב פפטי , (גסטריטיס)

.סרטן קיבה ולימפומה



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity) חלל הפה

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



.מטרים6-7החלק הארוך ביותר במערכת העיכול •

.בו מתבצעים עיקר העיכול והספיגה•

:  המעי הדק מחולק לשלושה חלקים•

(Duodenum)תריסריון -

(Jejunum–המעי הצם ) ונום'ג'ג-

(Ileum-הכרוך המעי )איליום-

ומסתיים  , המעי הדק מתחיל בצד ימין למעלה•

.ימין למטהבצד 
שם הוא מתחבר אל המעי הגס •



.Cהאות בעל צורת , החלק הקצר במעי הדק• 

.באנזימים ומלחי מרהאליו נשפכים מיצי לבלב עשירים • 

.האנזימטיבו מתבצע עיקר העיכול • 

pH •בתריסריון

!בסיסי -

סביבה אידיאלית  ומאפשר הקיבהאת חומציות סותר -

.לעולת אנזימי הלבלב

.ומועבר לתריסריוןמיוצר בעיקר בלבלב ביקרבונט -



.הדק מתמחים בספיגהחלקים אלה של המעי • 

?הספיגהכיצד ניתן להגביר את יעילות

!  שטח הפנים הגדלת 

במערכת העיכולהארוך ביותר החלק • 

 Villiסיסים•

 Microvilliסיסים-מיקרו•



:חלק זה של מערכת העיכול מאופיין ב

תנועתיות איטית• 
–ספיגה בעיקר של נוזלים מעט •

.מיצוק הצואה

,  שבגופינוהמיקרופלורהעיקר -חיידקים עושר של • 

(Kויטמין כגון )ויטמינים מייצרים -

.מרכיביםלפירוק מסייעים -

..פתוגניםמהתיישבות על המעי מגנים -

(סיסיםחסרת )שטוחה רירית המעי הגס הינה • 



:השפעות על תנועתיות המעי הגס

מתיחה של–קולי -רפלקס גסטרו

הקיבה וכניסה של חומרים מעוכלים אל

מגבירה את תנועתיות, המעי הדק

המעי הגס ולכן יוצרת דחף ליציאה

ארוחהלאחר 

גירוי המעי הגס–קולי -קולורפלקס 

עיסוי)מביא לתנועתיות מוגברת 

(למשל, הבטן



.  מ"ס12-אורכה כ–( רקטום)החלחולת 

לה חלק מורחב שנקראיש 

.  ובתוכו נאגרת הצואהלה אמפו

,גדולה יחסית של צואהכשיש כמות 

האמפולה נמתחת ופועל רפלקס של

(הפנימי)הרחבת הסוגר הבלתי רצוני 

המוביל לחישה מודעת שלדבר , הטבעת-בפי

י כיווץ או הרפיה של הסוגר"ע. הצואה

שהוא חלק משריר רצפת, הרצוני

ניתן לשלוט בפעולת הוצאת, האגן

.הצואה



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity) חלל הפה

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



.הצלעותלכלוב נמצא ברובו מתחת •

:משקל, מ"ס14-16(: אנכי)משרעת •

.ג"ק1.45-1.65

:אונות הכבד•
(Right) • אונה ימנית

(Left) • אונה שמאלית

(Quadrate) • אונה מרובעת

(Caudate) • אונה זנבית

כבד וטחול–ימין ושמאל : טיפ•

שבולט מתחת לכלוב הצלעותכבד •

...ככבד מוגדלחשוד 



.הורמונים, גלובולינים, אלבומין, חלבוני קרישה–ייצור חלבונים -

נטרול רעלים-

ייצור והפרשת מרה-

,ולהיפךלגליקוגןהופך גלוקוז –מרכז חילוף חומרים -

..ליפופרוטאיניםשילוח , טריגליצרידים וכולסטרולמייצר 

A, B12, D,K  - ויטמינים, גליקוגן–משמש כמרכז אגירה

,... חומצות אמינו, שומן, ברזל

כדוריות אדומותמעורב בהרס -תפקיד המטולוגי-

!כשל של מח העצם אף יכול לייצרן בעצמוובמקרי 



..הכבד הוא איבר מתוחכם ומורכב מאוד• 

לא המציאו עוד מכונה שתחליפולכן 

(ריאה-דיאליזה או מכונת לבכדוגמאת)

