מבוא
מהי פסיכולוגיה פיזיולוגית?
הבנת ההתנהגות ע"י חקר התהליכים הפיזיולוגים הקשורים ושולטים בה.
•
•
•
•
•
•

גישה אמפירית/ניסויית.
שילוב שיטות מפסיכולוגיה ופיזיולוגיה.
תחומי עניין :תהליכי תפיסה /תנועה /שינה וערות /תזונה /רגש /למידה /זכרון /שפה /פיזיולוגיה של תהליכים
פתולוגיים כגון התמכרות.
הסבר מנגנונים פיזיולוגיים ,כימיים ,תקשורת בין מערכות שונות במערכת העצבים והגוף.
אותה התנהגות יכולה להגרם על ידי תהליכים פיסיולוגיים שונים.
קשר בין גנים וסביבה – תורשה מושפעת מגורמים סביבתיים (תזונה ,מצבי לחץ ,חשיפה לחומרים אחרים).

שאלת הגוף והנפש:
מוניזם  – Monismהעולם מורכב רק מחומר ואנרגיה ,והנפש גם היא תופעה שנובעת מפעילות מערכת העצבים.
דואליזם – הפרדה בין גוף לנשמה/נפש
רקע היסטורי:
•
•
•

•

•
•
•
•

פאפירוס אדווין סמית'  1600לפנה"ס – התיאור הראשון של מוח.
ידוע על קשר בין שיתוק יד ימין והפרעה בדיבור (" ִאם ֶא ְׁשכָּחֵ ְך יְׁרּושָּ ל ִָּם ִ -ת ְׁשכַּח י ְִׁמינִי! ִת ְׁדבַּ ק לְׁשֹונִי ל ְִׁחכִ י") .שתי
התופעות נובעות מנזק להמיספרה השמאלית של המוח.
גאלן ( ( )Galenהמאה ה 2לספירה) – הסיק שנזק מוחי גורם לפגיעה בהתנהגות .אפיין מסלולים עצביים
שעוברים בין אברי החוש והמוח .חשב שמהות החיים היא ה"רוח" שעוברת מהריאות לשאר חלקי הגוף .הגה
את התאורייה האווירית  pneumaticשהייתה מקובלת גם בימי הביניים.
דה קארט – פיתח את התיאוריה ההידראולית .כאשר ה mindרוצה לבצע פעולה ,הוא גורם להסטה של
בלוטת האצטרובל ובכך גורם לנוזל לזרום מהמוח לחוט השדרה ומשם לשרירים ,מה שגורם להם להתנפח
ולזוז .בהתאם לתיאוריה זו פיתח את ההבנה לגבי תגובת הרפלקס – תגובה סטריאוטיפית בתגובה לגירוי
חיצוני.
סתירת דה קארט – אם הנפש יכולה לפעול על הגוף הפיסיקלי ,סימן שיש לה תכונות חומריות.האם נשמה
יכולה להיות בעלת תכונות פיזיקליות?
 Galvaniסוף המאה ה – 18גילה כי גירוי חשמלי של העצב גורם לתנועה בשריר ,גם כאשר השריר והעצב
מנותקים מהמוח.
 Müller, von Helmholtzבמהלך המאה ה - 19פעילות חשמלית בתא אחד מעוררת פעילות בתא סמוך באופן
שניתן לחיזוי← פעילות חשמלית בתאי עצב הנה אמצעי להעברת מידע לאורך התא.
המאה ה – 19ביסוס של גישה אמפירית – פיסיולוגית:
 Gallתורת הפרנולוגיה – מקור ההתנהגות הוא במוח .אזורים ספציפיים בקורטקס שולטים על פונקציות
ספציפיות – לוקאליזציה .מרכז של פונקציה מנטלית גדל עם השימוש (בדומה לשריר) .ייחוס תכונות אופי
לגודל בליטות שונות על פני הגולגולת שגדלות כתוצאה משימוש.
 – Flourensמחקרי פגיעה בחיות ,הסיק העדר מוחלט של לוקליזציה.
ברוקה – 1824-1880Broca
המקרה של האדון טאן – חולה מסוים אשר גילה הבנה מלאה של השפה המדוברת אך המילה היחידה שהצליח
להוציא מפיו שוב ושוב הייתה "טאן" .לאחר מותו של חולה זה ערך ברוקה אוטופסיה של מוחו בו גילה פגיעה
משמעותית באזור הקדמי השמאלי של קליפת המוח אשרא לו ייחס את כושר הדיבור.
תומך בתיאורית לוקליזציה ומצביע על איסמטריה תפקודית.
 – 1870 Fritsch and Hitzigמיפוי אזורים במוח שאחראים להתנהגות מסויימת באמצעות גרייה חשמלית.

הנחת הבסיס לפסיכולוגיה כמדע:
– Darwinמחקרי אבולוציה שהניחו את הבסיס לפסיכולוגיה ניסויית ואתולוגיה.
מטריאליזם – התנהגות יכולה להיות מוסברת על ידי התפקוד של מערכת העצבים.
יש דימיון בין כל היצורים החיים ← יכול להיות מוסבר על ידי כך שכל בע"ח התפתחו ממקור אחד.
פונקציונליזם – תפקוד בע"ח אינו מקרי ,הבנת ההתנהגויות צריכה להיות בקונטקסט הסביבתי שלהם.
תהליכים מנטאליים הנם תוצר של התהליכים הפיסיולוגיים המתרחשים במוח.
לוקאליזציה של פונקציות לאזורים מסוימים ,גישה עכשווית מתייחסת לרשתות תפקודיות – שיתוף מספר אזורים
והקשרים ביניהם.
גוף ונפש בנוירופסיכולוגיה:
מודעות והכרה יכולים להיות מנותקים מההתנהגות
•

מוח חצוי Split brain
ניתוח שבוצע בעבר בחולי אפילפסיה על מנת למנוע מעבר של התקף אפילפטי (פעילות חשמלית מוגברת)
להמיספרה הנגדית וכלל ניתוק של קורפוס קלוסום מה שהוביל לניתוק הקשר בין ההמיספרות ולכך שהן יפעלו
באופן עצמאי ונפרד.
בחוש הריח אין הצלבה של מידע – המידע שמגיע לכל נחיר עובר לאותו צד של המוחץ.
בושם בניחוח ורד מוצד לנחיר שמאל (נחיר ימין סתום) ← ריח בנחיר שמאל יעבור לצד שמאל של המוח אשר
אחראי על השליטה על השפה .צעד זה מאפשר לנבדק לשלוף מילים שמאחוסנות במוח ולדווח שהריח ניחוח
של ורד.
בושם בניחוח ורד מוצג לנחיר ימין (נחיר שמאל סתום) ← ריח בנחיר ימין יעבור לצד ימין של המוח אשר
אחראי על השליטה ביד שמאל .תפקוד השפה מינימלי והנבדק לא יכול לומר את המילה של מה שהוא מריח,
אך מסוגל לזהות את הריח ולבחור עם יד שמאל שנשלטת על ידי ההמיספרה הימנית על וורד מתוך עצמים
שונים.

