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מבוא לאנטומיה ולגוף האדם :שיעור

מטרותמספר

יכיר את מבנה הגוף החניך1

את התהליכים החיוניים המתרחשים בגוף החניך יכיר2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



:מושגי יסוד

תורה החוקרת את מבנה הגוף וחלקיו :אנטומיה •

תורה החוקרת את התהליכים המתרחשים בגוף האדם :פיזיולוגיה •

תורה החוקרת את דרכי פעולתן של המחלות :פתולוגיה •

תורה החוקרת את תהליכי התחלואה המתרחשים בגוף האדם :פתופזיולוגיה •
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כל אטום משקף את תכונות היסוד ומשתתף בתגובה  . החלק הקטן ביותר של היסוד
.כימית

הגרעין עטוף בענן של אלקטרונים  . האטום מורכב מהגרעין המכיל פרוטונים ונויטרונים
,  ברמה הראשונה". רמות"המקיפים את הגרעין במסלולים המכונים 

מהרמות הבאות יכולים  ובכל אחת , אלקטרונים 2יכולים להיות רק  , לגרעין  הקרובה
אלקטרוני הערכיות   -האלקטרונים הנמצאים ברמה האחרונה . אלקטרונים 8עד  להימצא 

-ועל פיהם מבחינים אם היסוד הוא מתכת או אל, הם המשתתפים בתהליכים הכימיים
ולמימן  , אצל ההליום היא מלאה)שלהם יש רק רמה אחת , חוץ מהמימן וההליום מתכת 

  3למתכות יש עד . רמות 2לכל שאר היסודות יש לפחות , (יש בה אלקטרון אחד
ולגזים , אלקטרונים ברמה האחרונה 7עד  5מתכות יש -לאל, אלקטרונים ברמה האחרונה

 .האצילים יש רמה אחרונה מלאה

.  קבוצת אטומים הקשורים זה בזה בקשרים כימיים, (בעבר נקראה פרודה) מֹוֶלקּוָלה
לתיאור  ( מסה, molesכצורת הקטנה של המלה הלטינית ) 17-המונח נטבע במאה ה

.  היחידה הקטנה ביותר של החומר כפי שהוא מוכר לנו בטבע

 

את התאים   .הוא יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית הקטנה ביותר של כל יצור חי -התא 
התאים מבצעים  .אלפית המילימטר= מיקרומטר  .אנו מודדים ביחידות של מיקרומטרים 

.את כל תפקודי החיים
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:מאפייני החיים

:בכל יצור חי קיימים מאפייני חיים אשר קובעים את עובדת היותו כחי והם•

להתרבות ועוד, לאכול, לנוע, כל יצור חי יוצר אנרגיה על מנת להתקיים: ייצור אנרגיה•

ייצור האנרגיה גורר אחריו תוצרי לוואי אשר מופרשים בדרכים שונות כמו כן: ייצור פסולת•

חלקי מזון שלא עוכלו יוצאים דרך מערכת ההפרשה 

כל ייצור חי מתפתח ומשתנה: גדילה•

ייצור חי הוא בעל יכולת תגובה למשתני הסביבה: תגובה•

על מנת לשמור על המשך קיום הגזע עליו להתרבות: רבייה•

(נשימה תאית אירובית)לשם ייצור אנרגיה : צריכת חמצן•

על מנת שיוכל להתרבות   ( לשם כך מייצר אנרגיה)ייצור חי הוא בעל יכולת תנועה : תנועה•

ולאכול

לצורך ייצור אנרגיה: צריכת מזון•

כל ייצור חי מפסיק לתפקד ומת: מוות•

 

.ניתן לראות שמכלול המאפיינים קשורים זה לזה
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כניסה של גורמים שונים המשפיעים ברמות  : מצד אחד. גוף האדם פועל בצורה ליניארית

ישנן הפרשות שלרוב  : מצד שני. שונות ומפעילים תהליכים לצורך קיום והתחזוקה שוטפת

.לדוגמה מזון הופך לשתן וצואה וכדומה. הינן הפכים ותוצרי לוואי של הגורמים הנכנסים
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ההומיאוסטאזיס מתבטא ביכולתו של כל יצור חי לקיים בתוכו סביבה פנימית יציבה השונה  
הומיאוסטאזיס מתבטא בשמירה על ריכוזים מדויקים של חומרים . מהסביבה החיצונית

