
לעיסוי רפואי' שנה א



-אנטומיה 
הגוף והיחס ביןמבנהברפואה החוקר את ענף 

.בגוףהמרכיבים השונים 

-פיזיולוגיה 
הגוף במצב תקין  ענף ברפואה החוקר את תפקוד 

(.פיזיולוגי)

-פתולוגיה 
בפעילות  הגורמים להפרעות אתמדע החוקר את 

.של הגוף במצב של מחלה( פיזיולוגית)התקינה 



גוף האדם

מערכות

איברים

רקמות

תאים

מולקולות

אטומים



:נלמד מהקטן לגדול

אטום וחומר יסוד1.

יון ואיזוטופ. 2

מולקולה. 3

תרכובת לעומת תערובת. 4

תרכובת אורגנית ואנאורגנית. 5

בסיס, חומצה. 6



ביותר של יסוד כימי השומר על  החלקיק הקטן -אטום

שמרכיבה היחידה הבסיסית = חומר / תכונות היסוד

.חומרכל 

.כל החומרים שאנו מכירים מורכבים מאטומים* 



היחידה  = חומר חלקיק מיקרוסקופי בסיסי המגדיר 

חומרכל הבסיסית שממנה מורכב 

אטום

מעטפת        גרעין

אלקטרונים        פרוטונים        נויטרונים

.האטום בנוי מגרעין עם מעטפת אלקטרונים שנעים סביבו

הגרעין עצמו בנוי מפרוטונים ונוירונים



מסהחלקיק בעל מטען חשמלי חיובי ובעל –פרוטון • 

.משמעותית

חלקיק בעל מטען שלילי ובעל מסה אפסית-אלקטרון • 

ובעל"( ניטרלי)"חלקיק ללא מטען חשמלי -נויטרון • 

.מסה משמעותית

":כלל ברזל"

