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מערכת העצבים :שיעור

מטרותמספר

יכיר את חלקי מערכת העצבים החניך1

את המיקום האנטומי של המוחות החניך ידע2

  הסימפטטיתאת תפקידם של  המערכת  החניך יכיר3

והפראסימפטטית

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



מערכת זו  . המערכת הראשונה והכי חשובה במשולש החיים הינה מערכת העצבים

ואחראית על מעבר פקודות לאיברים אלו על מנת  , מפקחת על כל איבר ואיבר בגוף

מערכת  (. לדוגמא ליד שתזוז וללב שיתכווץ מהר יותר)שיתפקדו בצורה זו או אחרת 

(.  לדוגמא כיווץ אישונים באור)העצבים גם קולטת גירויים מבחוץ ומגיבה בהתאם להם 

מערכת העצבים חיה על חמצן שמספקות הריאות דרך מערכת הדם  , על מנת להתקיים

.וגלוקוז שמגיע אליה באמצעות מערכת הדם

 

:מערכת העצבים מתחלקת למספר חלקים

.ומערכת העצבים ההיקפית( מוח ועמוד השדרה)מערכת העצבים המרכזית 

.כוללת את המוח וחוט השדרה Central Nervous Systemמערכת העצבים המרכזית  

כוללת את מערכת  הנשלטת   Peripheral Nervous Systemמערכת העצבים ההיקפית 

.נשלטת-והבלתי

תפקיד זה כולל קבלת מידע  . תפקיד מערכת העצבים הוא שליטה ופיקוח על כל הגוף

קבלת החלטות בעקבות המידע  , אחסון מידע, עיבוד מידע, מהסביבה החיצונית והפנימית

וקבלת משוב על , העברת ההחלטות לגורמים הרלוונטיים בגוף לשם ביצוען, שמתקבל

שגם היא מווסתת  , יחד עם מערכת העצבים ישנה המערכת האנדוקרינית. אופן הביצוע

.את הפעילות בגוף
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.נוירון -יחידת המבנה והפעולה של מערכת העצבים היא תא העצב

.תאי עצב( 100000000000)מיליארד  100כמחצית מנפחו של המוח מלאה באוסף של 

,  לזכור, להגיב אליה במהירות וביעילות, העצב אנו מסוגלים לחוש את הסביבה-בזכות תאי

.  להרגיש ולחשוב, ללמוד

, בעוד תאים אחרים מתים ומתחדשים. הם התאים הפעילים הזקנים ביותר בגוף, הנוירונים

.העצב שבמוח אין תחליף-לתאי

המפרידה בין הנוירון  ( קרום תא)הנוירונים עטופים בממברנה , כמו לשאר התאים בגוף

,  מיטוכונדריה, הוא מכיל ציטופלסמה. לנוירון יש גרעין המכיל בתוכו מידע גנטי. לסביבתו

.ושאר גופיפים תאיים

הנוירונים מסוגלים לקלוט להעביר מידע לנוירונים אחרים , בשונה משאר תאי הגוף 

.כימיים-באמצעות תהליכים אלקטרו

3

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



.הנוירונים -יש להכיר את חלקי הבסיסיים ביותר, לאחר שהכרנו את מערכת העצבים עצמה

. היחידה הבסיסית ביותר של העצב= נוירון

:סוגי נוירונים

: AFFERENT -אפרנטיים

.מעבירים מידע אל מערכת העצבים המרכזית מרצפטורים שונים

.ורק חלק מזערי של הנוירון מגיע אל מערכת העצבים המרכזית( גוף הנוירון והאקסונים)נמצאים בפריפריה 

: EFFERENT -ֶאֶפרנטיים

מעבירים מידע ממערכת העצבים המרכזית אל המערכת הסומטוסנסורית

: GLIA -תאי תמיכה

.אספקת מזון וחמצן ועוד, תיקון אקסונים פגועים, בין תפקידיו משמש לייצור מיאלין, תא תומך לתא עצב