(.  חומרים או אנרגיה)בתוכו ושמירה על איזון בין מה שנכנס לגוף לבין מה שיוצא ממנו 

אך  , במקומות שונים בעולם טמפרטורות שונות. שמירה על טמפרטורה פנימית קבועה. 
שמירה על טמפרטורה פנימית קבועה לא . )בגוף האדם נשמרת טמפרטורה קבועה

(מאפיינת את כל היצורים החיים

אנו אוכלים מאכלים שונים בכל פעם  . שמירה על ריכוז חומרים קבוע בסביבה הפנימית. 2
כמות  ( למשל)נשמרת , אך למרות זאת. ומכניסים לגופנו כמויות שונות של אבות המזון

וזה מכיוון שלפני שהמזון  ( אלא אם אדם חולה בסוכרת)הסוכר בגוף אצל כל בני האדם 
.הוא עובר שינויים רבים במערכת העיכול, (הסביבה הפנימית)עובר לדם 

ל מדברות על  "הדוגמאות הנ. הומיאוסטאזיס לא מתקיים באופן תקין במקרה של מחלה -
.בני אדם בריאים

אך הן מתוקנות וזהו למעשה  , יתכן שיהיו הפרות ושינויים בסביבה הפנימית של הגוף -
.ההומיאוסטאזיס

ירידה ועלייה בלחץ דם  : כמו למשל, הגוף משתמש בדרכים שונות לשמירה על מצב קבוע -
הרחבת כלי  , שתייה, הזעה; (קצב זרימת הדם לשמירה על כמות החומרים בגוף)ובדופק 

.דם ועוד לשמירה על טמפרטורה קבועה

.חמצני עולה-בעת מאמץ כמות החמצן בגוף יורדת וכמות הפחמן הדו -
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:מבנה הגוף

היחידה הבסיסית התפקודית הקטנה ביותר בגוף האדם: התא •

רקמת שומן, רקמת עור: לדוגמא. קבוצת תאים דומים: רקמה •

המוח, הלב: לדוגמא. קבוצה של רקמות בעלות תפקוד משותף: איבר •

מערכת החיסון, מערכת הדם -לדוגמא. קבוצת אברים בעלי תפקוד משותף: מערכת •
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:דיפוזיה

.המעבר יתבצע מריכוז גבוה של החומר לריכוז נמוך. דרך קרום לשם השוואת ריכוזים( מומסים)מעבר של חומרים 

:דיפוזיה

:הדיפוזיה מתרחשת כאמור בכל מצבי הצבירה

.יותר" חופשיים"היא המהירה ביותר שכן חלקיקי החומר  הדיפוזיה –בגז 

.  מבגזאך פחות , מהירה הדיפוזיה –בנוזל 

.הדיפוזיה איטי ביותר ואורך מספר שנים תהליך –במוצק 

דבר הגורם לתנועה אקראית של חומרים  , היא התהליך שבו מולקולות מסוגים שונים מתערבבות אלה באלה בשל תנועתן התרמית האקראית, דיפוזיה

כל עוד לא  , של חלקיקים בהתאם למפל הריכוזים" נטו"תהליך הדיפוזיה  הוא תנועה  . מאזורים שבהם ריכוזם גבוה יחסית לאזורים בהם ריכוזם נמוך

קרום חצי חדיר שמקורו  ; כגון, הדיפוזיה מתרחשת גם כאשר בין שני החומרים מפרידה מחיצה נקבובית חצי חדירה. )פועלים על המולקולות כוחות אחרים

. (תהליך זה נקרא אוסמוזה. ח וכן קרומים חדירים סינתטיים"בבע

.  בו עוברים חומרי פסולת מהדם לתסנין מתבצע באמצעות דיפוזיה בכליותסינון הדם , בגוף האדם למשל

תהליך הספיגה החוזרת עובד על  . בחזרה אל נוזל הדם באבובית( השתן-בעתיד)כמו כן בתהליך הספיגה החוזרת חוזרים מים ומומסים שונים מהתסנין 

.אשר למען העברתם חזרה לדם מושקעת אנרגיה, אך עם זאת ישנה גם העברה פעילה של חומרים, פי עקרונות הדיפוזיה

חוצים את השכבה השומנית  , חומרים הנכנסים לתא בדיפוזיה עוברים ישירות דרך הקרום הבררני. הדרך הפשוטה ביותר למעבר חומרים היא הדיפוזיה