•

הזנחת צד Unilateral neglect
אנשים שיש להם נזק בצד הימני של המוח מה שגורם לראייה תקינה אך מתעלמים מצד שמאל – ישנו נתק בין
קלט חושי ותגובה( .המידע שנקלט על ידי כל המיספרה במערכת הראייה נקלט מהצד הנגדי של המרחב).
התעלמות מצד שמאל במרחב  -אדם אשר יתבקש להעתיק ציור שניתן לו יצייר רק את צד ימין של הציור.
התעלמות מצד שמאל של עצמים  -אדם אשר יתבקש להעתיק ציור שניתן לו יצייר רק את צד ימין של כל אחד
מהאובייקטים בציור.
עדות להתעלמות מצד שמאל גם בשימוש בדימיון – תיאר למטופלים את איזור הפיאצה במילאנו באיטליה.
ראשית ,ביקש מהם לדמיין שהם נמצאים עם הגב לכנסיה ואתם מסתכלים על הכיכר וביקש לתאר מה הם
רואים .כאשר המטופלים תיארו את הסביבה (מה שהם רואים בדמיון) ,מרבית האובייקטים שתיארו היו בצד
ימין שלהם .לאחר מכן ,ביקש מהם לדמיין את הסביבה כאשר הם נמצאים עם הפנים לכנסייה ,גם כאן הם
תיארו את צידי הדרך שנמצאים בצד ימין בלבד .בכל פעם הם התבקשו לתאר מנקודת מבט אחרת – כל פעם
התייחסו רק לצד ימין מה שגרם להם לתאר את כל המרחב ,אך כל פעם צד ימין שלהם התחלף.
עדות לעיבוד לא מודע של המידע המוזנח – אדם אשר הציגו לו  2תמונות של בתים זהים אשר באחד מהם
מצויירת שריפה בחלון השמאלי ציין כי הבתים זהים בעיניו ,בשאלה השנייה באילו מהבתים יעדיף לגור האדם
בחר לגור בבית ללא השריפה בצד שמאל .האדם לא ידע להסביר מילולית מדוע הן בחרו בבית למרות שהם
הבינו ברמה הרגשית שבאחד מהבתים קיימת סכנה.

תאים במערכת העצבים – מבנים ותפקוד
מבנה התא:
•

גוף התא – מכיל גרעין ואת שאר המנגנונים האחראיים לחיי התא.
ממברנה ( – )membraneקרום התא .הקרום הינו תיחום (הגדרת גבולות התא) והגנה .יש מעבר של חומרים
מהנוזל שמקיף את התאים ("הנוזל החוץ תאי") אל הציטופלזמה ("הנוזל התוך תאי").
הקרום בנוי משכבה כפולה של מולקולות שומן עם "זנב" שפונה פנימה (פוספוליפידים) אשר תפקידו להגן על התא
ולא לאפשר לכל מולקולות לעבור באופן חופשי  -רק חומרים שמסיסים בשומן יכולים לעבור .חומרים אחרים
שאינם מסיסים בשומן זקוקים למולקולה מסויימת (נשא) שתאפשר את המעבר.
משאבה ( – )pumpסוג של נשא אשר קולטת אליה את המולקולות שזקוקות למעבר .התהליך דורש אנרגיה.
(לדוגמה :משאבת נתרן-אשלגן  Sodium potassium pumpאשר מעביר נתרן אל הנוזל החוץ תאי ומעביר
אשלגן אל הנוזל התוך תאי  -ציטופלזמה).
←מולקולות קטנות מאוד לפעמים יכולות לעבור באופן פסיבי.
קולטן ( – )receptorחלבון (נשא) הנמצא בקרום שקולט את החומר הכימי שמופרש מהתא הפרה-סינפטי
(נוירוטרנסמיטר) וגורם לשינוי בתכונות החשמליות של התא (מאפשר את העברת המידע).

•

ציטופלזמה (( – )cytoplasmהנוזל התוך תאי) נוזל צמיגי הממלא את התא .מהווה את התווך בו מתרחשים כל
תהליכי החיים של התא .בתוך הציטופלזמה נמצאים אברונים ( )organellesושלד ( )cytoskeletonשנותן לתא את
צורתו.

•

גרעין ( – )nucleusמבנה באזור המרכזי של התא ,מוקף בממברנה פנימית .החומר בגרעין ( )DNAמאפשר לנו לקודד
בניית חלבונים.
בתוכו:
כרומוזומים  -הנושאים את המידע התורשתי ,מורכבים מגדילים ארוכים של  DNAאשר מהווה את הצופן
שעל פיו מייצרים חלבונים( .חלבונים רלוונטיים לפעילות מערכת העצבים – אנזים ,קולטן ,משאבה ,נשא).
גרעינון – מייצר ריבוזומים (ריבוזום – עובר לציטופלזמה ו"מתרגם"  mRNAלבניית חלבון).

•

חלבון ( – )proteinמולקולה המורכבת משרשרת של חומצות אמינו ( .)Amino acidsשרשרת "קצרה" יחסית (פחות
מ )100של חומצות אמינו מכונה פפטיד (* .)peptideניתן לאמר שכל חלבון מורכב מפפטידים.
ישנם נוירוטרנסמיטורים (חומרים מעבירים) שהם גם פפטידים.
אנזים ( -)enzymeמולקולה המזרזת ריאקציות כימיות (מפרק/מרכיב מולקולות) מבלי להשתתף בתוצר הסופי
שנבנה/מתפרק( .לדוגמה :אנזים  Xהופך את  A+Bלמולקולת  ABלעומת אנזים  Yאשר מפרק את מולקולת  ABל.A+B
הריכוז היחסי של האינזימים ( )x,yהוא שיקבע איזה הרכב ישלוט).

תעבורה ואריזה:
•

רשתית תוך פלזמטית ( – )endoplasmic reticulum - ERמערכת קרום היוצרת תעלות ומאגרים בתוך
הציטופלזמה ובכך מאפשרת העברת החומר מגרעין התא אל מקומות אחרים בתא ול"אריזת" חומרים מסויימים
על מנת לאפשר את הוצאתם מהתא אל הנוזל החוץ תאי .נמצאת בכמויות גדולות בתאים שמייצרים חומרים
להפרשה.
תפקידים :חלק מתהליך ייצור חומרים בתא ,מאגר אחסון ,ערוץ העברה של חומרים ברחבי התא.
• רשת אנדופלזמית מחוספסת ( – )Rough ERמחוברת לגרעין התא ומכילה ריבוזומים ( )ribosomeאשר
חיוניים ליצירת החלבונים על בסיס ה RNAשליח (.)mRNA
החלבונים יכולים להישאר בתוך התא ,להגיע לקרום התא או להיות ארוזים בקרום לצורך העברה אל
מחוץ לתא .ישנם ריבוזומים לא מעוגנים על ה ERשמייצרים חלבונים לשימוש בתוך התא.
• רשת אנדופלזמית חלקה ( – )Smooth ERמטפלת בהובלת חומרים בתוך הציטופלסמה .אתר היצור של
מולקולות שומניות (ליפידים) ומכיל אנזימים ליצור חומרים אחרים.