:הנוירון מורכב ממספר חלקים עיקריים

שלוחה קצרה ומסועפת הבולטת מתאי עצב ומהווה את אמצעי  -(עץ=  Dendrite) Dendritesדנדריט 
הדנדריט אחראי על קליטת מידע על גירויים  . בתא אחד 400,000עד ל  יכוללהגיעמספרם . הקלט שלהם

.מתאי עצב אחרים

כאן מתרחשים תהליכי חילוף החומרים וקליטת  . מכיל את כל מרכיבי התא, מרכז התא -Somaגוף הנוירון 
.המידע על ידי הגירויים

.  תא המטרה או דנדריט אחר\שלוחה ארוכה אשר מגיעה אל איבר, סיב העצב -(ציר=  Axis) Axonאקסון 
המחבר מבסיס עמוד  , הפמורליבגוף האדם האקסון הארוך ביותר שייך לעצב . מ עד מטר"אורכו מס מ

.השדרה לבוהן

,  שתפקידו לשמור על מהירות העברת הזרם לאורך האקסון, חומר שומני מבודד -הוא עטוף בשכבת מיאלין
.בין אקסונים שכנים ושיפור חילוף היונים בין האקסון לנוזל הבין תאי במהלך העברת הדחף" קצרים"מניעת 

.שם השדר העצבי עובר משדר חשמלי לכימי ויוצא למרווח הסינפטי, החלק הסופי של האקסון -טרמינל
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:2לתא 1מעבר מידע מתא

.אות עצבי בצורה כימית ומכניס אותו לגוף התא בצורה חשמליתקולט  1דנטריט

.עובר עיבוד ונשלח לאקסון, אות נאסף בגוף התא

.בצורה חשמלית לטרמינלהאות עובר דרך האקסון 

(.שדר עצבי בצורה כימית)מגיע לטרמינל וגורם לשחרור נוירוטרנסמיטור לסינפסה 

.כשדר כימי 2נוירוטרנסמיטור נקלט ברצפטורים שעל דנטריט

.נע באקסון וחוזר חלילה, נקלט בגוף התא, הופך לשדר חשמלי
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מעל המרווח ולהפעיל את השריר או את הסיב העצב " לדלג"כיצד יכול הגירוי העצבי 

?  שאחריו

:כדי שגירוי חשמלי יוכל לעבור דרך הסינפסה חייבים להתקיים התנאים הבאים

נוצר בתוך הנוירון אצטיל כולין חומר הכימי שנקרא נוירוטרנסמיטור או מתווך עצבי כגון. 1 

הנוירוטרנסמיטור נאגר בתוך בועיות הנמצאות בקצה האקסון. 2 

ונשפך לסינפסה הבועיות הנוירוטרנסמיטור משתחרר מן  בתגובה לגירוי עצבי. 3 

הדנדריטים של התא הסמוך שם אל( פעפוע)הנוירוטרנסמיטור מגיע בדיפוזיה . 4 

.לקולטנים ייחודיים הפזורים על פני קרום התא  הוא נקשר    

.התקשרות זו מעוררת גירוי עצבי בתא העצב הסמוך או גורמת לשריר להתכווץ. 5 

הגירוי העצבי יעבור  כל זמן שהנוירוטרנסמיטור קשור לקולטנים. 6 

לפרק את    יש( או לאפשר לשריר להתרפות)ולכן כדי להפסיק את מעבר הגירוי העצבי 

                     הנוירוטרנסמיטור על יד אנזים מתאים
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:מהלך האירועים בסינפסה