מספר האלקטרונים שווה, באטום ניטרלי

כלומר המטען החשמלי. למספר הפרוטונים

0הכולל הוא 



118כיצד מתקבלים , מאטומיםמורכבים בעצם בטבע כלהחומריםאם 

?שונותתכונות נבדלים בעלי יסודות 

צבע• 

חוזק• 

צפיפות• 

מוליכות• 

מצב צבירה• 

...ועוד

מספר הפרוטונים באטום הוא שקובע את תכונות  

!ומכאן את זהות חומר היסוד,האטום



.י מספר הפרוטונים בגרעין"האטום נקבעת עזהות •

.למעשה המספר האטומי של היסודזהו •

...בהתאםתכונותיו משתנות •



.רגילכימי ידי שינוי חומר שלא ניתן לפרקו לחומרים פשוטים יותר על –יסוד •

!בלבדכל יסוד מורכב מסוג אחד של אטומים •

ברזל–•

זהב–•

נתרן–•

'סידן וכו–•

מקבוצת אטומים בעלי תכונות המשתנות מיסוד  כל אחד מיסודות אלו מורכב •
!ליסוד



!לא? כל האטומים של חומר יסוד הם בדיוק אותו הדברהאם •

.  ניוטרוניםשל אטום של חומר מסוים בעל מספר משתנה -איזוטופ•

.אטום יכולים להיות מספר איזוטופים שוניםלכל •

?זהתכונה מושפעת משינוי איזו •

!האטוםשל המסה •

.יציבות האטום•



,יציביםחומרים המורכבים מאטומים שגרעיניהם גדולים ובלתי • 

(.מיננת)בקלות ופולטים קרינה רדיואקטיבית מתפרקים 

:איזוטופיםבבדיקת -חלקם נמצאים בשימוש רפואי• 

(  נויטרונים+ פרוטונים )99טכיניציום

131יוד 

201טליום

...  וחלקם נמצא בשימוש פחות רפואי• 
פרוטונים  92–לדוגמא אורניום 



!אטום או מולקולה הנושאים מטען חשמלי-יון

.נובע מהבדל בין מספר הפרוטונים והאלקטרונים• 

למסור או לקבל אלקטרונים בתנאיםנטייה לכל אטום יש • 

.מסויימים

אלקטרונים< פרוטונים, יון חיובי-קטיון• 

פרוטונים< אלקטרונים, יון שלילי-אניון • 

יון חיובי הוא תמיד אטום שאיבד אלקטרונים ואף פעם  

!פרוטון " קיבל"אטום שלא 



החלקיקים

המשתנים

תכונותמה השינוי

האטום

המושפעות

התוצרים

אטומים בעליפרוטונים

מספר פרוטונים

שונה

מסה

ותכונות

החומר

< -אטומים שונים

!חומרים שונים 

אטומים בעלינויטרונים

מספר משתנה

של נויטרונים

בגרעין

מסה

לעיתים**

יציבות הגרעין

שונים  איזוטופים 

של אותו חומר

אטומים בעליאלקטרונים

מספר משתנה

של אלקטרונים

עודף)במעטפת 

(או חוסר

מטען

חשמלי

אטומים  -יונים

טעונים במטען

חשמלי חיובי או  

קטיונים)שלילי 

(או אניונים



,יותראו , אטומים-2חלקיק בסיסי המורכב מ -מולקולה• 

.יחדיו בקשר כימיהמחוברים 

פחמן דו)או שונים ( O2חמצן )האטומים יכולים להיות זהים  •

(CO2חמצני 



NaCl מלח שולחן •

H2O • מים

גם סוכר מסוג גלוקוז הוא • 

  C6H12O6מולקולה



יותרחומר שנוצר מתגובה כימית בין שני חומרי יסוד או -תרכובת• 

.ותכונותיו שונות מתכונות החומרים המרכיבים אותואו יותר 

אלא, רוב החומרים הטהורים בטבע אינם עשויים מחומר יסוד• 

.מתרכובת

מים: לדוגמא

H2 מימן +O2 חמצן =H2O
(גז(       )גז)(        נוזל)



מולקולההיחידה הבסיסית של תרכובת היא • 

.או יותרחומרי יסוד של שני מאטומים שמורכבת 

לזוכל היחידות הבסיסיות בתרכובת זהות זו • 

(.מולקולות)



ומעלהתוצר ערבוב של שני חומרים -תערובת• 

(.יסוד או תרכובותחומרי )

וכלבמקרה זה אין תגובה כימית בין החומרים • 

.תכונותיו המקוריותשומר על חומר 



לרוב מעורבביםמצויים האדם המרכיבים השונים בטבע ובגוף • 

:טהוריםזה בזה ואינם 

האוויר-

הדם-

(מולקולות שונות)היחידות הבסיסיות בתערובת אינן זהות זו לזו • 



סוג

החומר

היחידה המרכיבה 

אותם

דוגמהתכונות

חומרי

יסוד

אטומים בודדים

מולקולות המורכבות

מסוג אחד של אטום

!בלבד 

לכל יסוד תכונות

בהתאם לאטום

המגדיר אותו

חמצן

נתרן

ברזל

מולקולות המורכבותתרכובות

מאטומים של שני

חומרי יסוד או יותר

תכונותיה שונות

מתכונות החומרים

שיצרו אותה

מלח

מים

סוכר

שוניםחלקיקים תערובות

המעורבבים יחד

אטומים או )

(מולקולות

כל חומר שומר על

התכונות המקוריות

שלו כיוון שאינו עובר

שינוי כימי

אוויר

דם



–אורגנית תרכובת • 

.מקורה בחי ובצומחכ "בד

Hומימן Cמכילה תמיד פחמן 

.Oוחמצן Nחנקן : קרובות אחד מהיסודות הבאיםולעיתים 

:לדוגמא 

 C2H5Oאתנול

C6H12O6גלוקוז 

–אנאורגנית תרכובת • 

.עונים על הגדרה זושאינם את שאר החומרים כוללת 

:לדוגמא

.H2Oומים CO2פחמן דו חמצני , NH3אמוניה 



Ph- המימן המתאר את ריכוז יוני ערךH =( +פרוטונים )בתמיסה.

