
לעיסוי רפואי' שנה א





:כיווני התפתחות עיקריים שאליהם יכול להשתייך תא4קיימים 

מצפה את כל המשטחים החיצוניים ומבנים חלולים-רקמת אפיתל 1.

.ויוצרת בלוטות

:מחברת או מפרידה בין חלקים שונים בגוף, תומכת-רקמת חיבור . 2

.עצם, סחוס, שומן, פשוטה

.מתכווצת ומייצרת תנועה או כוח-רקמת שריר . 3

.מעבירה אותות חשמליים-רקמת עצב . 4



.(muscle fibers)שריר סיבי הבונים את רקמת השריר קוראים לתאים 

:קיימים שלושה סוגים של סיב שריר
–(striated muscle)סיב משורטט . 1

.  רצוניתשליטה בונה שרירים שיש עליהם 

..(הלשוןהסרעפת )נוספים השלד שאחראים על תנועה ושרירים שרירי 
-חלק סיב . 2 (smooth muscle)

.  אוטונומיתשהשליטה בהם היא שרירים בונה 

.הדםכלי , השתןשלפוחית , המעייםהמכווצים את השרירים 
-לב סיב . 3 (cardiac muscle)

!!!לו יכולת להתכווץ מעצמוהלב ויש נמצא אך ורק בשריר 



שריר משורטט

אגד שריר

שריר( תא)סיב 

מיופיבריליות

סרקומר

מיופילמנטים

ומיוזיןאקטין 



–מעטפת השריר •  (Epimycium)אשררקמת חיבור צפופה אירגולרית

.עוטפת את כל סיבי השריר

–גיד •  (Tendon) (המשך המעטפת)רקמת חיבור צפופה רגולרית

.המתחברת לעצם

:מחוברים לעצם על ידי גידים( חוץ מהלשון)כל השרירים המשורטטים • 

.בכיווץ השרירנקודת החיבור של הגיד בעצם שלא זזה (Origin):תחל -

.בכיווץנקודת החיבור של הגיד בעצם שזזה (Insertion):אחז -

.ראשאו בטן נקרא החלק של השריר המכיל בתוכו את סיבי השריר • 

.מספר נקודות תחל או אחז< --לשריר יש מספר ראשים לפעמים 

מכילשכל שריר כך , סיביםבאגדי הסיבים בתוך השריר מאוגדים יחדיו • 

.סיביםמספר אגדי למעשה 



.גליליתתא השריר בעל צורה -

.עשרות סנטימטריםיכול להגיע לאורך של -

.גרעינירב -

.רבותמיטוכונדריות מכיל -
.  'וכוER, י'גולג-יש לו את כל האברונים -

:ספציפייםלמבני תא השריר ניתנו שמות

.סרקולמהנקראת ( התא)ממברנת הסיב 

תפוסה על ידי  ובעיקרהסרקופלסמההציטופלסמה נקראת 
.מיופיברילותאברונים ייחודיים בשם 



-סרקופלסמיתרשתית •  (SR) לסיב ישERחלק מיוחד הנקרא

כלאת עוטפת , ביוני סידןמלאה . SR-סרקופלסמיתרשתית 

.מפותלתשל רשת בצורה המיופיברילות

-סידן בריכות •  (terminal cisternae)ה-SRשמונח במקביל

שמונח בניצבSR-הוא יחסית דק ואילו הלמיופיברילות

( .  Terminal cisternae)הוא מעובה ונקרא בריכה למיופיברילות

–( T-Transverse tubuleאו  (tubuleרוחבית צינורית • 
בריכות נמצא חלבון מיוחד של שלד התא2במרכזן של כל 

( T-tubuleאו Transverse tubule)שנקרא צינורית רוחבית 

(.סרקולמהשנקראת )השני מגיע עד לממברנת הסיב שצידו

לסידור המיוחד הזה של שתי בריכות וביניהן צינורית רוחבית
(.triad" )שלישיה"קוראים 
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האחדהן חלבונים גליליים המתוחים מקצהו מיופיבריליות• 