ישנם חומרים  . נכנס לתאים בדיפוזיה  דרך הקרום, גז החמצן שרוב התאים בטבע זקוקים לו לנשימתם. הכפולה  הבונה את הקרום ומגיעים פנימה
.בדרך זו התאהיוצאים מ

:אוסמוזה

.המעבר יתבצע מריכוז המים הגבוה לריכוז המים הנמוך. דרך קרום בררני לשם השוואת ריכוזים( ממיסים)מעבר של מים 

:אוסמוזה

קרום חדיר למחצה הוא קרום המאפשר מעבר  ". חדיר למחצה"י קרום "המופרדות זו מזו ע תמיסותהמיוחדת ל, האוסמוזה היא למעשה דיפוזיה של מים

.נוזל או גז, החומר המומס יכול להיות מוצק. או להפך, אך חוסם את דרכו של החומר המומס, דרכו לחומר הממס

.  המחדיר חומרים מסוימים וחוסם חומרים אחרים קרום חדיר למחצהלתא החי יש . האוסמוזה היא אחד מתהליכי היסוד בגופם של בעלי חיים וצמחים

הספיגה החוזרת  בכליות המים חוזרים בתהליך , לדוגמא. גם האוסמוזה מתרחשת באופן ספונטני בתגובה לכוח המניע, בדומה לדיפוזיה של מולקולות

.באמצעות אוסמוזה

.תגרום האוסמוזה לנדידה של המרכיב לו חדיר הקרום, כאשר מצויות משני צידיו של קרום חדיר למחצה תמיסות בעלות ריכוזים שונים

אם ניקח קרום שהוא חדיר למים  , לדוגמא. תמיד יהיה מעבר של מים בהתאם למפל הריכוזים, לכן. האוסמוזה תגרום תמיד לשוויון ריכוזים בין התמיסות

תגרום האוסמוזה לנדידת מים רבים  מצד המים הטהורים אל הצד של תמיסת  , אך לא למלחים וניצוק מצידו האחד מים טהורים ומצידו השני תמיסת מלח

על הקרום מן הצד העשיר במים מאשר  " מתדפקות"שמולקולות רבות יותר של מים , סיבת הדבר היא. המלח על מנת למהול אותה לשם השוואת ריכוזה

.במים" מועט"במים לצד ה" עשיר"נדידתן של המולקולות יעשה מן הצד ה. העשיר במלח, בצד השני

.  כתוצאה ממעבר המים יצטבר מלח בצידו האחד של הקרום ובצידו השני כמותו תרד

.והוא גורם חשוב בזרימת הנוזלים בבעלי חיים ובצמחים" לחץ פעפוע:לחץ זה נקרא . עקב הצטברות המלח יגדל לחצו
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:מושגים בסיסיים

חילוף חומרים בגוף: מטבוליזם•

על מנת לייצר  ( חמצן) 2O -ו( סוכר)מתבצעת על ידי שימוש בגלוקוז : נשימה אירובית •

ATP . התוצר יהיהH2CO3  (חומצה קרבוניט .)חומצה קרבוניט רעילה לגוף ולכן יש לסלקה  .

בגוף קיימים מספר מנגנונים אשר נבדלים בניהם בעיקר במהירות התגובה שלהם  

זוהי למעשה הנשימה המתרחשת בגוף האדם במצב תקין. לשינויים המתרחשים בגוף

נשימה ללא נוכחות של חמצן ולכן הגוף משתמש במולקולות  : נשימה אנארובית •

חומצה  )תוצרי נשימה זו הינם חומרים רעילים לגוף , הקיימות בגוף לשם יצירת אנרגיה

אשר מצטברים ברקמות( לקטית

הבדל בריכוז חומר לאורך מרחק נקרא מפל ריכוזים כלומר מדובר בהבדל  : מפל ריכוזים •

שבין ריכוז חומר במקום מסוים לבין ריכוז חומר מקביל אליו לאורך מרחק הפגישה ביניהם
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לחץ הנוצר בתמיסה כתוצאה מנוכחות מומסים ומשמש קנה מידה לכוח  : לחץ אוסמוטי •

מבוטא ביחידות  . שבו שואפות מולקולות המים לעבור מתמיסה מהולה לתמיסה מרוכזת

לחץ

הלחץ שמפעיל נוזל על דפנות הכלי שבו הוא נמצא: לחץ הידרוסטטי •

חוסר חמצן ברקמות הגוף -היפוקסיה •

חוסר חמצן בדם -היפוקסמיה •
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