
התא



התא

מסוגלת לבצע חילוף חומרים  , חיהתפקודית והמבנית הבסיסית של כל יצור היחידה 

.ולהתחלק

.מורכב מתא אחד המסוגל להתקיים לבדו–יצור חד תאי • 

אמבות, לדוגמה חיידקים

תא יחיד אינו יכול, מורכב מתאים רבים–יצור רב תאי • 

להתקיים לבדו



הגוףתאי 

.בתכונות ובתפקודבגוף האדם תאים רבים אשר שונים זה מזה • 

.התאיםקיימים בכל אשר ( אברונים)לרוב תאי הגוף מבנים משותפים • 



http://m.youtube.com/watch?v=gFuEo2ccTPA



"אוניברסלי"התא ה

(.ממברנה)קרום התא 1.

.שלד התא והציטופלזמה. 2

.הגרעין. 3

.וריבוזומיםאנדופלסמירטינקולום. 4

י וליזוזום'גופיף גולג. 5

מיטוכונדריה. 6



(ממברנה)קרום התא 

.שומנית בררנית התוחמת את התאמעטפת •

.גבולות התאתיחום של חומרים וסלקטיבית העברה : תפקידים•

ובתוכם  , מחוזקים בכולסטרולפוספוליפידיםשל שתי שכבות : מבנה•

.שקועים חלבונים וסוכרים



פוספוליפידיםדו שכבה של 

.שכבותמסודרים בשתי הפוספוליפידים•

כלפי השניאחד ההידרופוביםהראש ההידרופילי פונה החוצה והזנבות •



דיפוזיה-מעבר ישיר דרך קרום התא

.זהו מעבר פסיבי של חומרים אל תוך התא

:הגורמים העיקריים המשפיעים על מעבר דרך הממברנה

.גודל המולקולה•

.מידת ההידרופוביות של המולקולה•

.תוך תאי של המולקולה/ריכוז חוץ•



חלבוני הממברנה

וחלקם חוצים  חלק מהחלבונים שקועים בקרום ומתבלטים לאחד הצדדים •

.אותו מצד אל צד



חלבוני הממברנה

.מאפשר מעבר אל תוך ומחוץ לתא-תעלה

המתאימים  של רק של חומרים ומאפשרת מעבר ספציפית התעלה היא •

.מרחבית וחשמליתמבחינה 

נקבע על פי מפל  וכיוונו פאסיבי מעבר החומרים דרך התעלה הוא •

.הריכוזים

.להיות פתוחה או סגורהיכולה •



חלבוני הממברנה

.מאפשרת מעבר חומרים נגד מפל הריכוזים-משאבה

שמושך בכיוון המנוגד  מפל הריכוזים כדי להתגבר על אנרגיה לזקוקה •

.אקטיביהוא מעבר החומרים 

רקותעביר ספציפית המשאבה היא •

מתאימותמולקולות 



חלבוני הממברנה



חלבוני הממברנה

,היודע לקשור מולקולה בחלק החוץ תאיממברנליחלבון -(רצפטור)קולטן 

.דבר המוביל לשרשרת תגובות תוך תאיות

(.'וכואלקטרוליט , הורמון)מסוים לליגנדספציפי הקולטן הוא •

.עם החלל החוץ תאיקשר , קולטניםלכל תא בגוף יש מספר •



Cytoskeleton-שלד התא

.מערכת מסועפת של סיבים חלבוניים המרשתים את התא

:תפקידים

.צורה ותנועה, תמיכה במבנה התא•

מערכת מסילות להנעה מכוונת•

.של רכיבים בתוך התא

פגיעה בשלד עלולה לשנות  •

.את תכונות התא ואף להרס התא



Cytoplasm-הציטופלזמה

בתוכו מתרחשים התהליכיםהנוזל התוך תאי הממלא את התא 

.מים80%מכילה , השוניםהתא איברוניהתאיים ובו צפים 



הגרעין

(.DNA)י ממברנה משלו ומכיל את החומר הגנטי "אברון תאי המוקף ע•

הגרעין מופרד מהציטופלזמה ומהתהליכים המתרחשים בה ומשמש  •