o

o

•

רקמת גולג'י ( – )Golgi apparatusסוג ייחודי של  .Smooth ERתפקידו לעטוף את החומרים
שהתא רוצה להוציא אל מחוץ אליו .בונה שלפוחיות ( )vesiclesהמכילות את הנוירוטרנסמיטור
ומייצר ליזוזומים (.)lysosome
בעל חשיבות רבה בהקשר של תאי עצב – קשור לייצור והכוונת חומרים אשר מאפשרת תקשורת
בין נוירונים ונקראים נוירוטרנסמיטרים.
ליזוזום ( – )Lysosomeנוצר בעזרת רקמת הגולג'י .אברון קטן מוקף ממברנה המכיל אנזימים
שאחראים לפרק חומרים שלא נחוצים עוד לתא .תפקיד האיבר פירוק תרכובות וסילוק גופים
זרים (תוצרים של תהליכים כימים שהתרחשו) .מכיל אנזימים לפרוק חומרים מיותרים (פסולת).
← מחלת  - Tay Sach’sהנה מחלה תורשתית הקשורה להצטברות סוג של חומר שומני עקב
מחסור באנזים בליזוזום .רוב הלוקים במחלה מתים עד גיל .5

שלד התא  -ציטוסקלטון ( – )Cytoskletonנמצא בציטופלזמה .מבנים של צינורות וסיבים המפוזרים לאורך התא
וחשובים לתמיכה בתא ולמעברים של חומרים (נוירונים) מגוף התא אל קצה התא.
שלד התא מורכב משלושה סוגי סיבים חלבוניים:
 מיקרוטובולים ()microtubules נוירופלימנטים ()neurofilaments מיקרופילמנטים (( .)microfilamentsפילמנט = סיב).אקסון – שלוחה של התא שמעביר את הנוירוטרנסמיטור מגוף התא אל הקצה – אל התא הבא (הפוסט-סינפטי).
תובלה אקסופלזמית  -חלבונים מסוימים מעבירים את החומר באחד משני כיוונים:
• תובלה אנטרוגרדית – מעבר מגוף התא לאורך האקסון אל הטרמינל (האזור שמשחרר נוירוטרנסמיטר).
החלבון הנושא את החומרים נקרא קינסין (.)kynesin
• תובלה רטרוגרדית – חומרים אחרים מועברים מקצה האקסון לכיוון גוף התא .החלבון הנושא את החומרים
הינו דינאין (.)Dynein
תובלה אקסופלזמית דורשת אנרגיה.

אנרגיה:
•

מיטוכונדריה ( – )mitochondriaספק האנרגיה של התא .התאים מפרקים את הגלוקוז (פחמימות וחומצות שומן)
בסדרה של פעולות כדי ליצור מולקולה המכונה ( ATPאדנסין טרי-פוספט) .הפקת האנרגיה מתרחשת על ידי פירוק
ה.ATP
באזורים בהם נדרשת אנרגיה רבה יצפה ריכוז מיטוכונדריה באזור הטרמינל (הקצה) של האקסון.

מערכת העצבים:
תפקיד מערכת העצבים :תקשורת בין העולם החיצוני והעולם הפנימי.
העולם החיצוני :קליטת מידע בעזרת המערכות החושיות – מוגבל על ידי המערכות החושיות עצמן (לדוגמה :הגבלה
בסוג הצלילים שאנו מסוגלים לקלוט).
העולם הפנימי :עיבוד המידע ,הבנת המשמעות שלו וקבלת החלטה לגבי הפעולה.
מידע מועבר בין תאי עצב (נוירונים) בגוף ובמוח.
•
•
•

נוירונים סנסוריים (חישתיים) – קולטים מידע מהסביבה.
נוירונים מוטוריים – מאפשרים התנהגות מוטורית.
אינטרנוירונים – מקשרים בין נוירונים.

התקשורת בין תאי העצב (נוירונים) נעשית בצורה חשמלית וכימית:
נוירון א' (פרה – סינפטי) מעביר מידע לנוירון ב' (פוסט – סינפטי) .בין התאים יש מרווח סינפטי (=המרווח בין שני
נוירונים) והצומת מכונה סינפסה ( .)synapseהמסר עובר בצורה חשמלית לאורך התא ומפריש חומר כימי שנקלט על ידי
תא ב' .כאשר ב' יעביר מסר לנוירון ג' הוא יהיה פרה סינפטי לג'.
מערכת העצבים המרכזית  – )Central nervous system( CNSהמוח וחוט השדרה.
מערכת העצבים ההיקפית  – )Peripheral nervous system( PNSכוללת את האזורים החושיים.
•
•

מערכת העצבים הסומטית – (סומה = גוף) רצונית .קולטת מידע חושי מהגוף דרך תאים מסוימים שתפקידים
להמיר גירוי פיזיקלי לגירוי עצבי .לרוב ניתן להיות מודע לתחושות סומטיות ,מבחינה מוטורית מדובר בעיקר
על הפעלת שרירים חיצוניים.
מערכת העצבים האוטונומית – לא רצונית .מתייחסת לרוב לתהליכים שלא דורשים שליטה רצונית או מודעות
כגון נשימה או ויסות קצב הלב.
 oסימפתטית ( – )Sympatheticאחראית על הפקת אנרגיה.
 oפרה סימפתטית ( – )Parasympatheticאחראית על אגירת אנרגיה.

עצב  -קבוצת תאי עצב המחוברים ע"י רקמה .התקשרות בין תאי עצב (נוירונים) נעשית בצורה חשמלית וכימית.
תהליכים אלה צורכים אנרגיה ודורשים מעבר של חומרים בין נוירונים ובתוך הנוירון.

הנוירון)neuron( :
הנוירון אחראי על העברה אלקטרו – כימית של מידע.
-

מידע הנכנס לתא – מידע חושי (סנסורי).
מידע היוצא מן התא – מידע מוטורי.
חיבור בין נוירונים אחרים – מידע לשם קבלת החלטות.

חלקי הנוירון:
•

•
•

דנדריט – השלוחות שקולטות את המידע מהסביבה ומעבירות אותו דרך גוף התא אל האקסון .מרבית התאים
הם  Multipolarמשמע מכילים הרבה דנדריטים (וקולטים הרבה מידע) .לפעמים הדנדריטים מתחמים
בקליטת סוג מסויים של מידע (לדוגמה :במערכת חישה של הגוף – קור ,כאב).
גוף התא ( – )Somaהחלק שאחראי על תפקוד התא ,דומה במבנה לגופי תאים אחרים .כולל את החומרים
שאחראים על ייצור הנוירוטרנסמיטורים.
אקסון – החלק שמעביר את המידע לתא הבא דרך הטרמינל .האקסון מחובר לגוף התא ב .Axon hillockגודלו
תלוי בפונקציה של מרחק שבו המידע צריך לעבור .תהליך העברת מידע לאורך האקסון הינו חשמלי ונקרא
פוטנציאל פעולה.

•

טרמינל ( –)Terminal Buttonsהתפצלויות בקצה האקסון היוצרות קשר עם נוירונים אחרים .מעבירים מידע
לתא הבא באמצעות שחרור חומר כימי הנקרא נוירוטרנסמיטר .הנוירוטרנסמיטר נקלט בנוירון הסמוך ויכול
להשפיע על פעולתו.