?מדוע זה מעניין כל כך

:י הנוסחה"עפ, ערכו נמצא ביחס הפוך לריכוז המימן

Ph=-log10[H3O+]

<--כלומר ככל שריכוז יוני המימן גבוה יותר• 

pH יותר נמוך!

pH"7= בתמיסה " ניטרלי

pH (7.35-7.45)7.4= פיזיולוגי בגוף



,  +Hהמימן את ריכוז יוני ומגדילהתרכובת המתמוססת במים -חומצה• 

.בתמיסה( פרוטונים)

:לדוגמא•
HCI+H2O       H++CI-

.י כמות יוני המימן"החומצה נקבע עחוזק •

!נמוךpH= גבוהריכוז יוני מימן = חומצה חזקה•



:חומצות מוכרות• 

(ציטריתחומצה )לימון -

(אצטיתחומצה )חומץ -

?ובגופינו • 

(HCl) -חומצת קיבה

לקטיתחומצה -

...ועודחומצות שומן -



+Hהמימן את ריכוז יוני ומורידהתרכובת המתמוססת במים -בסיס• 

.בתמיסה( פרוטונים)

(-OH)ההידרוקסידתרכובת המעלה את ריכוז יוני -הגדרה נוספת## 

!בתמיסה 

:לדוגמא•
NaOH=H2O       Na++OH-

!מחומצהההפך ( = (+Hבנוסף מקטינה את כמות יוני המימן •

.בתמיסהההידרוקסילי כמות יוני "חוזק הבסיס נקבע ע• 



:בסיסים מוכרים• 

– (Na-HCO3)סודה לשתייה

– (NaOCl)אקונומיקה

?ובגופינו • 

בין היתר בשתן  מופרשת ( NH3)אמוניה

בגופינוהעיקרי הבסיס ( -HCO3)הביוקרבונטיון 



תגובה כימית בין חומצה לבסיס יוצרת מולקולת מים ומלח  • 

(.חומר יוני)

!זה את זה" מנטרלים"שבה החומצה והבסיס סתירה זוהי תגובת 

HCl + NaOH H20 + Nacl
(H+ + OH- H2O)

?pHל מה קורה • 

(7.0)" ניטרלי"הופך להיות • 

?צרבת" לנטרל"נוכל לדוגמא איך • 



:נלמד מהקטן לגדול

אטום וחומר יסוד1.

יון ואיזוטופ. 2

מולקולה. 3

תרכובת לעומת תערובת. 4

תרכובת אורגנית ואנאורגנית. 5

בסיס, חומצה. 6



?מהם חלקי האטום• 

?מהו החלקיק המשפיע על תכונות האטום• 

?מה משפיע על מסת האטום• 

?מהם איזוטופים• 

?מהם יונים• 

?תרכובת ותערובת, מה זה חומר יסוד• 

?אילו אטומים נפוצים בגוף האדם• 

?אנאורגניות, מהן תרכובות אורגניות• 

?מה זה חומצה ומה זה בסיס• 





!ממשקל הגוף 60%-כ-מים . 1

.ממשקל הגוף17%-כ-ליפידים . 2

.ממשקל הגוף17%-כ-חלבונים . 3

.ממשקל הגוף1%-כ-פחמימות . 4

.הגוףממשקל 5%-כ, ויטמינים ומינרלים, נוספותתרכובות אנאורגאניות . 5

מים ליפידים חלבונים פחמימות תרכובות אנאורגניות

תרכובות

אורגניות





!ממשקל גוף האדם הוא מים 60%-כ• 

לנשיםחלוקה זו שונה בקבוצות גיל שונות ובין גברים • 

ביוכימייםמהווים סביבה תוך וחוץ תאית להתרחשות תהליכים • 

!נפח לרקמותומקנים 

:מים מתחלקים בצורה ייחודית בין חלקי הגוף השונים• 

?נמצאים המים שבגופינוהיכן .. בוא נחשב כמה זה אצלנו• 

כ מים"סה

1/3נוזל חוץ תאי 2/3נוזל תוך תאי 

3/4נוזל בין תאי 1/4פלסמה 



.למים" להתחבר"תכונה פיזיקלית של מולקולה • 

.במיםנמסים הידרופיליםחומרים • 

,(H)  ומימן(O) • חמצן או בעליכ מולקולות "מכילים בד

.חשמלימטען 

....בסיסים, חומצות, יונים: דוגמא• 



.ממים" להיפרד"תכונה פיזיקלית של מולקולה • 

.במיםאינם נמסים הידרופוביםחומרים • 

.שומניותכ מולקולות "בד• 

,  אורגניםנמסים טוב בממסים • 

(.בעלי אטומי פחמן רבים)