מוכרח, כך שאדם שהכבד שלו כשל• 

!כבד חדש מיד לקבל 

החדשות האופטימיות הן שזהו איבר בעל• 

!יכולת רגנרציה יוצאת דופן 

ניתן לקבל תרומה גם של אונת כבד• 

גם התורם וגם הנתרם. מאדם חיקטנה 

מחדש רקמת כבד שתספק אתיצמיחו 

.צרכיהם



הדם הורידי הנאסף מכל חלקי מערכת• 

אינו עובר( מעי גס, מעי דק, קיבה)העיכול 

אלא נאסף כולו, ישירות למחזור הסיסטמי

Portal Veinהשערוריד מיוחד הנקרא לוריד

וריד השער מעביר את הדם העשיר• 

דרך, בחומרים שנספגו ממערכת העיכול

(Detoxification)רעלים נטרול הכבד לצורך 

הוא, לאחר השלמת פעולות הכבד על הדם• 

!נאסף חזרה דרך ורידי הכבד אל הלב 



היחידות התפקודיות הבסיסיות של הכבדהכבד הן אוניות

ויחד עבודתן מצטברת, מבצעת את כל תפקידי הכבדאוניתכל 

לעבודת הכבד השלם

בעלות מבנה משושההאוניות

של המשושהקודקודבכל 

:טריאדה

פורטליוריד של סעיפון• 

עורק כבדישל סעיפון• 

דרכי המרהשל סעיפון• 



מזין את תאי  -למרכזההאוניתהדם זורם מקודקודי • 

שוניםנטרול רעלים והעשרה במרכיבים הכבד ועובר 

.שמייצר הכבד

מתנקזומשם האוניתבמרכז לורידנאסף " מוכן"הדם ה• 

הכבדלורידי

-הפוך י תאי הכבד וזורמת בכיוון "המרה מיוצרת ע• 

האוניותשבקדוקודיכלי המרה אל 

,אוספים את המרהאשר 

ונאספים לכלי מרה גדוליםהולכים 

..יותריותר 



מלחי6%, מים92%המרה מכילה • 

ומרכיבים( נגזרות של כולסטרול)מרה 

.שהגוף מפריש החוצה בדרך זונוספים 

חומצות המרה הם בעלי/ מלחי המרה• 

קצה הידרופילי וקצה-מיוחדמבנה 

תכונה המאפשרת להם, הידרופובי

שומנים שבמזון לכדי תחליבלהמיס 

(.אמולסיה)

י"התחליב השומני שנוצר נגיש לפירוק ע• 

!ליפאזות



.דרכי המרהמרה המיוצרת בכבד נשפכת אל •

כאשר הסוגר המחבר בין דרכי המרה ובין•

המרה נאספת ומצטברת, סגורהתריסריון 

.בכיס המרה

,כיס המרה לא רק מאכסן את המרה•

.אותהאף מרכז אלא 

הוא מרוקן את תכולתו למעי הדק אחרי•

.ארוחה



:לדיסטלימפרוקסימלי

(Oral cavity) חלל הפה

(pharynx) הלוע

(Esophagus) הושט

(Stomach) הקיבה

(Small Intestine)  דקמעי

(Large Intestine)  גסמעי

(Anus)  הטבעתפי

:בנוסף

(Liver) כבד

(Gall bladder)  המרהכיס

(Pancreas) הלבלב



שכבתית שמרפדת את דפנות חלל  -חיבור דוריקמת•

.הבטן ועוטפת את האיברים הפנימים של הבטן

הבטןהצפק שמרפד את דפנות חלל -פריאטליצפק -
.הצפק שעוטף את האיברים הפנימים–ויסצרליצפק -

.השכבות יש נוזל2בין •



-"הגבעולים"אלה בעצם 

שכבה כפולה של צפק

,המחברת את הקיבה

הטחול, המעי הדק

ואיברים אחרים בבטן אל

.הדופן האחורי של הבטן

כלי, היא מכילה כלי דם

.לימפה ועצבים



פריטונאוםקפל גדול של 

התלוי מעל איברי הבטן כמו

(ומכאן שמו)סינר 

מלא ועטוף בשומן

וסותם חורים, מגביל דלקות

במערכת העיכול




