
לעיסוי רפואי' שנה א



מערכת העצבים



:מערכת העצבים

דרכה מועברים מסרים בתוך  , מערכת העצבים היא מערכת התקשורת והשליטה בגוף

.הגוף מהמרכז לפריפריה ולהפך

קליטת מידע

עיבוד

פלט



חלוקת מערכת העצבים

PNSהיקפית 

עצבים פריפריים  •

(.נוירונים)

מגיעים לאברי הגוף  •

.והגפיים

מתחברים למערכת  •

.העצבים המרכזית

CNSמרכזית 

מוגנת כמערכת נפרדת  •

.וגולגולתש"בעמו

המוח וחוט השדרה  •

.בלבד



?מה נלמד

PNSהיקפית 

.תפקידים•

.סוגי נוירונים•

.תאי תמך•

.ספינלייםעצבים •

.קרניאלייםעצבים •

CNSמרכזית 

.תפקידים•

.סוגי נוירונים•

.תאי תמך•

:מרכיבים

.המוח הגדול•

.המוח הקטן•

.גזע המוח•

.מוח ביניים•

.קרומי המוח•
•CSF.

חוט השדרה•



תפקוד מערכת העצבים

מרכזית

פריפרית



מערכת העצבים הפריפרית

:קליטה של גירויים והובלתם אל מערכת העצבים המרכזית•

,(ויסראליים)איברים פנימיים , מידע מאברוני חישה רביםמקבלת 

המידע מתורגם לזרם חשמלי... העור ועוד, השריר והשלד' מע

..אל מערכת העצבים המרכזיתהמוזרם 

:  העברת זרמים חשמליים לשרירים ובלוטות•
סיבי השריר–עצבים פריפריים אל איברי הגוף השונים הזרם מועבר באמצעות 

.ותאי האפיתל הבלוטי( רצוני ולא רצוני)

ההחלטה על העברת זרם חשמלי נעשית במערכת העצבים  

המרכזית



מערכת העצבים המרכזית

.עיבוד המידע והחלטה על פעולות שיש לנקוט•

:מערכותהעיבוד נעשה ברמה גבוהה ומושפע משתי •

תפישה  , כישורי שפה, שיפוט, מערבת תהליכים של הגיון: קוגנטיביתפרשנות 1.

...הסקת מסקנות ועוד, יכולת ריכוז, מרחבית

.גישה סובייקטיבית כלפי מידע שהגיע ממערכת העצבים: פרשנות אמוציונלית2.

.רעב, כעס, קנאה, שמחה-רגשות בסיסיים

...ועוד, מוסר, רחמים, תקווה, אמפתיה, אהבה-רגשות גבוהים



Neuron-הנוירון



Neuron-הנוירון

.עצבתא = נוירון

,חשמליאלו תאים המתמחים בהעברת סיגנל 

מרשתים את כל גופינו ובונים את המבניםהניורונים

(.למשל המח)המורכבים של מערכת העצבים 

:מבנה
החשמלי ומשמש  מתנקז האות אליו , את גרעין התא ואברוני התאמכיל -(SOMA)גוף התא 