סינפסה ( – )Synapseהצומת בין  Terminal Buttonsשל נוירון אחד לממברנה של נוירון אחר ,בתוכו נמצא הנוזל החוץ
תאי (..)Extracellular fluid
כוללת את נוירון פרה סינפטי ( Terminal Buttonsשל נוירון אשר שולח מסר)
נוירון פוסט סינפטי (ממברנה של נוירון שמקבל את המסר)
ואת המרווח ביניהם (המרווח הסינפטי).
פוטנציאל חשמלי – קיים הפרש במטען החשמל בין הנוזל בתוך התא (הציטופלזמה) והנוזל החוץ תאי .כאשר נשנה את
הפוטנציאל (המאזן) החשמלי נגרום לזרימת חשמל בתוך הדנדריט אל האקסון.
תקשורת כימית – מעבר חומרים (נוירוטרנסמיטורים) מתא עצב אחד (התא הפרה-סינפטי) ,נקלט דרך הרצפטורים
(קולטנים) בתא הפוסט סינפטי .הנוירוטרנסמיטור עצמו לא נכנס לתא.
סוגי נוירונים:
חלוקה לפי סוג נוירון:
-

-

דו קוטביים ( – )Bipolarמגוף התא יוצא דנדריט  1ואקסון ( 1שלוחה מכל צד) ,אשר יכולים להמשיך ולהתפצל.
נמצאים בעיקר במערכות חושיות (סנסוריות) כאשר המידע עובר מרחק קצת (כמו בעין או באוזן) .סוג נוירון
זה עושה פחות אינטגרציה של מידע בהשוואה לתא הרב קוטבי.
רב קוטביים ( – )Multipolarרוב הנוירונים .הרבה דנדריטים ואקסון ( 1מעביר מסר אחד אך קולט הרבה
מסרים – איחוד מידע) .האקסון יכול להתפצל אך רק אקסון אחד עוזב את גוף התא.
פסאודו – חד קוטביים ( – )Unipolarמאפיינים את המערכת הסומטו-סנסורית (חוש המגע ,כאב וטמפרטורה).
יש שלוחה אחת שיוצאת מגוף התא ומתפצלת מיד לשני חלקים ,אחד לקליטת מידע והשני להעברת מידע.

חלוקה לפי כיווניות:
-

 – Afferentנוירון המעביר מידע אל מבנה מסוים.
 – Efferentנוירון המעביר מידע ממבנה מסוים החוצה.
 – Interneuronנוירונים מתווכים (רוב הנוירונים במוח הם אינטרנוירונים).

פוטנציאל ממברנה – תקשורת בין נוירונים (פוטנציאל מנוחה)
מסר חשמלי – המסר העובר בתוך הנוירון הגורם לשינוי במתח התא (פחות שלילי ויותר חיובי).
מסר כימי – המסר העובר בין שני נוירונים.
ממברנה – חדירה למחצה ,לא כל החומרים יכולים לעבור דרכה .אלו שלא יכולים זקוקים לעזרה של חלבון.
פוטנציאל ממברנה (מתח הממברנה) – המתח שנמצא על הממברנה ,פוטנציאל הממברנה משתנה בהתאם למצב בה
הממברנה נמצאת (מנוחה/פעילה) .מתח הממברנה יכול להיות שונה בנקודות שונות על פני הממברנה (נקודות שונות על
פני התא).
פוטנציאל חשמלי – נבחן על ידי הפרש הריכוזים והפרש המטען החשמלי בין הנוזל החוץ תאי והנוזל התוך תאי
(ציטופלזמה) .הפרש הפוטנציאל נמדד בין שתי אלקטדורות .אלקטדורה אחת בתוך הנוירון ,אלקטרודה שנייה הנמצאת
בתוך אמבט עם נוזל דומה/זהה לנוזל חוץ תאי).
פוטנציאל מנוחה ( – )resting potentialפוטנציאל (מתח) הממברנה בזמן מנוחה (אין קבלה או העברת מידע).
הפוטנציאל החשמלי בין פנים התא והנוזל החוץ תאי הוא ההפרש המטענים בין פנים וחוץ התא הנמדד בזמן שהנוירון
אינו פעיל .שינוי בהפרש פוטנציאל המנוחה מאפשר את פעולת תא העצב (מביא לשחרור נוירוטרנסמיטר אל הסינפסה).
המתח במצב מנוחה הינו  -70מיליוולט .הפוטנציאל שלילי עקב הימצאות אניונים שליליים בתא שלא יכולים לצאת (מה
שמוביל להפרש שלילי בין הנוזל החוץ תאי לנוזל התוך תאי) ,וכן עקב יציאת קטיוני אשלגן מחוץ לתא (מפורט בהמשך).
אטום – חלקיק כימי המורכב מפרוטונים ( ,)+ניוטרונים ( ,)0אלקטרונים (.)-
הנוירון מונח בתוך נוזל חוץ תאי ( .)extracellular fluidבתוך הנוזל החוץ תאי והתוך תאי (ציטופלזמה) ישנם יונים
( )ionsשהם אטומים או מולקולות בעלי מספר לא שווה של פרוטונים ואלקטרונים ,וסך כל המטען החשמלי שלהם הוא
שלילי.
קטיון ( – )cationאטום בעל מטען חשמלי חיובי (איבד אלקטרון).
אניון ( – )anionאטום שקיבל אלקטרון בעל מטען חשמלי שלילי.
מולקולות מורכבות מאטומים ← אטומים מורכבים מחלקיקים – ניוטרונים (מטען ניטרלי) ,פרוטונים (מטען חיובי),
אלקטרונים (מטען שלילי).
כאשר מספר האלקטרונים = מספר הפרוטונים אין מטען חשמלי.
חלק מהמולקולות יוצרות קשר יוני בו אטום אחד מאבד אלקטרון ואטום אחד מקבל את האלקטרון.
המולקולה ( NaClנתרן כלוריד – מלח) מתפרקת לשני יונים כאשר נמצאת בתמיסת
מים – הנתרן מאבד אלקטרון והכלור מקבל אלקטרון.
→ Na+ + Cl-

NaCl + H2O

הנתרן חיובי (קטיון) כיוון שאיבד חלקיק שלילי (אלקטרון) והכלור שלילי (אניון)
כיוון שקיבל אלקטרון נוסף.
זרם חשמלי – תנועה של חלקיקים טעונים (חיובית או שלילית) מהמקום החיובי אל השלילי (כמו בסוללה).
אלקטרוליט – מתפרק לשתי המולקולות (יונים) המרכיבים אותו כאשר הוא בא במגע עם מים.
מחוץ לתא קיים ריכוז גבוה יותר של מלח (אלקטרוליט)– המתפרק לקטיון נתרן ( )Na+ולאניון כלור (.)Cl-
בתוך התא קיים ריכוז גבוה יותר של אשלגן ( ,)K+וריכוז גבוה של אניונים אורגניים ( )A-אשר נמצאים רק בתוך התא.
(אניונים אורגניים תורמים לפוטנציאל הממברנה ,אך הממברנה לא חדירה ליון זה והוא נשאר תמיד בתוך התא).
בין שתי תמיסות אלו נמצאת הממברנה המאפשרת את השינוי בריכוז היונים.