אנזימים מהסינפסה משחררים  + הגירוי . סינפטי-פוטנציאל חשמלי מגיע אל החלק הפרה

דוגמת נוירוטרנסמיטורים  . בתוך אתרים בקרום הטרמינל" ולעגון"נוירוטרנסמיטורים לנוע 

.אדרנלין ואצטיל כולין

הנוירוטרנסמיטור משתחרר בממברנה ומחלחל למרווח הסינפטי באמצעות דיפוזיה  

.מואצת

מופעלת שרשרת תגובות  . אתר הפעולה/ הנוירוטרנסמיטור מגיע אל רצפטורים בדנדריט

פוטנציאל  ) עיקרון הדחף החשמלי : שיטת הדחף. סינפטי-חשמליות במרחב הפוסט/כימיות

(.הפעולה

משתחררים מקרום הדנדריט מבטלים את פעילותו של  ( אסטראזות)חומרים מפרקים 

.אצטיל כולין אסטרז: דוגמת אסטראזות. הנוירטרנסמיטור

שרשרת  . ASTROGLIAמפונות על ידי תאי  -שאריות הנוירוטרנסמיטור והאסטראזות

ניקוי ועיצוב המרווח  : המשמעות. אנזימים ממחזרים ומייצרים נוירוטרנסמיטור לרצף נוסף

הסינפטי לקראת מחזור פעולה חדש
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 Central)מערכת העצבים המרכזית : מערכת העצבים מחולקת לשני חלקים עיקריים

Nervous System – CNS) ומערכת העצבים ההיקפית  , הכוללת את המוח וחוט השדרה

(Peripheral Nervous System – PNS) הכוללת את העצבים בכל רחבי הגוף .

המקבלים מידע  (Sensory neurons)המערכת ההיקפית מתחלקת לעצבים סנסורים 

 Motor)ועצבים מוטוריים , מהסביבה ומעבירים אותו למערכת העצבים המרכזית

neurons) ,המעבירים מידע ממערכת העצבים המרכזית לאברי המטרה  .

המעצבבים , (Somatic nerves)עצבים סומאטיים : ישנם שני מסלולים בעצבים המוטוריים

 Autonomic)ועצבים אוטונומיים , בעיקר את שרירי השלד והם בדרך כלל רצוניים

nerves) ,אלא פועלים , והם אינם רצוניים, המעצבבים בעיקר את האיברים הפנימיים

. בלי מודעות האדם, "אוטומטית"

למערכת  : העצבוב האוטונומי מתחלק לשתי מערכות הפועלות במקביל בשיווי משקל

הפועלת במצבי לחץ והמערכת הפראסימפטטית   (Sympathetic)סימפטטית 

(Parasympathetic) ,מערכת העצבים המרכזית בנויה מסוג  . הפועלת במצב רגיעה

שתפקידם לקשר בין העצבים הסנסורים  , (Interneurons)עצבי ביניים , שלישי של עצבים

.למוטוריים ועיבוד המידע המתקבל ונשלח
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מערכת העצבים המרכזית כוללת את מוח הגולגולת ואת מוח   -מערכת העצבים המרכזית

במוח ובמוח השדרה  . היא מהווה את מרכז העיבוד והבקרה של מערכת העצבים. השדרה

תאים אלו מוליכים מידע מתאי עצב  . נמצאים בעיקר תאי עצב הנקראים תאי עצב מקשרים

תאי העצב המקשרים במוח הגולגולת  . תחושתיים לתאי עצב תנועתיים או בינם לבין עצמם

עם ( קשרים)כך שתא אחד יכול לצור רבבות סינפסות , ובמוח השדרה מאורגנים ברשתות

עם  . התבנית הבסיסי של ארגון הרשתות במוח זהה אצל כל בני האדם. אלפי תאי עצב

קיימים הבדלים בין אנשים במספר הסינפסות הנוצרות בין תאי  . זאת הרשתות אינן זהות

בהעברת מידע בסינפסות ברשתות  , במספר הסתעפויות אקסון מסוים, עצב מסוימים

הבדלים אלו הם תוצאה של  . ביחס בין סינפסות מעכבות ומעוררות ועוד, באזורי מוח שונים

על   של הבדלים התפתחותיים ושל ניסיון חיים שונה המשפיעים, שונות גנטית באוכלוסיה

.מספר הסינפסות ואופי הקשרים ואופי הקשרים בין תאי העצב
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כל מערכת העצבים המרכזית  . מערכת העצבים המרכזית כמה מערכות המגנות עליה