".מעבד"כ

האקסון יכול  , החשמליאת הזרם ומעבירה עצבית היוצאת מגוף התא שלוחה -(AXON)אקסון 

.ארוך מאודלהיות 

ממירות  , של נוירונים אחריםמאקסונים קצרות הקולטות מידע שלוחות -(DENDRITE)דנדריט 

התאעל מנת שיגיע לגרעין למידע חשמלי אותו 



סוגי נוירונים

פרנטיA/נוירון סנסורי

.CNS-מעביר מידע חושי אל ה

:סומטי

מעביר תחושות שאנו מודעים

,שמיעה, מגעתחושות )אליהם 

(.'טעם וכו

:אוטונומי

מעביר תחושות שאיננו מודעים

מלאות מערכת  , ד"ל)אליהן 
(.'של הדם וכוPH, העיכול

פרנטיE/נוירון מוטורי

מעביר פקודות אל שרירים  

.ובלוטות

:סומטי

מעביר פקודות לשרירים  

.משורטטים

:אוטונומי

חלקיםמעביר פקודות לשרירים 

.ובלוטות

פאראסימפטטי/סימפטטי



סוגי נוירונים

.Interneuron-נוירון מקשר•

.יוצר מעגלים חשמליים לעיבוד מידע

.מחבר בין נוירונים סנסוריים למוטוריים

.CNS–קיימים רק ב



מסלול העברת אות עצבי

פרנטיA/נוירון סנסורי

.נוירון חישה קולט גירוי חיצוני

.ש"לחומעביר את האות העצבי 

.למוחש"בחוהמידה עולה 

עיבוד המידע והחלטה על תגובה

פרנטיE/נוירון מוטורי

.החלטה על ביצוע פעולה במוח

.ש"החוהעברת האות העצבי דרך 

.העברת האות לעצב פריפרי

הגעת האות לאיבר מטרה וביצוע  

הפעולה



מסלול העברת האות העצבי



Neural impulse-האות העצבי

.תנועת יונים= זרם חשמלי 

.הזרם החשמלי שיוצר הנוירון= אימפולס 

:היווצרות האות העצבי

י  "אשלגן קבועים בתא ובחלל החוץ תאי נשמרים ע/הפרשי ריכוז יוני נתרן-מצב מנוחה1.

.מטען תוך תאי תמיד שלילי יחסית לחוץ התא. משאבות

.תעלות נתרן נפתחות באקסון כמו גל לאורכו, זרם חשמלי נכנס דרך הדנדריטים-הפעלה2.

תעלות אשלגן מחזירות אשלגן לתוך האקסון ומחזירות את תא העצב למצב -רפולריזציה3.

.מנוחה

היווצרות האות העצבי

https://www.youtube.com/watch?v=9euDb4TN3b0&feature=related




סף הפעולה

?מהו גירוי מספיק

(.Threshold)לכל נוירון יש סף פעולה 

:משמעות

.טעם וכל יכולת תחושתית אחרת של הגוף', טמפ, מגע, סף כאב

.הסף משתנה בין הנוירונים ובין אנשים



תקשורת בין נוירונים



הסינפסה

.מרווח דרכו עובר הגירוי בין נוירון לתא אחר

יוצרים סינפסות עם אחרי חישה נוירונים סנסוריים•
(.PH/חום/לחץ)ומגיבים לתנאים שונים 

יוצרים סינפסות עם נוירונים מוטוריים סומטיים•

.סיבי שריר משורטט

יוצרים סינפסות עם סיבי שריר  נוירונים אוטונומיים•

.חלק ותאי בלוטות שונות



הסינפסה

של  לאקסוציטוזהאימפולס חשמלי בנוירון גורם •

.למרווח הסינפטינוירוטרנסמיטורבועיות עם 

סינפטי וגורם  -נקשר לרצפטור באזור הפוסטNT-ה•

.לפתיחה של תעלות

.המעוצבבהאיבר /מופק גירוי חשמלי של העצב•

הסינפסה

https://www.youtube.com/watch?v=mItV4rC57kM


נוירוטרנסמיטורים

.מונואמינים ואחרים, פפטידים, חומצות אמינו-מולקולות מסוגים שונים

.ואקסיטטוריםאינהיביטורים:סוגים2-מתחלקים ל

:דוגמאות

.Acetylcholineכיווץ שריר-אצטילכולין•

.Noradrenalineסימפטטית' מע-נוראדרנלין•

.Serotoninהנאה, שיכוך כאב, תיאבון-סרוטונין•

.Dopamineשל דופמין ונוראדרנליןסינטזה-דופמין•

•GABA-הכי שכיח ב-CNSGamma Aminobutyric acid



Glial Cells-תאי תמך

.העצבים שאינם נוירונים' במעתאים •

חומרי מזון  , תפקיד התאים לספק הגנה•

.ועוד לנוירונים



תאי תמך

:CNS-ב

.מייצר מיאלין ועוטף בו מספר אקסונים:אוליגודנדרוציט1.