הכוחות הפועלים על פוטנציאל הממברנה:
על כל יון פועלים שני הכוחות והמאזן ביניהם הוא שיקבע את כיוון תנועת היון .עקב הכוחות הללו ,היונים נמצאים
בתנועה מתמדת .התנועה של היונים תלויה בטמפרטורה בה היונים נמצאים.
כוח חשמלי (אלקטרוסטטי) – חלקיקים עם מטען חשמלי מנוגד נמשכים זה לזה עד למצב של השוואת מתחים .לעומת
זאת ,חלקיקים בעלי מטען חשמלי זהה דוחים זה את זה (קטיונים יידחו מאזור בו יש עודף קטיונים/אניונים יידחו
מאזור בו יש עודף אניונים).
כוח כימי (דיפוזי) – תנועה מריכוז גבוה לריכוז נמוך עד הגעה לשוויון ריכוזים (בתמיסות ביניהן יש קרום חדיר).

שינויים בפוטנציאל הממברנה:
גירוי חשמלי מביא לפתיחת תעלות הנותנות למולקולות לעבור.
דה פולריזציה – הפחתת הקיטוב ( – )depolarizationקירוב פוטנציאל הממברנה ממצב המנוחה (שלילי = פולרי) לכיוון
האפס (או לכיוון חיובי) .גרייה חשמלית באקסון מכניסה מתח לתא והופכת את פוטנציאל הממברנה לפחות שלילי .הדה
פולריזציה שתגיע לאזור הטרמינל תגרום לשחרור נוירוטרנסמיטר.
היפר פולריזציה – קיטוב גדול מהרגיל – ירידת מתח הממברנה מתחת למתח פוטנציאל הפעולה (יותר שלילי ממצב
המנוחה).
חדירות הממברנה ליונים נקבעת על ידי קיום תעלות יוניות שיכולות להעביר אותם .בממברנה יש חלבונים המכונים
תעלות המאפשרות מעבר יונים פסיבי בין הנוזל התוך תאי והנוזל החוץ תאי.
תעלות ללא שער – תעלות דלף ( – )non-gated channelפתוחות ומאפשרות מעבר יונים חופשי (תהליך אקראי יותר)
כלומר חדירות הממברנה גבוה.
תעלות תלויות שער ( – )gated channelsנפתחות כתלות בשינוי שנגרם בצורת החלבון ומאפשרות מעבר יונים רק בתנאי
מסוים .כתוצאה משינוי במתח התא (עקב קשירה של נוירוטרנסמיטר לקולטן המאפשר את פתיחת התעלות) .פוטנציאל
מנוחה הוא מצב בו תעלות אלו אינן פתוחות.
-

תעלות תלויות שער חשמלי ( – )voltage gatedנפתחות כתלות בשינוי המתח החשמלי בתא .נמצאות על
ממברנת האקסון והטרמינל.
תעלות תלויות שער כימי ( – )ligand gatedתעלות יונים תלויות נוירוטרנסמיטור/רצפטור (חומר שנקשר
לקולטן) .יכולות להימצא בדנדריט ,גוף התא ובאזור הטרמינל.

דרך התעלות ללא שער יש דליפה מתמדת של נתרן ואשלגן .נתרן נוטה לזרום פנימה אל תוך התא ואשלגן אל מחוץ
לתא .לאחר הדליפה ישנן משאבות הדורשות אנרגיה (מעבר אקטיבי) שמחזירות את היונים חזרה למקום שלהן.
הזרימה של אשלגן יותר חזקה (יש יותר תעלות דלף של אשלגן מאשר של נתרן) ,ולכן הוא דומיננטי בקביעת פוטנציאל
המנוחה (קרובה לפוטנציאל שיווי המשקל של  .)K+הזרימה המוגברת של אשלגן אל מחוץ לתא והימצאות האניונים
שלא יכולים לצאת מחוץ לתא אחראים לכך שבמנוחה פנים התא יותר שלילי.
משאבת נתרן ואשלגן ( – )sodium potassium pumpתפקידן לשמר את פוטנציאל המנוחה למרות חדירת יוני נתרן
פנימה בעקבות שני הכוחות הפועלים עליו ויציאת אשלגן החוצה בעקבות כמות תעלות דלף גבוהה .המשאבה מעוגנת
בממברנת התא ומעבירה  3מולקולות נתרן אל מחוץ לתא ו 2מולקולות אשלגן אל תוך התא תוך השקעת אנרגיה (צורך
מולקולות .)ATP
פוטנציאל שיווי המשקל (/)equilibrium potentialפוטנציאל היפוך (:)reversal potential
מאזן הכוחות יכול להשתנות ולגרום לשינוי בשיווי המשקל של היונים .החוזק של הכוחות החשמליים מול הדיפוזיים
נקבעת על פי כיוון התנועה אליו צריך היון לזרום על מנת להגיע לשיווי המשקל.
-

נתרן  –)Na+( Sodiumכוח הריכוז דוחף אותו פנימה כיוון שיש יותר נתרן בנוזל החוץ תאי ,הכוח
האלקטרוסטטי דוחף אותו פנימה כיוון שיש לו מטען חיובי ופנים התא שלילי (יחסית לנוזל החוץ תאי) .לכן
נתרן נוטה לזרום פנימה אל תוך התא עד שפוטנציאל הממברנה (פוטנציאל שיווי המשקל שלו) מגיע ל.55+
אשלגן  – )K+( Potassiumהכוח הדיפוזי דוחף אותו החוצה (חזק יותר מהכוח האלקטרוסטטי) ,הכוח
האלקטרוסטטי דוחף אותו פנימה.
כלור  – )Cl-( Chlorideנמצא בריכוז גבוה מחוץ לתא ולכן הכוח הדיפוזי מושך אותו פנימה .משום שכלור הוא
אניון (שלילי) ופנים התא שלילי גם כן יחסית לחוץ התא הכוח החשמלי מושך אותו החוצה .בפוטנציאל מנוחה
אם נפתחו התעלות של כלור לא צריכה להיות זרימה של אניוני כלור .במצב של דה פולריזציה (בו התא הופך
להיות יותר חיובי) יפתחו תעלות הכלור והכלור יזרום פנימה.

נקודת שיווי המשקל – נקודה בפוטנציאל הממברנה בה היון מגיע לשיווי משקל (מאזן בין הכוח האלקטרוסטטי לכוח
הדיפוזי ולאו דווקא שיווי משקל מוחלט) ,בנקודה זו (פוטנציאל שיווי המשקל) תפסק זרימת היונים .נקודה זו נקראת
גם נקודת היפוך משום שמנקודה זו יהפוך היון את כיוון הזרימה שלו.
ריכוז
כוח אלקטרוסטטי
כוח דיפוזי
פוטנציאל שיווי משקל

K+
גבוה בתוך התא
דוחף פנימה
דוחף החוצה
-80mV

Na+
גבוה מחוץ לתא
דוחף פנימה
דוחף פנימה
+55mV

Clגבוה מחוץ לתא
דוחף החוצה
דוחף פנימה
-70mV

תאי תמך ( )Support cellsותאי גליה (:)Glial cells
-

נמצאים במערכת העצבים.
מספרם רב יחסית לנוירונים.
יכולים להתרבות (גידולים במוח הם לרוב של תאים אלו) ← כאשר יש נזק לרקמות במוח סוג מסוים של תאי
גליה מתרבים באזור הנזק.