.להתכווץומסוגלים , הסיב אל הקצה השנישל 

ציטופלסמתשסביבן , מיופיבריליותמרבית נפח התא הוא • 

(.סרקופלסמה)השריר תא 

בעל קומה " בניין רכבת"כמו על המיופיברילהצריך לחשוב על •

.  אחת אך רחב מאוד

מורכבת  המיופיבריליהכך גם , המורכב מדירות, כמו בניין•

המחוברים זה לזה , סרקומריםמיחידות קטנות הנקראות 
.בטור



.המאפשר התכווצות, סידור מיוחד של חלבוני כיווץ•

.  רבים המחוברים בטורמסרקומריםמורכבת מיופיברילהכל •

!של השרירהקטנה ביותר הוא היחידה התפקודית הסרקומר• 

?מה זה אומר• 

מסוגל לבצע אתסרקומר• 

הפעולה של השריר השלם  

!כיווץ

הוא מבנה מיקרוסקופיהסרקומר• 

יחד מייצריםסרקומריםוהרבה 

.כיווץ משמעותי של השריר כולו



מבנה ייחודי הנוצר מסידור של מספר סיבים חלבונייםלסרקומר• 

.מיופילמנטיםהנקראים 

כלפיהסרקומרנובעים מקצות אקטין סיבים דקים הנקראים סיבי • 

.הסרקומרמרכז 

.האקטיןנמצאים בין סיבי מיוזיןסיבים עבים הנקראים סיבי • 

נוצר מבנה דמוי בוכנה שבו כאשר הסיבים מחליקים אלה על אלה•

!מתקבל קיצור או התארכות של המבנה כולו 



והם   Zקווינקראים האקטיןמהם נובעים סיבי הסרקומרגבולות  •

.בנויים מחלבוני שלד התא

וגםMקו בלבד נקרא מיוזיןבו נראה אזור של סיבי הסרקומרמרכז  •

.הוא עשוי מחלבוני שלד התא



.ולמשוךהאקטיןיודעים להיקשר לנקודות אחיזה על סיבי המיוזיןראשי •

Mלהתקרב לקווי הzהגורמת לקווי האקטיןאת המיוזיןראשי משיכת •

 (ATP !)צורך אנרגיהתהליך זה •



טרופומיוזיןבזמן מנוחת השריר סיבים נוספים הנקראים • 

הקישור וחוסמים את נקודות האקטיןסביב סיבי מלופפים 

.המיוזיןסיבי עבור 

.טרופונין–נוסף י חלבון "נעולים במקומם עהטרופומיוזיןסיבי • 

גורםהוא , "(מפתח)"נקשר לסידן טרופוניןרק כאשר • 

.לאקטיןמנקודות הקישור טרופומיוזיןלהסתת 

!הסרקומרלכיווץ ולגרום לאקטיןיכול להיקשר מיוזיןרק במצב זה • 



הסרקומריםכאשר כל 

,מתכווצים יחד

מתכווצות והןהמיופיברילות

מכווצות את הסיבים שבתוכן

הן נמצאות והסיבים מכווצים

.את כל השריר

כל כיווץ של שריר הוא• 

למעשה כיווץ של מיליוני

!בתוכו סרקומרים



בנוי ממולקולות דמויות חרוז, דק יותרZהקשור אל קווי -אקטין  •

.  המאורגנות בשתי שרשראות המלופפות זו בזו ויוצרות סיב

הבנוי מזוג שרשראות חלבוניות מלופפות זועבה חלבון כיווץ -מיוזין• 

".ראש"וזוג מולקולות גדולות יותר היוצרות " זנב"בזו היוצרות 

ומונע קשירה שלהאקטיןסיב חלבוני המלופף על גבי -טרופומיוזין• 

.טרופונין

ולהם אתריםהטרופומיוזיןחלבונים המחוברים על גבי -טרופונין• 
. Caלקשירת סידן
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.  אל כל סיב שריר משורטט  מגיעה שלוחה של תא עצב•