מחברים בין הנוירונים לכלי הדם ובכך מספקים חומרי מזון ומסייעים  :אסטרוציט2.

.מוח ובנוסף מעניקים לנוירונים תמיכה פיזית-ביצירת מחסום דם

.בולעים נוירונים מתים ופסולת אחרת: מיקרוגליה3.

:PNS-ב

.מייצר מיאלין לאקסון אחד בלבד: שוואן

.חומר שומני לבידוד ושיפור מוליכות העצב: מיאלין***



CNS-מערכת העצבים המרכזית

Cerbrum-המוח הגדול1.

Cerebellum-המוח הקטן2.

Brain stem-גזע המוח3.

Midbrain-המוח התיכון.א

Pons-הגשר.ב

Medulla oblongata-המוח המוארך.ג

Spinal Cord-חוט השדרה4.



Cerebrum-המוח הגדול

מהווה את רוב מסת המוח ומחולק להמיספרות מחוברות•

.חומר אפור-מורכב מגופי תאים, החלק החיצוני(:Cortex)קליפת המוח •

.המצויים באזור החומר הלבן( חומר אפור)ריכוזים של גופי תאים (: Ganglia)גרעינים •

(.Thalamus)תלמוס•

(.Basal Ganglia)גרעיני הבסיס •

(.Limbic system)המערכת הלימבית •

.חומר לבן-מצויים בחלק הפנימי, אקסונים מצופים מיאלין(: Tracts)המסילות •



Cortex

.מצפה את כל המוח הגדול•

(.חומר אפור)מורכבת מגופי נוירונים •

,  למידה, מודעות לתחושות, מחולקת לאזורים תפקודיים האחראים לתנועות רצוניות•

....רגשות ועוד, זכרון

(.Sulci)וחריצים ( Gyrus)מבנה של רכסים •



Cortex

:אונות4-מחולק ל

Frontal-( תנועתית)קדמית 1.

Parietal-( תחושתית)קודקודית 2.

Temporal-( שמיעה)רקתית3.

Occipital–( ראיה)עורפית 4.

תפקוד המוח

https://www.youtube.com/watch?v=EeE7Fpg061I


Cortex

מתרגמים את המידע המגיע ( מרכזים משניים)אזורי אסוציאציה •

.לאזורים הראשיים ונמצאים בסמוך אליהם

.ורניקהש "ש ברוקה ומרכז פענוח השפה ע"למשל מרכז הדיבור ע•

רוב הפעולות מערבות מספר מרכזים ראשוניים ומספר אזורי  •

.אסוציאציה



התלמוס

.שייך למוח הביניים, עין חשוב במרכז המוחרג•

רוב האותות העצביים עוברים דרכו מהאזורים  •

.הנמוכים במערכת העצבים לכיוון המרכזים העליונים

מחליט אילו אותות להעביר לקורטקס ולאיזה  התלמוס•

.חלק בקורטקס

.שינה והכרה, משתתף ברגולציה של מחזורי ערות•



גרעיני הבסיס

יוזמים ומבקרים תנועות מוטוריות מורכבות  , מתכננים•

.המערבות שרירים בתבניות קבועות

.מעורבים בשליטה ובקרה על תנועות עיניים•

:אנטומיה•
.Caudate Nucleus–גרעין הזנב •

Lentiform–גרעין העדשה • Nucleus.

:גרעינים2-מחולק ל•
.Putamen–פוטמן1.

.Globus Pallidus–הכדור החיוור 2.