תפקידי תאי הגליה –
•
•
•
•
•
•

הזנת התא – תאי הגליה מוציאים גלוקוז מהדם (אנרגיה) ,הופכים אותו ללקטט (חומצת חלב )lactic acid
ומעבירים אותו לנוירון .בנוסף ,אוגרים גלוקוזה בצורת גליקוגן ( )Glycogenהמשמש כמאגר אנרגיה.
סילוק פסולת ( – )Phagocytosisאכילת תאים מתים.
תמיכה פיזית
בידוד
מעורבים ביצירת נוירוטרנסמיטרים מסוימים
יצירת מיאלין ( – )Myelinבעזרת המיאלין נבטיח שלא תהיה דליפה של חומרים (מהנוזל החוץ תאי לנוזל התוך
תאי) וכן נשפר את ההולכה החשמלית .בין מקטעי המיאלין קיים מרווח בו קרום אקסון חשוף ונמצא במגע עם
הנוזל החוץ תאי הנקרא מרווח רנביה ( ,)Node of Ranvierמרווח זה חיוני למעבר מולקולות ואת ההעברה
החשמלית.
נוצר ב CNSעל ידי האוליגודנדרוגליה ( )oligodendrogliaאשר מפריש מיאלין שמספיק למספר אקסונים .חומר
שומני המכסה את האקסון ומבודד אותו.
 oטרשת נפוצה ( – )multiple sclerosisמחלה אוטואימונית שבה מערכת החיסון תוקפת את תאי
האוליגודנדרוגליה במערכת העצבים המרכזית (המוח ועמוד השדרה) .כתוצאה מהיעדר מיאלין
העברת המידע החשמלית לאורך האקסון איטית יותר.
נוצר ב PNSעל ידי תאי שוואן ( .)Schwann cellתא שוואן אחד מייצר מיאלין המספיק לאקסון אחד בלבד.

סוגי תאי גליה –
•
•
•

אוליגודנגרוגליה ( – )Oligodendrogliaייצור מיאלין ב.CNS
תאי שוואן ( – )Schwann cellsייצור מיאלין ב.PNS
אסטרוציט ( – )Astrocyteנמצאים ב.CNS
מתרבים באזור שבו נוצר נזק ויוצרים "צלקת".
מבצעים  – Phagocytosisאכילת תאים מתים.
משחקים תפקיד בסינתיזה ופירוק של נוירוטרנסמיטורים מסוימים.
אגירת גליקוגן המשמש כמקור אנרגיה.

אקסון של תא עצב שניזוק יכול להתחדש ב PNSאך לא ב.CNS
 :PNSתאי השוואן (במידה ולא נפגעו כשהאקסון ניזוק) אוכלים את התאים המתים של האקסון שנחתך ← לאחר מכן
מייצרים תעלה המאפשרת לאקסון לצמוח חזרה אל היעד שלו תוך כדי הפרשת חומר כימי מעודד צמיחה.
 :CNSהאוליגודנדרוגליה לא מייצרים תעלות ← האסטרוציטים מפרישים חומר כימי שמייצר טרמינלים סופיים
רחוקים מהיעד מה שמוביל לאקסון ללא תכלית ← אסטרוציטים מתרבים ואוכלים את האקסון המת ונוצרת צלקת
(המעבר נחסם).
מחסום דם במוח ()Blood Brain Barrier – BBB
ה BBBהינו מנגנון הגנה במוח מפני חומרים רעילים (מולקולות גדולות) הנמצאים בדם (מונע את העברתם אל התאים
במוח) והוא אינו אחיד בכל אזורי המוח( .דוגמה ליעילות המחסום :השימוש בפניצילין – חומר אנטיביוטי שהורג
חיידקים אך רעיל לרקמת המוח לא עובר את ה.)BBB
ישנם שני מנגנונים ל:BBB
•
•

תאי כלי הדם במוח צמודים ואין נקבים ביניהם כמו שיש בכלי דם אחרים.
התאים האסטרוציטים סביב כלי הדם – יכולים לאכול חומרים רעילים שעברו את המחסום.

פוטנציאל ממברנה – תקשורת בין נוירונים (פוטנציאל פעולה)
תקשורת בתוך הנוירון:
פוטנציאל ממברנה משתנה באמצעות היפר פולריזציה (יותר שלילי) או דה פולריזציה (יותר חיובי/פחות שלילי ביחס
לחוץ התא).
פוטנציאל מנוחה – מצב בו תעלות תלויות השער אינן פתוחות.
פוטנציאל מדורג –דה-פולריזציה (פוטנציאל יותר חיובי) או היפר-פולריזציה (פוטנציאל יותר שלילי) מתחת לסף.
הפוטנציאל המדורג נגרם באמצעות פתיחת התעלות (שמטרתן להגיע לסף העירור) ויכול להשתנות בהתאם למספר
התעלות שנפתחו ולמשך הפתיחה שלהן.
•
•

) – Excitatory Postsynaptic Potential (EPSPדה פולריזציה מקרב לסף עירור פוטנציאל פעולה (מגביר
סיכוי לפוטנציאל פעולה).
) – Inhibitory Postsynaptic Potential (IPSPהיפר פולריזציה מרחיק מסף עירור פוטנציאל פעולה (מפחית
סיכוי לפוטנציאל פעולה).

סף פוטנציאל פעולה – פוטנציאל הממברנה בו נפתחות תעלות תלויות מתח (בערך  .)-60mvמתחיל באקסון הילוק דרך
האקסון אל הטרמינל.
פוטנציאל פעולה – דה-פולריזציה מעבר לסף.
תקופה רפרקטורית – פרק זמן בו לא יתפתח פוטנציאל פעולה עד להתאוששות פוטנציאל הממברנה.
•
•

תקופה רפרקטורית מוחלטת – ממברנת האקסון אינה מגיבה לשום גירוי ,גם לא לגירוי חזק מכיוון שתעלות
הנתרן נמצאות באין-אקטיבציה מוחלטת.
תקופה רפרקטורית יחסית – קשורה לתקופה בה מתח התא נמצא בהיפר-פולריזציה בדרכו לחזרה לפוטנציאל
המנוחה .אם יינתן גירוי חזק מספיק שיביא את פוטנציאל הממברנה לסף עירור ,יוכל להיווצר פוטנציאל
פעולה.
 – Spikeהיווצרות פוטנציאל הפעולה :פוטנציאל הממברנה משתנה בהדרגה
עד הגעתו לסף ( .)-60mvהגעה לסף העירור גורמת להיפתחות תעלות נתרן
תלויות מתח ולזרימה מוגברת של קטיוני נתרן לתוך הנוירון.