המקום בו שני סוגי התאים נמצאים בקרבה הגדולה ביותר זה לזה •

" .שריר-צומת עצב"נקרא 

צומת זה הוא סוג של  •
(.  synapse)סינפסה

בסינפסה מועבר זרם חשמלי  •

מתא אחד לתא אחר למרות  
.שהתאים אינם נוגעים זה בזה



הזרם החשמלי שמגיע ממערכת  •
גורם , העצבים אל קצה תא העצב

לאקסוציטוזה של בועיות המכילות 
. אל המרווח הסינפטי, אצטילכולין

אצטילכולין הוא סוג של מעביר עצבי  •
(  neurotransmitterנוירוטרנסמיטר)

חומר כימי שמופרש על ידי קצוות של 
.  תאי עצב

האצטילכולין נקשר לקולטנים מיוחדים  •
שנמצאים על ממברנת סיב , עבורו

(.  סרקולמה)השריר 

הקולטנים הם למעשה תעלות נתרן •
אך ברגע שנקשר אליהן , סגורות

האצטילכולין הן נפתחות ומאפשרות  
.ליוני נתרן לחדור אל תוך סיב השריר



ריכוז הנתרן מחוץ לסיב , באופן נורמלי•
השריר הוא גבוה ובתוך הסיב הוא  

פתח את שהאצטילכוליןברגע , נמוך
תעלות הנתרן אז הנתרן נכנס פנימה  

. פשוט בעקבות מפל הריכוזים שלו

בגלל זרימת יוני הנתרן החיוביים אל •
נוצר זרם חשמלי על , סיב השריר

ממברנת סיב השריר  

קפלים מיוחדים בממברנת סיב השריר  •
שנקראים צינוריות רוחביות                

(T tubules )  נושאים איתם את הזרם
החשמלי אל מאגרי הסידן התוך סיביים  

. סרקופלסמיתשנקראים רשתית 



לרשתית יש אזורים רחבים בשם  •
המסודרים  , (cisternae)בריכות

משני הצדדים של כל צינורית  
.  רוחבית

על הברכות יש תעלות סידן  •
תלויות מתח שנפתחות עם בוא  

הזרם החשמלי

כך הסידן שבתוכן יוצא בעקבות •
מפל הריכוזים שלו אל  

הציטופלסמה של הסיב ומתפזר  
המיופיברילותבין כל 

.שלהןוהסרקומרים



שלאקסוציטוזה

אצטילכולין

אצטילכוליןקישור 

בסרקולמהלקולטנים 

תעלות נתרןפתיחת 

וכניסת נתרן לתאים

נוצר זרם חשמלי על

ובצינורית הרוחביותהסרקולמה

הזרם מגיע לרשתית

הסרקופלסמתית

תעלות סידןפתיחת 

בבריכות

יציאת סידן מתוך הבריכות

הסרקומריםוהתפזרותו סביב 



גם כאן הפקודה לרפות מגיעה ממערכת , כמו הכיווץ•
. העצבים

הוא מפסיק  , ברגע שנפסק הזרם החשמלי בעצב•
.להפריש אצטילכולין אל המרווח הסינפטי

האצטילכולין שנותר במרווח הסינפטי ועל הקולטנים  •
שלו מפורק על ידי אנזימים הנמצאים במרווח הסינפטי  

ואז נשאב  ( esterase)אצטילכולין אסטראזבשם 
בחזרה אל תא העצב על ידי משאבות כדי לעבור 

תהליך שנקרא  )מחזור ולהיארז מחדש בתוך בועיות 
reuptake .)