המערכת הלימבית

אינסטקטיביותשולטת על התנהגויות •

(.יצר מיני/כעס/אכילה/פחד)

.מוטיבציה וזכרון, מעורבת ברגש•

:מבנה•
.זכרון-( Mammillary body)הפטמתיהגוף •

.תוקפנות ויצר מיני, פחד-( Amygdala)השקד •

.זכרון ולמידה-( Hippocampus)היפוקמפוס •

.מסילה מקשרת-( Fornix)הכיפה •

.ויסות כעס והנאה-( Septum)החיץ •



מסילות החומר הלבן

אקסונים  -רוב ההמיספרה בנויה מחומר לבן•

.שיוצרים סינפסות עם נוירונים אחרים

:מסילות עיקריות3יש •

2מחברת בין : Corpus callosum-קורת המוח 1.

.ההמיספרות
מחברת בין  : Corona Radiata-הילת המוח 2.

.והתלמוסהקורטקס לקופסית הפנימית 
מסילה  : Internal Capsule-הקופסית הפנימית3.

Corona radiata-עבה המחברת בין ה
.לגרעינים השונים ולחוט השדרה, לתלמוס



הבדל בין תפקוד ההמיספרות

:ימנית

רגשות•

ריכוז•

זכרון חזותי  •

ויזואליזציה•

דמיון•

קבלת החלטות•

מולטיטסקינג•

אינטואיציה•

אומנות וחוש קצב•

ספונטאני•

לוקח סיכונים•

:שמאלית

יכולות לוגיות•
•ADL
שפה ודקדוק•

זכרון עובדות•

מתמטיקה ומדע•

מציאותי•

אסטרטגיות/מתכנן תכניות•

פרקטי•

מחפש בטחון•

התנהגות חברתית/מוסר•



בין ההמיספרותלקשורתתקלת 

•Corpus Callosum Disorders.

:תקלת תקשורת גורמת להפרעות שונות כמו•

.חוסר קואורדינציה.1

.חוסר יכול לבצע ריבוי משימות2.

.פגיעה ביצירתיות3.

.חוסר יכולת לפתור בעיות4.

.רגישות יתר או תת רגישות5.



Cerebellum-המוח הקטן 

ממוקם בחלקו התחתון אחורי של המוח הגדול•

:תפקידים עיקריים3קיימים •

.משתתף בשליטה על תנועות וקואורדינציה1.

.יכולת לבצע תנועות מורכבות באופן אוטומטי2.

.פרופריוספציה3.



:בדיקת תפקוד הצרבלום

.מבחן אצבע לאף בעיניים פתוחות וסגורות•

.מבחן הריבאונד•

(.אטקסיה)הליכה בקו ישר •



Brain Stem–גזע המוח 

.ש"לחומקשר בין המוח •

.הקרניאליםמכיל את העצבים •

(.שינה, דופק, ד"ל, נשימה)אחראי לתפקודים חיוניים •

:מבנים3-מורכב מ•
.Midbrain–המוח התיכון 1.

.Pons-הגשר 2.

.Medulla Oblongata–המוח המוארך 3.



-מוח הביניים 
Diencephalon

מבנים בעלי מקור  4-מורכב מ•

:התפתחותי משותף

.התלמוס1.

.היפותלמוס2.

היפופיזה  /בלוטת יתרת המוח3.
–Pituitary gland

 Pineal–בלוטת האיצטרובל 4.
gland

וההיפותלמוס קשורים  התלמוס***

.בתפקודי המוח הגדול
Pineal gland



Brain Ventricles–חדרי המוח 

.בתוך המוח יש מערכת חדרים מלאים בנוזל•

-הוא תסנין של הדם וקיים בכל הCSF-ה•

CNS.

Choroid Plexus-מתרחש בCSF-ייצור ה•
.בחדרי המוח



Brain Ventricles–חדרי המוח 

:תפקידים3יש CSF-ל•

.בלימת זעזועים1.

.הפרשת חומרי פסולת2.

.ICPאיזון 3.