תעלות נתרן תלויות שער כימי נמצאות בדנדריטים ובגוף התא .תעלות אלו יכולות להיפתח עקב פעולה של
נוירוטרנסמיטר הנקשר לקולטן שגורם לפתיחת התעלות ( .)ligand gated channelכאשר הנתרן נכנס לתא הוא מתפשט
באופן פסיבי בציטופלזמה וגורם לדה פולריזציה(הפחתת הקיטוב) .הפוטנציאל שנוצר הינו ( EPSPמעורר פוטנציאל
פעולה – פוטנציאל מדורג).
← ניתן לראות כי גרף השינוי בפוטנציאל הממברנה בנקודת ההתחלה (היכן שהתעלות נפתחו) הוא עלייה ולאחר מכן
ירידה – לכן נקרא פוטנציאל מדורג.
בהגעתו אל האקסון הילוק ) (axon hillockאם הפוטנציאל המדורג שנוצר ( )EPSPהוא מעבר לסף מסוים (סף העירור)
הוא יגרום לפתיחת תעלות נתרן תלויות מתח חשמלי ( .)voltage-gated sodium channelsקטיוני נתרן יזרמו פנימה
אל תוך הנוירון בהתאם למפל הריכוזים ולכוח החשמלי וייצור דה פולריזציה גדולה (עד בערך .)+40mv

היווצרות פוטנציאל הפעולה:
.1
.2

.3
.4

.5

.6

חציית סף העירור של פוטנציאל הממברנה (סף פוטנציאל הפעולה) באקסון הילוק הגורם לפתיחת תעלות Na+
תלויות מתח באקסון הילוק (וככל שמתקדמים ,המשך פתיחת תעלות נוספות לאורך האקסון) .נוצרת
דה-פולריזציה הגורמת לכניסת  Na+אל תוך התא ופוטנציאל הממברנה הופך להיות חיובי יותר.
פתיחת תעלות תלויות מתח עבור  K+אשר רגישות למתח פחות מתעלות ( Na+כלומר דרושה דה-פולריזציה
גדולה יותר על מנת שיפתחו) .פתיחת התעלות גורמת ליציאת  K+אל מחוץ לתא (משום שפוטנציאל שיווי
המשקל של  K+הוא שלילי יותר מפוטנציאל המנוחה) .בשלב זה זרימת הנתרן משמעותית יותר מזרימת
האשלגן ופוטנציאל הממברנה נמצא בדה-פולריזציה ,עם זאת ,פתיחת תעלות האשלגן תבלום בהמשך התהליך
את המשך הדה פולריזציה במתח התא.
+
+
בהתקרב לפוטנציאל שיווי המשקל של ( Naשיא פוטנציאל הפעולה) תעלות ה  Naעוברות אינאקטיבציה
( ,)inactivationמפסיקות להיות פעילות (תקופה רפרקטורית) ה Na+מפסיק לזרום אל תוך התא .בתקופה
הרפרקטורית ,התעלות אינן יכולות להיפתח לתקופה קצרה אפילו אם יהיה גירוי נוסף.
תעלות  K+פתוחות וקיימת זרימת קטיוני אשלגן החוצה .בשלב זה פוטנציאל הממברנה הוא חיובי ,לכן יוני
האשלגן זורמים החוצה בשל הכוח הדיפוזי והכוח החשמלי .זרימת היונים תמשיך עד להגעת פוטנציאל
הממברנה חזרה למצבו השלילי( .רה פולריזציה – (קיטוב מחדש) תהליך החזרה של פוטנציאל הממברנה
לפוטנציאל המנוחה) .תעלות האשלגן הולכות ונסגרות ככל שמתקרבים לנקודת שיווי המשקל של  K+בתהליך
סגירה איטי ולכן גם בהגעה לפוטנציאל המנוחה עדיין ימשיך לצאת  K+ולקרב את פוטנציאל הממברנה
לנקודת שיווי המשקל שלו (היפר-פולריזציה).
תעלות האשלגן נסגרות ותעלות הנתרן יכולות להיפתח כי הן כבר לא נמצאות במצב אינאקטיבציה
( .)inactivationבשלב זה פוטנציאל הממברנה עדיין יהיה במצב היפר-פולריזציה אך התעלות לא יפתחו
(תקופה רפרקטורית יחסית) משום שהפוטנציאל רחוק מסף עירור פוטנציאל הפעולה (סף פתיחת תעלות נתרן
תלויות מתח)* .רק דה-פולריזציה חזקה מהרגיל תאפשר פתיחת תעלות נתרן.
מתח הממברנה יורד מתחת למתח המנוחה עד להתקרבות לפוטנציאל שיווי המשקל של ( K+מה שגורם להיפוך
כיוון הפעולה) וחוזר בהדרגה למתח המנוחה כאשר תעלות ה K+נסגרות באופן סופי וקטיוני האשלגן שהצטברו
ליד הממברנה בנוזל החוץ תאי מתפזרים .בנוסף ,משאבות הנתרן – אשלגן מאזנות את ריכוזי שני היונים
מעבר לשני צדי הממברנה.