לאאך ( כמו בנזין למשל)מולקולות המסיסות בממס אורגני -ליפידים
.הידרופוביות< –במים 

.בממוצע22-25%-אצל האישה , בממוצע15-18%-אצל הגבר • 

(:fats)שומנים ליפידים שהם  •

.חומצות שומן-אבני הבניין• 

טריגליצריד-

פוספוליפיד-

:ליפידים שאינם שומנים• 

כולסטרול-



שומניםאבני הבניין של • 

והידרופוביראש חומצי וזנב ארוך • 

.רוויותובלתי שומן רוויות מתחלקות לחומצות • 



.שומן מחוברות לגליצרולשלוש חומצות : מבנה• 

.בונים את מאגרי השומן בגוף• 

.זו הצורה הקיימת לרוב במזון• 

.או מפחמימותהשומן משומנים נוצרים בכבד וברקמות • 

!לשימור אנרגיההצורה היעילה ביותר • 



טריגליצרידים

ברקמת שומן

פירוק לחומצות

שומן וגליצרול

שחרור מתאי שומן

לתאים אחריםאל הדם והעברה 

ניצול אנרגיה

מחומצות שומן

בתאים

יודעות, פרט למוח, כל הרקמות• 

!להשתמש בחומצות שומן כמקור אנרגיה



.לגליצרולשתי חומצות שומן וזרחן מחוברים : מבנה• 

(.ממברנות)בונים את הציפוי של תאי הגוף • 

.של הממברנהזנב הידרופובי וראש הידרופילי יוצרים סידור ייחודי • 



ליפיד שאינו שומן• 

מבנה פחמני מסועף• 

.המחתאיות ובפעילות מרכיב חשוב בממברנות • 

:משמש כחומר מוצא לבניית • 

(סטרואידים)הורמונים -

(Dויטמין )ויטמינים -

מלחי מרה-

?מהיכן מגיע

!י הכבד "מיוצר ע( 70%) הרוב 

היתר נספג מהמזון





שהםמכיוןהשומנים לא יכולים לנוע בדם בחופשיות • 

!הידרופוביים

קליפהיוצרים : ליפופרוטאיניםהנשאים המובילים אותם מכונים • 

.וליבה הידרופוביתהידרופילית 

מהמעיים-בזרם הדם אשר נשלחת ליעדה" דואר"פועלים כמערכת • 

.מהכבדאו /ו

.היא חלבון על פני השטח של התאים בגוף" כתובת"ה• 



:ותפקידםהליפופרוטאיניםהשונים של הסוגים 

התאים  אל )אל הדם השומנים מהמזון ספיגת ": המוזר"-כילומיקרון•

(.השונים ואל הכבד

•LDL–"ועלול לשקוע  )תאי הגוף אל מעביר כולסטרול מהכבד ": הרע

!(בכלי דם

•VLDL–"מהכבד אל תאי הגוףוטריגליצרידים כולסטרול ": המכוער.

•HDL–"הכבדאל עודף חזרה אוסף כולסטרול ": הטוב.