המוח מצוי בתוך הגולגולת וחוט השדרה נמצאות בחוליות  . נמצאת בתוך הגנה גרמית

.עמוד השדרה

עליה צומח השיער אשר מהווה את  , השכבה החיצונית העוטפת את הראש :הקרקפת•

הקרקפת מספקת הגנה ספוגית  . שכבת ההגנה הראשונה ומספק בעיקר הגנה תרמית

.  לגולגולת ועשירה בכלי דם קטנים

גג הגולגולת   -חלקים 2-הגולגולת נחלקת ל. עצם שטוחה ונקבובית :עצמות הגולגולת •

בעלת נפח קבוע ולחץ קבוע  , למעשה הגולגולת הינה קופסא סגורה. ובסיס הגולגולת

הפתח המשמעותי בה  (. כספית/מ"מ 5-15הוא נע בין . ICPהלחץ התוך גולגלתי נקבע )

הגולגולת קשיחה וקשה לחדירה  .  Foramen Magnumממוקם בבסיס הגולגולת ונקרא

הקירות הפנימיים של בסיס  . ומספקת הגנה לרקמת המוח ממרבית הפגיעות החיצוניות

הגולגלת מחוספסים ואינם אחידים ולכן תזוזתו הפנימית של המוח עלולה לגרום לחבלות  

.  לרקמת המוח
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קרום  , מסביב למוח. הקרום הקשה -(Dura mater)הקרום החיצוני הינו קרום הדורה •

הצד החיצוני של קרום הדורה  . הדורה הינו קרום כפול בו שתי השכבות דבוקות יחד

מסביב לחוט השדרה קרום הדורה הוא קרום יחיד . דבוק לצד הפנימי של הגולגולת

המרווח בין קרום הדורה לחוליות השדרה נקרא מרווח אפידוראלי  . שאינו דבוק לחוליות

(Epidural space) .שם מתנקז נוזל ה, במרווח זה יש מעין תעלהCSF  ודם אל

. מערכת הדם

נקרא גם הקרום –(Arachnoid mater)עמוק מקרום הדורה נמצא קרום הארכנואיד •

בנוי משכבה חיצונית של תאים האטומה לחומרים ביולוגים ומסיבים . העכביש

 Subdural)בין הדורה לארכנואיד נמצא המרווח הסאבדורלי . לכן שמו -מסועפים

space) .  מתחת לקרום הארכנואיד נמצא חלל גדול יחסית הנקרא סאבארכנואיד

Subarachnoid space) .)שדרתי-בחלל זה נמצא הנוזל המוחי  .

קרום  . (Pia mater)עמוק מהארכנואיד וצמוד לרקמת המוח עצמה מצוי קרום הפיה  •

.עדין העוטף את כל שטח הפנים של המוח ועוקב אחר כל קפליו ובליטותיו

•CSF ( נוזל מוח שידרה–(Cerebral Spinal Fluid . מיוצר בחדרי  . ל"מ 150נפחו

. משם יוצא אל המרווח הסאבדורלי ומקיף את מערכת העצבים המרכזית כולה, המוח

עם משקל סגולי הקרוב לזה של  , צבעו אפור צהבהב והרכבו דומה להרכב הפלסמה

הקטנת הלחץ על המוח : תפקידיו. הגוף מייצר חצי ליטר ביום"(. צף"ולכן המוח )המוח 

מזין את המוח ומשמש כמערכת  ;  משמש כבולם זעזועים; (ראה משקל סגולי)

.החיסונית של המוח

•BBB- מבנה נימים צפופים המשמש כמחסום  . ארכנואידלי-ממוקם במרווח הסאב

מטרתו להגן על  . CSFעבור מולקולות בין מערכת הדם לנוזל ה( בררני)סלקטיבי 

.רקמות המוח מפני מזהמים
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.כוללת את המוח וחוט השדרה Central Nervous Systemמערכת העצבים המרכזית 

:המוח מחולק למספר חלקים

↓                 ↓                   ↓

המוח הגדול     המוח הקטן     גזע המוח                      

.המוח הגדול אחראי על האישיות והאינטליגנציה

.טונוס שרירים ועידון תנועות, קואורדינציה, המוח הקטן אחראי על שיווי משקל

:גם גזע המוח מחולק למספר חלקים. קצב לב ולחץ דם, גזע המוח אחראי על נשימה

:גזע המוח

↓                 ↓                ↓

(                                      מוח מוארך)מוח תיכון  מוח שדרה   מדולה אובלנגטה                    
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הממוקמות מעל חלקי המוח האחרים , חצאי כדור -המוח הגדול בנוי משתי המיספרות