.לשמירת המידה הגנטי" כספת"כ



DNA

.בחלבוניםתלויה ...( חילוף חומרים, תקשורת, חלוקה)פעילות התא •

.נבנים החלבוניםעל פיו ספר המידע הוא DNA-ה•

התכונות התורשתיות חלבונים אלו משפיעים על •

?אופי, גובה, צבע עיניים-של האדם 



DNA-מבנה ה

(.כפולסליל )לזו א בנוי משתי שרשראות הנצמדות "הדנ• 

.של זרחן וסוכרבסיס כל שרשרת הן יחידות חוזרות • 

.כלפי השרשרת הסמוכהמכל סוכר מתבלט בסיס חנקני • 

בין שתי השרשראותהבסיסים החנקניים יוצרים קשרים • 

.הדומה לשלבים של סולםבמבנה 



DNA-מבנה ה

+כל יחידה כזו של סוכר • 

בסיס חנקני נקראת+ זרחן 

.נוקליאוטיד

משתי שרשראותבנוי א "הדנ• 

.של נוקליאוטידים



Nucleotides-הנוקלאוטידים

שוניםניוקליאוטידיםישנם ארבעה • 

הנבדלים זה מזה רק, א"בדנ

:בבסיס החנקני

Cציטוזין1.

Gגואנין2.

Tתיאמין 3.

Aאדנין4.

G: יוצרים זוגות רק באופן הבא• + Cו-T + A.

ביליון זוגות של נוקלאוטידים  3-מכיל כDNA-ה•

.מטרים2באורך של עד 



היסטונים

.היסטוניםסביב חלבונים הנקראים מתלפף DNA-ה•

ההיסטוניםא המלופף סביב "הדנ•

בהגנהגם דחוס שתורם מבנה יוצר 

.התורשתיעל החומר 



כרומוזום

כמקטעים הנקראים  ארוכה אלא כל המידע הגנטי אינו שמור כשרשרת אחת • 

.כרומוזומים

מידע גדולהכרומוזומים משולים לכרכים של אותו ספר • 



קריוטיפ-כרומוזומי התא

ואחדמהאב אחד -(לא זהים, דומים)זוגות 23= כרומוזומים 46כ "סה•

.מהאם

:כרומוזומי מין•
-XYזכר 

- XXנקבה 



גנים

אשר מקודד להרכבת, א"זהו מקטע מידע מתוך הדנ-גן

.א בנושא אחד"הדנמשול לפרק או פסקה בספר . חלבון אחד

גנים והמידעאלף -20א של האדם כ "בדנ

.מהגנום1-2%המקודד לחלבונים מהווה רק 



ביטוי הגנים

.א"בכל תא ותא בגופנו יש את אותו דנ•

זהכ "התאים שונים כ, בכל זאת, למהאז 

?מזה

כל תא מייצר רק מספר חלבונים קטן מתוך  •

א"הדנ

השונה  , בכל התאים אותו חומר תורשתי•

.הגניםשל הוא הביטוי 



שעתוק ותרגום-ביטוי הגנים

.א שבגרעין"בדנהמידע נמצא • 

חלבונים נמצאבית החרושת לייצור • 

.בציטופלזמה



Transcription-שעתוק

•DNAהופך ל-mRNA.

•RNA  בשם י אנזים "הכפול נפתח עהסלילRNAפולימראז.

.גן=הפתוחהמקטע •

.מתאימיםניוקליאוטידיםמניח על הגן הפולימראז•

.המשועתקשל הגן " נגטיב"ה–נוצר מקטע חדש •

RNA(mRNA)שליח קוראים החדש למקטע •



Translation-תרגום

.הריבוזוםתת יחידות 2נכנס בן mRNA-ה•

נוקליאוטידים  3את הרצף ומניח מול כל " קורא"הוא אנזים שהריבוזום•

.חומצת אמינו אחת

.חלבון=רצף חומצות אמינו•

.מהריבוזוםכאשר החלבון מוכן הוא מתנתק •

mRNAחלבון



RNA

.נקרא חומצת גרעין ומורכב משרשרת של נוקליאוטידיםDNA-כמו ה•

:DNA-לRNAשני הבדלים עיקריים בין •

.1RNAבנוי משרשרת יחידה וה-DNAדו סלילי.

U(uracil.)נוקליאוטיד RNA-מחליף בTאת נוקליאוטיד 2.