Meninges-קרומי המוח 

.שכבות קרומים3-עטופה בCNS-ה•

הקרומים מורכבים מרקמת חיבור ומספקים הגנה  •

.והזנה למוח



Meninges-קרומי המוח 

.Dura mater-הקרום הקשה 1.

.Arachnoid-הקרום העכבישי 2.

.Pia Mater–הקרום הרך 3.



Meninges-קרומי המוח 

•Dura :בינו לבין  , שתי שכבות רקמת חיבור צפופה

.העצם נמצא החלל האפידורלי

•Arachnoid :במקרי  , דמוי קורי עכביש, קרום דק

.חבלת ראש עלול להיפרד מהדורה

•Pia :עורקיקיםצמוד לרקמת המוח ומכיל , קרום רך

.CNS-להזנת ה

–בין הקרום הרך לעכבישי נמצא ה *** 
SubArachnoid Spaceשבו זורם ה-CSF  ונמצאים

.בו עורקים גדולים



 Blood–מוח -מחסום דם
brain barier

.הרקמה העצבית רגישה מאוד

כלי הדם הנכנסים אל המוח מוגנים  

:מנגנונים3י "ע

קיימים בכל כלי  -אנדותלתאי 1.
אין מרווחים בין  CNS-ב, הדם

.התאים

.ממברנת בסיס בררנית2.

.אסטרוציטים3.



חוט השדרה

.המשך ישיר של גזע המוח•

.מורכב מחומר לבן ואפור•

=  הכנפיים , החומר האפור מפוזר בצורת פרפר•

קרניים

.נוירונים מוטוריים-קרניים קדמיות •

.נוירונים סנסוריים-קרניים אחוריות •



Spinal nerves–ספינלייםעצבים 

:זוגות עצבים31קיימים 

.ממוקמים מעל החוליותC1-C7עצבים •

•C8 יוצא מתחת לחוליהC7.

שאר העצבים יוצאים מתחת לחוליות שעל שמן  •

.הם נקראים



Spinal nerves–ספינלייםעצבים 

.ספינאליי עצב "עהמעוצבבשטח עור : דרמטום•

.נקרא על שם העצב שלודרמטוםכל •



(רפלקס)קשת החזר 

.מסוייםתגובה בלתי רצונית ולא נרכשת לגירוי •

המקשר  אינטרנוירוןי "עש"חורובם מופעלים דרך •

.בין נוירון סנסורי למוטורי

.מעט רפלקסים מופעלים ברמת גזע המוח•

.מנגנון הגנה= רפלקס •



(רפלקס)קשת החזר 

ניתן לשנות את הרפלקסים בצורה מכוונת ועם הגדילה  •

.באופן אוטומטי

:דוגמאות•

.רפלקסים גידיים•

.רפלקסים ינקותיים•

(.בליעה, מצמוץ, שיעול)רפלקסים של גזע המוח •



מערכת העצבים האוטונומית

מתפקדת כמערכת בקרה לא מודעת  , PNS-חלק מה

.ובלתי רצונית

בלוטות  , הנשימה' מע, העיכול' מע, משפיעה על הלב

...אישונים ועוד, רוק



קרניאלייםעצבים 

.עצבים היוצאים מגזע המוח לראש ולצוואר•

.גופי העצבים נמצאים בגזע המוח•

I-XIIזוגות עצבים 12כ "סה•



קרניאלייםעצבים 



Brachial Plexus–מקלעת הזרוע 

•Muskulocutaneus Nerve
•Median Nerve
•Ulnar Nerve
•Axillary Nerve
•Radial Nerve

עצבים פריפריים



Lumbar Plexus–מקלעת מותנית 

•Femoral Nerve
•Saphenus Nerve
•Obturator Nerve

עצבים פריפריים



Sacral Plexus–מקלעת סקרלית 

•Sciatic Nerve
•Tibial Nerve
•Common Peroneal (Fibular) Nerve

עצבים פריפריים