אך אם , מבחוץ צבען של ההמיספרות הוא אפור. ומופרדות זו מזו באמצעות חריץ אורך

החומר האפור של . נחצה את המוח בחריץ האורך נבחין כי בחלקן הפנימי צבעו לבן

ההמיספרות מורכב מגופי התאים של תאי העצב והחומר הלבן מורכב מהאקסונים של תאי  

,  כל המיספרה שולטת בצד השני של הגוף בהצלבה. העצב שגם עליהם ידובר בהמשך

(.ההיפוך קורה בגזע המוח)כלומר ההמיספרה הימנית שולטת על הצד השמאלי ולהיפך 

15
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הינו החלק הגדול ביותר במוח האנושי ומחולק לשתי אונות  : (Cerebrum)המוח הגדול 

.(right & left hemispheres)ימנית ושמאלית : עיקריות

החומר האפור מכיל את הדנדריטים . שכבה דקה של חומר אפור מהווה את קליפת המוח

החלק הפנימי של המוח הוא  . קליפת המוח היא החלק הפעיל במוח. וגוף תאי העצב 

.  החומר הלבן המכיל את האקסונים

Parietal Lobe ,אחראית על העצבים התחושתיים והתנועתיים -האונה הקודקודית.

Frontal Lobe ,למידה, (בהצלבה)עצבים תנועתיים  אחראית על -האונה המצחית  ,

.רגשות ואישיות, חשיבה

Temporal Lobe ,אחראית על השמיעה והדיבור -האונה הרקתית.

Occipital Lobe ,אחראית על מרכז הראייה -האונה העורפית.

16
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הוא  . הוא החלק השני בגודלו במוח האנושי (Cerebellum):או המוחון , המוח הקטן

הוא משווה בין אימפולסים  . אחראי על קואורדינציה מוטורית ועוזר ליצור תנועות חלקות

השוואה בין התנועה  , זאת אומרת. מהקליפה המוטורית למידע שמגיע ממבנים זרים

נשלחת הוראה  , אם יש הבדל(. עצמים זרים" )מצויה"ל( קליפה מוטורית" )רצויה"ה

לפני שהצלחת האהובה  )מיוחדת לקליפה המוטורית וחוט השדרה לתקן עיוות נוראי זה 

ליקוי בתפקוד המוח הקטן יוביל לחוסר יכולת לייצור תנועות  (. של אמא תיפול ותשבר

.אחראי על שיווי משקל, יחד עם גזע המוח, המוח הקטן. מדויקות

19
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: מקשר בין חוט השדרה למוח ומורכב משלושה חלקים: (Brain stem)גזע המוח 

מחבר בין המוח הגדול לגזע , אחראי על הומאוסטזיס -(Mid Brain)המוח התיכון 1.

.המוח

.ובין המוח הקטן לגזע המוח, מחבר בין המוח הקטן למוח הגדול -(Pons)הגשר 2.

משמש כמרכז קישור בין מסלולי עצבים   - (Medulla oblangata) אובלנגטהמדולה . 3

שליטה על לחץ  )קוטר כלי הדם , בנוסף לכך הוא משתתף בוויסות קצב לב. עולים ויורדים

.שיעול והתעטשות, הקאה, בליעה, נשימה, (דם

20
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מצוי בתוך חוליות השדרה החל מהחוליה הראשונה עד  (: Spinal Cord)חוט השדרה 