-שמנטרל את האצטילכולין, גז עצבים הוא חומר•
.  אסטראז

האצטילכולין איננו מפונה מהסינפסה והשרירים •
. מתכווצים בחוזקה ללא יכולת לרפות

.כשזה קורה בשרירי הנשימה האדם מת מחנק•



עד מהרה לא נותר אצטילכולין על •
הקולטנים שלו בממברנת סיב השריר ולכן  

.  תעלות הנתרן נסגרות

אשלגן שואבות את הנתרן  -משאבות נתרן•
אל מחוץ לסיב השריר והזרם החשמלי 

. מפסיק גם כאן

תעלות הסידן תלויות המתח  , כתוצאה מכך•
שעל הרשתית הסרקופלסמית נסגרות אף  

הן ומשאבות סידן שואבות את הסידן חזרה  
.  אל המאגרים

ברגע שאין סידן חופשי בסיב השריר  •
הטרופונין והטרופומיוזין חוזרים להפריד בין  

הסרקומרים מתארכים , האקטין והמיוזין
.חזרה לגודלם המקורי והסיב כולו רפה



פוסקהאות החשמלי 

מפסיקאצטילכולין

להיות משוחרר לסינפסה

שנשאר בסינפסהאצטילכולין

אסתראז-אצטילכוליןמפורק על ידי 

נסגרותתעלות הנתרן 

נסגרותתעלות הסידן 

החופשי בתאהסידן 

נאסף חזרה אל תוך

בריכות הסידן



תא עצב וכל סיבי השריר  מוגדרת כ•
. המשורטט אותם הוא מעצבב

שריר  -יוצר איתם צמתי עצב, כלומר•
.ולכן גורם להם להתכווץ

, ברגע שיזרום חשמל בתא העצב•
הוא יגרום לכיווץ כל סיבי השריר  

.ביחידה המוטורית
בדיוק כמו  , ליחידה מוטורית, לפיכך•

–יש רק שני מצבים , לסיב שריר
.מכווצת או רפויה

"  או לא כלוםהכל"עיקרון זה נקרא •
וגם הסיב וגם היחידה המוטורית  

.פועלים לפיו



כל שריר בנוי ממספר יחידות  •
.  מוטוריות

עוצמת השריר נקבעת רק על פי  •
כמות היחידות המוטוריות  

.המכווצות

אם כל היחידות המוטוריות  •
מכווצות אזי השריר יהיה מכווץ 

.בשיא עוצמתו

לשריר יש מספר דרגות  , למעשה•
כיווץ על פי מספר היחידות  

.  המוטוריות שיש בו

פועל על פי איננושריר , לפיכך•
.עיקרון הכל או לא כלום



"עדין"שריר "גס"שריר 

שרירי כף הידשרירי הגבדוגמא

גדולקטןיחידות מוטוריות' מס

כמות סיבים לכל יחידה

(עוצמת כיווץ)מוטורית 

קטנהגדולה

גבוהנמוךעידון התנועה



(isotonic)פעילות איזוטונית •

השריר מתקצר באורכו והמתח  
.בתוכו אינו משתנה

.פעילות אירובית בעיקרה

.ריצה למשל

(isometric)פעילות איזומטרית •

השריר אינו משנה את אורכו אך 
.המתח בתוכו עולה

.פעילות אנאירובית בעיקרה

פעילות קונצנטרית•

פעילות אקסצנטרית•



:שבוסוגי הסיבים הפעילות העיקרית שמבצע השריר משפיעה על סוג 

שבסיב  כמות המיטוכונדריות הגדלת –סיבולת עיקר הפעילות היא אם •

נשא  )עשיר במיוגלובין בנוסף השריר , לסיבוכמות כלי הדם המגיעים 

.אדוםסיב -הוא נקראאדמדם לכן צבע < --( חמצן בשריר

!זמן ממושך יותר מבלי להתעייף אלו מותאמים לעבוד סיבים 
רב סוכר  –גליקוגןבסיבים אדומים אפשר למצוא גם מאגרים גדולים של 