שעתוק ותרגום

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



הריבוזום

.תת יחידות חלבוניות ותפקידו בניית חלבונים2-אנזים הבנוי מ•

יוצרים שרשראות של חומצות אמינו לפי הרצף שמקודד על  הריבוזומים•
.mRNAגבי 

נמצאים בציטופלסמה וחלקם על הרשתית  מהריבוזומיםחלק •
(.ER)האנדופלסמתית



Endoplasmic Reticulum-אנדופלסמטיתרשתית 

.י קיפולי הממברנה"רשת המשכית של חללים המוגדרים ע•

.סביב הגרעיןנמצאית•

.פוספוליפידיםעשויה משתי שכבות •

SER- Smooth 
Endoplasmic 

Reticulum

RER- Rough 
Endoplasmic 

Reticulum



האנדופלסמטיתהרשתית 

•RER-החלבונים  , הריבוזומיםנוצר בגלל החיספוס, אזור ייצור החלבונים

.שאינם בציטופלסמהלאיזוריםהמיוצרים שם מגיעים 

•SER- (  כמו סידן ושומן)ומשמשת כאחסון של חומרים ריבוזומיםחסרת

.ולתהליכים אנזימטיים שונים



ניוד חלבונים למקומם

שימוש מחוץ לתא או  

בתוך אברוני התא

שימוש בציטופלסמה

RER-מיוצר לתוך ה
מיוצר בציטופלסמה

ER-מועבר מה
י'לגופיף גולג

ינדוד בציטופלסמה  

למקומו

חלבון



Golgi Apparatus-י'גופיף גולג

בתוך הגופיף החלבונים נארזים  , זהו בית האריזה והשילוח של החלבונים•

.בתוך בועית ונשלחים אל היעד

י מולקולת"יעד החלבון מסומן ע•

.סוכר

פליטת חומר-אקסוציטוזיס•

.מחוץ לתא

קליטת חומר  -אנדוציטוזיס•

.אל תוך התא



Lysosome-ליזוזום

.שלפוחית תאית המכילה אנזימים וחומצות= ליזוזום•

האנדוציטוזיספירוק גופים זרים וחומרי מזון שנבלעו בתהליך -תפקיד•

.ופירוק מולקולות תאיות שהתבלו

ליזוזומיםי "עיכול הבועית ע, אנדוציטוזיסתהליך המשלב -פאגוציטוזה•

(.תהליך ייחודי למערכת החיסון)ואקסוציטוזיס



Mitochondria-מיטוכונדריה

.תאי שבו מתבצעת עיקר ייצור האנרגיה בתאיםאיברון•

.ממברנות2בעלת •
.ופחמימותמשומנניםATPייצור מולקולות •

.בכל תא יש מספר מיטוכונדריות בהתאם לרמת הפעילות•



•ATP-Adenosine triphosphate

מולקולה בעלת קשרים עתירי אנרגיה ומשמשת  •

תהליכי התא הדורשים אנרגיה



ייצור אנרגיה בתאים

:תהליך אירובי1.
(מולקולות34)ATPייצור הרבה , מתרחש בנוכחות חמצן•

.CO2-מים ו-יוצר פסולת•

.נפלט בנשימהCO2-המים ממוחזרים בגוף וה•

.התהליך מתחיל בציטופלזמה אך עיקרו מתרחש במיטוכונדריה•

:תהליך אנאירובי2.
(.מולקולות2)ATPייצור מעט , מתרחש בהיעדר חמצן•

לכאב וכיווץ  ( ???)אשר גורמת לקטיתחומצה -הפסולת שנוצרת•

.שרירים

.התהליך מתרחש רק בציטופלזמה•



ייצור אנרגיה בתאים



...חזרה

?מהו קרום התא•

קרום בררני התוחם ומגן על שלמות התא ומשמש ליצירת בועיות  •

.ואברונים נוספים בתא

?מהי הציטופלסמה•

מורכבת ברובה  , הסביבה התוך תאית בה מתרחשים תהליכים כימיים•

.ממים

?הריבוזוםמהו •
.ומייצר ממנו חלבוןmRNA-אנזים המתרגם את הקוד הגנטי של ה•

?המחוספסתהאנדופלסמיתמהי הרשתית •

.בית החרושת לייצור חלבונים•

?מהו הליזוזום•

.אברון בתא המכיל אנזימים וחומצה•



...חזרה

?החלקההאנדופלסמיתמהי הרשתית •

ולאגירת חומרים  ( רעלים בכבדניטרול)משמשת לתהליכים אנזימטיים •

...(.סידן, שומן) חיוניים

?מה תפקיד המיטוכונדריה•

.אברון בתא האחראי על ייצור האנרגיה•

?י'מהו גופיף גולג•

אורז את החלבונים בתוך בועית מסומנת  , בית אריזה ושילוח לחלבונים•

.י מולקולת סוכר"ע

?מהו שלד התא•

רשת של סיבים ומסילות בנויים מחלבונים שתפקידם לתמוך בתא •

.ובשאר האברונים ולקשר בין כל אברוני התא

?מהו הליזוזום•

.אברון בתא המכיל אנזימים וחומצה•