חסימת כלי דם הכליליים בלב

גורמת לפגיעה בתאי שריר

הלב"( התקף לב)"ולאוטם 





אמינוחומצות מבנים מורכבים ומגוונים ביותר הנוצרים מחיבור של • 

(.הבניין של חלבוניםאבני )

.הגוףממשקל 17%-מהווים כ• 

–בונים את רוב רקמות הגוף • 

,  אברוני התא, עור, שרירים

...ועודאנזימים , נוגדנים



Tertiary Protein Structure

אמינונוצר עקב קשרים בין חומצות . סידור מרחבי מורכב•

(.ברזל למשל)אטומים נוספים עםואף קשרים עם מרוחקות 

מימדיאלה יוצרות קיפול של החלבון למבנה תלת אינטראקציות •

.וייחודימורכב 



עליוהמבנה השלישוני הוא הצורה הסופית של החלבון וכך • 

.כדי למלא את תפקידלהישאר 

נטורציה-דהפגיעה בלתי הפיכה במבנה השלישוני נקראת • 

חומרים, קרינה רדיואקטיבית, יכולה להיגרם על ידי חוםוהיא 

..ועודכימיים 

השלישוניאפילו קטן במבנה הראשוני פוגע במבנה , כל שינוי• 

!כן במבנה החלבוןועל 



:החלבונים נחלקים לשתי קבוצות

מהווהקולגן )בונים מבנה גדול יותר בתוך התא -חלבוני מבנה • 

...(ברקמת סחוס ועודאלסטין, מרקמת העור75%

נשיאת מולקולות בדם, (שליחים)הורמונים –תפקודיים • 

...נוגדנים ועוד, (אלבומין או המוגלובין)

.חלבונים שמזרזים תגובות כימיות-( זרזים)אנזימים •

!בלבדאחד ( מצע)סובטרטכל אנזים מבצע רק פעולה אחת על 



סובסטרט= מסוייםספציפי לחומר • 

מנעול+ מפתח • 

מזרזים את התהליך אך לא הכרחי לתהליך• 





Carbohydrates

C(H2O)Nהכללית פ הנוסחה "מולקולות הידרופיליות הבנויות ע •

(.וחמצןלמימניםפחמניםבנויים מיחס קבוע של כלומר )

:ממשקל הגוף אך בעלי תפקידים חשובים1%-אמנם מהווים כ• 

לתפקודהכרחיים -האנרגיה הזמינה בגוףמהווים את מאגר • 

פעילות, מצב הכרה ופעילות מוחית תקינה! ) תקין פיזיולוגי 

...(מערכת החיסון ועוד, הלב, השרירים

(.קבוצות הדם)מסמנים תאים ומולקולות • 



?אנו מקבלים את הפחמימותמהיכן 

.מזון מהצומחבעיקר , מהמזוןגוף האדם מקבל את רוב הסוכרים • 

(.פוטוסינתזה)י צמחים "הסוכרים מיוצרים ע• 

Carbohydrates



.ופחמימות, חלבונים, שומנים(: פירוק ובנייה)מטבוליזם בתאים • 

חלוקת תאים• 

כיווץ שרירי השלד והלב• 

נשימה• 

....חשיבה-פעילות מערכת העצבים• 

....ועוד רבים• 



שרשרת או טבעת של שלושה עד-( סכאריד-מונו)חד סוכר . 1

.פחמניםשבעה 

גלקטוז, (פירות)פרוקטוז , גלוקוז

.סוכר מחוברותשתי טבעות של חד -( סכאריד-די)דו סוכר . 2

(לבןסוכר )סוכרוז , (חלב)לקטוז , מלטוז



סוכרים-חדפחמימה המכילה יותר משני -( פוליסכאריד)סוכר -רב. 3

.מסועפתביניהם בשרשרת ישרה או המחוברים 

מאגר-ובגוף האדםח "מצוי בבע, שרשרת של יחידות גלוקוז-גליקוגן• 

.ובשרירי השלדבכבד 

.מצוי בצמחים, שרשרת של יחידות גלוקוז-עמילן • 

י"אינה מעוכלת עאך , סוכר שנמצא בסיבים תזונתיים-רב-התאית • 

!האדםגוף 



:פחמימות פשוטותנקראים סוכרים -סוכרים והדו-החד• 

עוברות תהליכים מואצים של עיכול וספיגה לזרם הדם וגורמות

"(.גבוהגליקמיערך )"לעלייה חדה של רמת הסוכר בדם 

:פחמימות מורכבותנקראים סוכרים -הרב• 

ולכן תורמות לתחושת שובע, עוברות עיכול וספיגה איטיים

"(.נמוךגליקמיערך )"ממושכת 



:פשוטותפחמימות 

,  סוכרוז, פרוקטוז, גלוקוז

מלטוז, לקטוז

,ריבה, סוכר לבן וחום

,שוקולד, עוגיות, עוגות

,אלכוהול, משקאות קלים

סוכר פרות, דבש

:מורכבותפחמימות 

(.סיבים)תאית , גליקוגן, עמילן

,קטניות, דגנים

ירקות שורשיים

('א וכו"תפו, בטטה)