.  שמשמש כמאגר לגלוקוז בתוך סיב השריר

את מספר  הסיב יגדיל –כחעיקר הפעילות של הסיב היא אם •

.כוח כיווצי רב יותרשלו וכך יהיה לו המיופיברילות

.לבןכזה ייראה סיב 



סיב לבןסיב אדוםתכונה

אנאירוביתאירוביתניצול אנרגיה

איזומטריתאיזוטוניתעיקר הפעילות

מהירהאיטיתמהירות התגובה

קצרהממושכתמשך הפעולה

רבהמועטהגליקוגןכמות 

מועטהרבהכמות מיטוכונדריות

רבהמועטהמיופבריליותכמות 



?אדומיםאילו שרירים יותר נפוצים בגופינו לבנים או • 

לבניםרוב השרירים בנויים משילוב של סיבים • 

שלהיחס ביניהם תלווי בסוג הפעילות , ואדומים

.השריר

.אדומיםבעיקר סיבים –בשרירי הגב • 

סיביםבעיקר –בשריר שמניע את עדשת העין • 

.לבנים

בהתאםסיב לבן יכול להפוך להיות אדום ולהיפך • 

.לפעילות



.גופני מוביל בניה מוגברת של שריר והגדלה של נפח השריראימון •

זו מושפעת גם תזונה והשפעות הורמונליות בגוףגדילה 

..(.אנדרוגנים, הורמון גדילה)

:ישנם שני תהליכים אפשריים לגדילה של רקמהבגופינו 
נפח התא הגדלת -( hypertrophy) -היפרטרופיה

התאיםמספר הגדלת -( hyperplasia) –היפרפלזיה

.היפרטרופיה–נוספות מיופיברילותהשריר גדל בגלל יצירה של •

פיזיולוגית היא תהליך גדילה נדיר יותר בבוגרהיפרפלזיה•

בלוטות)בעיקר ברירית הרחם ובבלוטות הפרשה שונות ומתרחשת 

...(.ערמונית ועוד, חלב



:קיימים שלושה סוגים של סיב שריר

–(striated muscle)סיב משורטט . 1
.  רצוניתשליטה בונה שרירים שיש עליהם 

..(הלשוןהסרעפת )נוספים השלד שאחראים על תנועה ושרירים שרירי 
-חלק סיב . 2 (smooth muscle)

.  אוטונומיתשהשליטה בהם היא שרירים בונה 

.הדםכלי , השתןשלפוחית , המעייםהמכווצים את השרירים 
-לב סיב . 3 (cardiac muscle)

!!!לו יכולת להתכווץ מעצמוהלב ויש נמצא אך ורק בשריר 



:ההבדל משריר משורטט

מסודריםאינם והמיוזיןהאקטין• 

קשוריםאלא בסרקומרים

:הנקראיםשלד התא למרכיבי 
.(Dens bodies) גופים דחוסים

,כיווץמבנה לא מאורגן של סיבי • 

.רוחביותצינוריות חסר 

לא רקכשהסיבים מתכווצים הסיב • 

".נסחט"אלא מתקצר 

אך השרירפחותה היא עצמת הכיווץ • 

!אינו מתעייף
!בלתי רצונייםשרירים חלקים הינם • 

שרירים  , דופן מערכת העיכול: לדוגמא•

,  מערכת השתן, בדופן צינורות הנשימה

..דופן כלי דם ועוד, מערכת המין



.לבצע פעולה מסוימתהשריר העיקרי שמתכווץ כדי : אגוניסט

.פעולה מסוימתהשריר הרפה בשעת ביצוע : אנטיגוניסט

העיקרי על ידי  לעזור לשריר השרירים שמתכווצים כדי : סינרגיסטים

.וקטור התנועהייצוב המפרק או דיוק 

,שריר יכול בפעולה אחת להיות האגוניסט

ובפעולותהאנטיגוניסטבפעולה הפוכה להיות 

.סינרגיסטאחרות להיות 