.  המצויה באזור הגב התחתון L2חוליה הקרויה 

קשת הרפלקס הינה היחידה הבסיסית של מערכת העצבים  ?  (reflex)מהו רפלקס 

ההוראה מגיעה  , ברפלקס. הרפלקס הינו חד כיווני. היכולה לקבל גירוי ולשלוח תגובה

בניגוד למצב הרגיל בו המידע מועבר למוח והמוח שולח , ישירות מחוט השדרה עצמו

–הרפלקס נועד להגן על הגוף , בעיקרו. לכן רפלקס הוא הרבה יותר מהיר. הוראות

בדיעבד מועבר מידע למוח על מה שנעשה  . הפעלה מהירה של פעולות המגנות על הגוף

והמוח מעכל מה  ( מזיזים את היד עוד לפני שחושבים להזיז אותה, כתגובה לדקירה)

(.  רפלקסים משתפרים עם הזמן)ומסיק מסקנות לקראת הפעם הבאה , שהיה

ודחפים  ( Afferent)סנסוריים למעלה למוח  (Impulse)חוט השדרה מעביר דחפים , בנוסף

העצבוב הסנסורי מהגוף למוח עובר בחלק האחורי  (. Efferent)מוטוריים למטה מהמוח 

והעצבוב המוטורי מהמוח לגוף עובר בחלק הקדמי של  ( Dorsal root)של חוט השדרה 

(.Ventral root)חוט השדרה 
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מערכת העצבים המרכזית כוללת את מוח הגולגולת ואת מוח   :מערכת העצבים המרכזית

במוח ובמוח השדרה נמצאים  . היא מהווה את מרכז העיבוד והבקרה של מערכת העצבים. השדרה

תאים אלו מוליכים מידע מתאי עצב תחושתיים לתאי  . בעיקר תאי עצב הנקראים תאי עצב מקשרים

תאי העצב המקשרים במוח הגולגולת ובמוח השדרה מאורגנים  . עצב תנועתיים או בינם לבין עצמם

התבנית הבסיסית של  . כך שתא אחד יכול ליצור רבבות סינפסות עם אלפי תאי עצב, ברשתות

קיימים הבדלים בין בני  . עם זאת הרשתות אינן זהות, ארגון הרשתות במוח זהה אצל כל בני האדם

,  במספר הסתעפויות אקסון מסוים, אדם במספר הסינפסות הנוצרות בין תאי עצב מסוימים

.  ביחס בין סינפסות מעכבות ומעוררות ועוד, בהעברת מידע בסינפסות ברשתות באזורי מוח שונים

של הבדלים התפתחותיים ושל ניסיון חיים  , הבדלים אלו הם תוצאה של שונות גנטית באוכלוסיה

.על מספר הסינפסות ואופי הקשרים בין תאי העצב המשפיעים, שונה

 

 

במערכת העצבים ההיקפית נקלט  : Peripheral Nervous Systemמערכת העצבים ההיקפית 

הולכת המידע נעשית מתאי עצב תחושתיים  . מידע על ידי גירויים מהסביבה הפנימית או החיצונית

ממערכת העצבים המרכזית עובר המידע בתאי עצב תנועתיים אל  . אל מערכת העצבים המרכזית

.תאי עצב תחושתיים ותאי עצב תנועתיים שונים זה מזה במבנה ובתפקוד. תאי המטרה

בשרירים  , באיברי חוש, מעבירים מידע על הגירוי מתאי חישה בעור -תאי עצב תחושתיים

הם מאפשרים למערכת העצבים המרכזית . ובאיברים הפנימיים אל מוח השדרה ומשם אל המוח

.לקבל מידע רצוף על הנעשה בסביבה

שרירים   -מעבירים מידע מתאי עצב במוח ובמוח השדרה אל תאי המטרה -תאי עצב תנועתיים

.העברת המידע בתאי עצב תנועתיים מאפשרת הפעלה ובקרה של תאי מטרה. ובלוטות הפרשה

:תאי העצב התנועתיים מרכיבים שתי תת מערכות העצבים ההיקפית
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במערכת  : Peripheral Nervous System( פריפרית)מערכת העצבים ההיקפית 