סוכר
סוכר

סוכר

סוכר

סוכר

סוכר



מזון

שריר/ מאגר בכבד

גליקוגןבצורת 

(מאגר טווח קצר)

פירוק סוכרים

והפיכתם לגלוקוז

הפיכת סוכר

עודף לשומנים

מאגר אנרגיה)

(לטווח ארוך

כניסת הגלוקוז לתאים

גליקוליזהתהליך 

"(שבירת הסוכר)"

יצירת אנרגיה



פירוק סוכרים הזמינים

מהמזון

שומניםפירוק 

שומניםפירוק 

מאגרי  פירוק 

(גליקוגן)סוכר 

פירוק חלבונים

ליצירת אנרגיה)

(וליצירת סוכר

:המדרג ממלא שני תפקידים קריטיים 

אנרגיה זמינה לגוף בכל עת. 1

(לתפקוד המח)סוכר זמין בכל עת . 2





–מינרלים . 1
.שונים הנחוצים לגוףאנאורגניםמרכיבים • 

.  לרוב משמשים בצורה יונית• 

.סידן וזרחן, כלור, אשלגן, העיקריים הם נתרן• 

משום" אלקטרוליטים"המינרלים הנפוצים בגוף נקראים גם • 

.יונים המשתתפים בתהליכים חשמליים בתאשהם 

.בעלי ריכוז קבוע בדם ובתאים• 

Vitamins & Minerals



–ויטמינים . 2
בכמות הדרושה לייצר בעצמו אורגניות אשר הגוף אינו מסוגל תרכובות •

.מבחוץלו ולכן מוכרחים לצרוך אותם 

(ועודB12, D, Aויטמין )•

.במזוןמקורם הויטמיניםרוב • 

.של אנזימיםלפעולתם ( פקטור-קו)משמשים בעיקר כמולקולת עזר • 

Vitamins & Minerals



.חשוב לראייה- Aויטמין •
ולכן( א"דנ)חיונית בייצור החומר הגנטי של התא –פולית חומצה •

נשים הרות. בתקופה של חלוקה ויצירת תאים חדשיםחיונית 

בכדי להבטיחההריוןליטול חומצה פולית מתחילת צריכות 

...תקינה של העוברהתפתחות 
ולפיכך חיוני  –DNA-ההכרחי לייצור תקין של -B12ויטמין •

.  ואיברים בהם ישנו ייצור רב של תאים כגון מח העצםברקמות 

.העצבים' מעחשוב לתפקוד בנוסף 

שומר על נימי  , מסייע ביצירת רקמות ועצמות, חימצוןנוגד -Cויטמין •

.הדם והשיניים ואף מסייע במניעת מחלות לב וסרטן

ועוזר בספיגה תקינה של סידן וזרחן מהמזון מסייע -Dויטמין •

.העצמות והשינייםבבניית 
.  השפעה מווסתת במצבי לחץ ועייפות, חימצוןנוגד -Eויטמין •

.את חיי התאמאריך 



?איזה אחוז מהווה המים מהגוף• 

?היכן נמצאים רוב המים בגוף• 

?ומה זה הידרופילי, מה זה הידרופובי• 

?מה הם אבני הבניין של שומנים• 

?איזה ליפידים אתם מכירים ומה תפקיד כל אחד מהם• 

?מה הם אבני הבניין של החלבונים• 

?שלישוני של חלבון, שניוני, מה זה מבנה ראשוני• 

?מהם תפקידי החלבון• 

?מהו אנזים• 

?מה הם סוגי הפחמימות הקיימים• 

?מה הם תפקידי הסוכרים בגוף• 