הולכת המידע  . העצבים ההיקפית נקלט מידע על גירויים מהסביבה הפנימית או החיצונית

ממערכת העצבים המרכזית  . נעשית מתאי עצב תחושתיים אל מערכת העצבים המרכזית

תאי עצב תחושתיים ותאי עצב . עובר המידע בתאי עצב תנועתיים אל תאי המטרה

.תנועתיים שונים זה מזה במבנה ובתפקוד

בשרירים , מעבירים מידע על הגירוי מתאי חישה בעור באיברי חוש -תאי עצב תחושתיים

הם מאפשרים למערכת העצבים  . ובאיברים הפנימיים אל מוח השגרה ומשם אל המוח

המרכזית לקבל מידע רצוף על הנעשה בסביבה

 -מעבירים מידע מתאי עצב במוח ובמוח השדרה אל תאי המטרה -תאי עצב תנועתיים

העברת המידע בתאי עצב תנועתיים מאפשרת הפעלה ובקרה  . שרירים ובלוטות הפרשה

.של תאי מטרה
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:עצבי הראש

העצב העשירי הינו  . זוגות עצבים אשר משפיעים באופן ישיר בעיקר על הפנים 12קיימים 

כיוון שהוא אחראי על איברים מלבד הפנים והוא עצב מרכזי  , העצב החשוב מבין כולם

, הכבד, הריאות, הלב: האיברים עליהם הוא משפיע הם. במערכת הפאראסימפתטית

(.רקטום)המעי הגס והחלחולת , הלבלב, הטחול, כיס המרה, הקיבה
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:  עצבי השדרה

הסכנה העיקרית בפגיעה בעמוד . לכל אורך עמוד השדרה קיימים זוגות של עצבים

עצבים אשר מחולקים לארבעה  32קיימים . השדרה היא שלמעשה יקרע אחד מעצבים אלו

:מצבורים

•Cervical Plexus –צווארי

•Thoracic Plexus –חזי

•Lumbar Plexus –מותני

•Cosix Plexus –עצתי
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מערכת   -Somatic Nervous system( גוף= סומא )מערכת העצבים הסומאטית 1.

העצבים הסומאטית נשלטת על ידי הרצון ומאפשרת הפעלה מודעת ומכוונת של 

.שרירי השלד

מערכת עצבים זו   -Automatic Nervous Systemמערכת העצבים האוטונומית 2.

ללא צורך , שריר הלב ובלוטות הפרשה חיצוניות ופנימיות, מפעילה שרירים חלקים

הפעלת איברים כתגובה לשינויים החלים בסביבה חיונית לקיום . בהתערבות מודעת

(שמירה על סביבה פנימית קבועה של הגוף -הומיאוסטזיס)הומיאוסטזיס 
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ומעצבבת  , מערכת העצבים האוטונומית שולטת על רוב הפעולות של האיברים הפנימיים

טמפרטורת  , מערכת העיכול, בין השאר היא שולטת על לחץ דם. את השרירים החלקים

מרכזי השליטה של . בתת מודע, כל הפעולות האלו מבוצעות בצורה בלתי רצונית. גוף ועוד

גזע המוח  , המערכת האוטונומית במערכת העצבים המרכזית מצויים בעיקר בחוט השדרה

.סימפטטית ופראסימפטטית: המערכת האוטונומית עצמה מחולקת לשתיים. וההיפותלמוס

 

28

  
לי

ל
כ

 /
ה

ב
חו



בעת , המערכת הסימפתטית מווסתת את השינויים הפיסיולוגיים המתרחשים במצבי לחץ

,  Fight or Flightפעולת חטיבה זו מכונה . פעילות גופנית נמרצת או בזמן התרגשות

הפעלת החטיבה הסימפתטית גורמת בין היתר להגברת קצב  . ובעברית לחימה או בריחה

להגברת זרימת הדם לשרירי השלד וכן  , להפרשת אדרנלין מבלוטת האדרנל, להזעה, לב

.נקראת גם המערכת האנדרינרגית. להאטת זרימת הדם למערכת העיכול

 

היא  . המערכת הפאראסימפתטית מווסתת את פעולתם הסדירה של איברים פנימיים

לאחר , לדוגמא. פועלת בעיקר במצבי רגיעה ומאפשרת פעילות תקינה של מערכות הגוף

מוגברת הפרשת מיצי העיכול בקיבה והפרשת מיצי המרה מהכבד וכן מוגברת , ארוחה

חטיבה זו גורמת גם להאטת קצב לב ולהרחבת כלי  . תנועת המעיים המקדמת את המזון

.דם

מערכת העצבים המרכזים  . מצבו של הפרט בזמן נתון הוא תוצאה של שתי החטיבות

במוח יש אזורים המקבלים  . מתאמת את פעולתן וקובעת איזו משתיהן תופעל בכל רגע

מידע על שינויים בסביבה הפנימית של הגוף ומעבדים את המידע תוך בקרה של פעולת  

.נקראת גם המערכת הכולינרגית.  מערכת העצבים האוטונומית

29

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



:להלן השפעת המערכות על האיברים השונים

.פראסימפטטיהפוקוס הוא כמעט בלעדי . מכווצם פראסימפטטי, מרחיב אישונים סימפטטי– עיניים

מעצבב בלוטות המפרישות   סימפטטי(. מערכת העיכול) פראסימפטטייקר בע –בלוטות הפרשה

.  השפעה עקיפה על בלוטות הפרשה עקב כיווץ כלי הדם המניעים אותן הסימפטטיתלמערכת . אפינפרין

.פראסימפטטיתללא השפעה , סימפטטיתבלוטות הזעה נתונות לשליטה 

  פראסימפטטי. ערכת העיכול שליטה עצבית מקומית הנתונה להשפעות אוטונומיותלמ –מערכת העיכול 

.מוריד את פעילות מערכת העיכול וגורם לעצירות סימפטטי, מגביר את פעילות מערכת העיכול

מגבירה את קצב הלב ועוצמת הפעימה מה שמגביר את יעילות הלב  הסימפטטיתהמערכת  -לב

ולכן מורידה לחץ  , ונותנת ללב מנוחה, היא בעלת השפעה הפוכה הפראסימפטטיתהמערכת . כמשאבה

.דם

תופעת לוואי של  . עור וגפיים, בעיקר בבטן, מכווצת את רוב כלי הדם הסימפטטיתמערכת ה– כלי הדם

.גורמת להרחבת כלי דם  הפראסימפטטיתהמערכת . כיווץ כלי הדם היא עליה זמנית בלחץ הדם

  והפראסימפטטיתמדכאת  הסימפטטיתאת כולם המערכת , שלפוחית השתן, כיס המרה, בדכ– שונות

,  (מהשרירים והכבד גליקוגןפירוק )גורמת לעליה בזמינות הסוכר בדם  הסימפטטיתהמערכת . מעוררת

שתי המערכות  מעורבות בתפקוד המיני של הזכר  . עליה בחוזק שרירי השלד ועליה בפעילות המוחית

.והנקבה

- Ach) כולין אצטילהעיקריים של מערכת העצבים ההיקפית הם  הנוירוטרנסמיטורים acetylcholine )

מופיע בכל הסינפסות   כולין אצטיל. (adrenaline)הידוע גם כאדרנלין  (epinephrine) ואפינפרין

  ואפינפרין הפראסימפטטיתמופיע במערכת  כולין אצטיל הפוסטגנגליוניותבסינפסות . הפרהגנגליוניות

והמערכת   האנדרגניתמכונה המערכת  הסימפטטיתלכן המערכת . הסימפטטיותבסינפסות 

בהן   הסימפטטיתישנן כמה סינפסות יוצאות דופן במערכת .  הכולינרגיתהמערכת  הפראסימפטטית

שרירי  , כאלו הן בלוטות הזיעה" סינפסות סוררות"דוגמאות ל. אפינפריןבמקום  כולין אצטילמופיע 

  נוראפינפריןמופיע גם במערכת האנדוקרינית ביחד עם  אפינפרין. השיער וכחלק מכלי הדם

(norepinephrine) . הגברת פעילות מערכת הדם  ) סימפטטיתלשני הורמונים אלה ישנה השפעה

(.והנשימה
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שרירים אלה  . המערכת הסומטית היא מערכת רצונית המעצבבת שרירים משורטטים

.כוללים בעיקר את שרירי השלד
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