הולכה של פוטנציאל הפעולה לאורך האקסון:
פולאריזציה ← דה-פולאריזציה ← רה פולריזאציה
חוק "הכל או כלום" – ברגע שנוצר ,פוטנציאל הפעולה מתקדם לאורך כל האקסון עד סופו (באופן קבוע) .עוצמת
הפוטנציאל שהתחיל באקסון הילוק שווה לעוצמת הפוטנציאל בסוף התהליך בטרמינל .גם אם הפוטנציאל מתפצל הוא
יישאר זהה בכל אחד מהפיצולים .לעומתו ,הפוטנציאל המדורגים אינם קבועים.
כיוון ההתקדמות של פוטנציאל הפעולה – הולכה תלוי בהתפשטות של הקטיונים של הנתרן שנכנסו לאקסון ומתפשטים
לשני הכיוונים – לכיוון הטרמינל ולכיוון האקסון הילוק .אם ניצור גירוי חשמלי באמצע האקסון נראה התפשטות
הדה-פולריזציה לשני הכיוונים .כיוון ההתקדמות של פוטנציאל הפעולה יהיה לכיוון הטרמינלים בלבד משום שהמקטע
בו הפוטנציאל נמצא נכנס לתקופה רפרקטורית ,כלומר אף על פי שיש זרימת קטיונים לכל כיוון תעלות נתרן תלויות
מתח שהן במצב אין-אקטיבציה אינן נפתחות .פוטנציאל הפעולה יוצר כל פעם מחדש רק בכיוון בו תעלות נתרן יכולות
להיפתח.
קידוד מידע על פי תדר  – Rate Lawשינוי בחוזק/עוצמת הגירוי ייבדק על פי תדר הגירוי ולא על פי עוצמת פוטנציאל
הפעולה (משום שפוטנציאל הפעולה מתקדם לאורך האקסון באופן קבוע) .חוק התדר משלים את חוק "הכול או
כלום"(.בגירוי חלש – תדירות ה spikesתהיה נמוכה ולהפך).
הולכה פסיבית – תהליך מהיר שאינו צורך אנרגיה .התפשטות פסיבית היונים בציטופלזמה ללא פתיחת תעלות תלויות
מתח ,עוצמת היונים הולכת ודועכת במרחב ובזמן.
הולכה לאורך אקסון עטוף מיאלין – (הולכה בקפיצות –  )saltatory conductionהמיאלין עוטף את האקסון וגורם לכך
שלא יהיה מגע עם הנוזל החוץ תאי (לא יכול להיווצר פוטנציאל פעולה) .לכן ,ההולכה במקטע זה הינו פסיבי (אך
הפוטנציאל לא ידעך מתחת לסף העירור) ,באמצעות ההולכה הפסיבית של פוטנציאל הממברנה מגיעים קטיוני הנתרן
אל המרווח .בין כל מקטע מיאלין ישנו אזור חשוף  ,Node of Ranvierבמרווחים אלה האקסון חשוף ובא במגע עם
הנוזל החוץ תאי .במגע עם הנוזל החוץ תאי ישנן תעלות תלויות מתח ולכן הדה-פולריזציה תוביל לפתיחת תעלות אלו
ויוצר פוטנציאל פעולה (הולכה אקטיבית – חידוש פוטנציאל הפעולה).
הולכה לאורך אקסון עטוף מיאלין היא חסכונית באנרגיה – כניסת נתרן מתרחשת רק ב Node of Ranvierולכן רק
באזורים אלו יש צורך במשאבות נתרן-אשלגן אקטיביות (בניגוד לאקסון ללא מיאלין).
מהירות ההולכה באקסון עם מיאלין גבוהה יותר משום שמיאלין מונע זליגה של זרם מחוץ לאקסון (בידוד) ומאפשר
תגובה מהירה יותר.
הולכה לאורך אקסון ללא מיאלין – הולכה פסיבית בין התעלות (פוטנציאל הפעולה צריך להיווצר מחדש בכל אזור).
ההולכה באקסון ללא מיאלין תהיה איטית יחסית ובעלת צריכה אנרגיה רבה יותר בשל פעילות המשאבות לאורך
האקסון.
← אחד התסמינים לטרשת נפוצה הוא עייפות יתר (בטרשת נפוצה נפגע ייצור המיאלין).
← מהירות ההולכה לאורך האקסון תלויה בקוטר ובהמצאות ובנוכחות מיאלין.
ככל שהאקסון הוא בעל קוטר גדול יותר – מהירות ההולכה גדלה (התנגדות קטנה – פחות איברים שחוסמים מעבר
יונים).

פוטנציאל מדורגים בדנדריט ובגוף התא
התא הפוסט-סינפטי מקבל מידע מנוירונים פרה-סינפטיים רבים .נוצרים פוטנציאל מעוררים ( )EPSPומעכבים ()IPSP
במקומות שונים בתא בתלות בסוג הרצפטורים הפוסט-סינפטיים וסוג התעלות שנפתחות באמצעותם .הפוטנציאלים
המדורגים ( EPSPו )IPSPדועכים עם הזמן והמרחק .היווצרות פוטנציאל פעולה תלויה במתח הפוטנציאל שהגיע
לאקסון הילוק.

אינטגרציה בין הפוטנציאלים המדורגים:
אינטגרציה – מה יהיה גובה הפוטנציאל הכולל שיזרום מהחיבור בין כל הפוטנציאלים ( EPSPו )IPSPבדנדריטים בתא
Multipolarבסינפסה אחת אל האקסון הילוק.
כיון שהולכה היא פסיבית ,המשערת של הפוטנציאל דועכת ככל שהמרחק והזמן גדלים.
סכמה במרחב  – Spatial Summationסכמה של  2או יותר פוטנציאלים מסינפסות שונות .מספר תאים פרה-סינפטיים
שולחים נוירוטרנסמיטר הגורם למספר פוטנציאליים מדורגים מסוג  EPSPאו .IPSP
קבוע המרחק  – )space constant( λהמרחק שהפוטנציאל עובר עד לדעיכתו ל 37%מהעוצמה המקורית .ככל ש λגדולה
יותר הפוטנציאל יעבור יותר מרחק עד לדעיכתו ,כלומר הפוטנציאל שמגיע לאקסון הילוק גדול יותר .לכן יש יותר סיכוי
לקבל סכמה במרחב (לקבל פוטנציאל פעולה מנוירון פרה-סינפטי).
סכמה בזמן  – Temporal Summationסכמה של  2או יותר פוטנציאלים עוקבים מסינפסה אחת .מתח ירי של
פוטנציאלי פעולה.
קבוע הזמן ( – )times constantהזמן שעובר מתחילת הפוטנציאל עד לדעיכתו ל 63%מהעוצמה המקורית .ככל
ש גדול יותר יש סיכוי גדול יותר לקבל סכמה בזמן.
הגורמים המשפיעים על גודל הפוטנציאל שיגיע לאקסון הילוק:
•
•
•
•
•

מרחק הסינפסה מהאקסון
עוצמת הפוטנציאל (המשערת)
תכונות כבל הנוירון באותו מיקום – קבוע המרחק וקבוע הזמן
(משפיעים על מידת הדעיכה עד לאקסון הילוק)
כיוון הפוטנציאל  IPSPאו EPSP
קצב הפוטנציאל

נקודות לסיכום:
•
•
•

השפעת נ"ט על נוירון תלויה בסוג הקולטן ומיקום הקולטן בתא (דנדריט ,אקסון).
לנוירוטרנסמיטרים והורמונים יש מספר קולטנים הקשורים לתעלות שונות.
חיבור הנ"ט לקולטן יכול להשפיע לטווח ארוך על רגישות הקולטן ועל מספר הקולטנים הנמצאים בקרום בזמן
נתון.

העברה סינפטית
סינפסה  – synapseכפתור הסיומת  terminal buttonשל האקסון של הנוירון הפרה-סינפטי הוא האזור שצמוד (אך לא
נוגע) לדנדריט/סומה/אקסון של הנוירון הפוסט-סינפטי .בסינפסה מתרחשים תהלחיכים המאפשרים את העברת המצב
העצבי.
•
•
•

אקסו-דנדריטי  – axo-dendriticסינפסה בין טרמינל ודנדריט
אקסו-סומטי  – axo-somaticסינפסה הנמצאת על גוף התא
אקסו-אקסונית  – axo-axonicסינפסה בין שני טרמינלים

המרווח הסינפטי  – synaptic cleftנמצא בין התא הפרה סינפטי והפוסט סינפטי.
 – cell adhesion moleculesרשת של סיבים ומולקולות המחברים את שני התאים (במרווח הסינפטי).
אזור השחרור  – release zoneאזור הטרמינל (קצה האקסון) העשיר במיטוכונדריה (אנרגיה) ושלפוחיות ()vesicles
המכילות הנוירוטרנסמיטר .באזור זה השלפוחיות משחררות את הנוירוטרנסמיטרים*( .נוירוטרנסמיטרים מסוימים גם
משתחררים לאורך האקסון ולא בטרמינל).

נוירוטרנסמיטר:
סינתזה (יצירה) של הנוירוטרנסמיטר מתרחשת בטרמינל עבור מולקולות קטנות או בגוף התא עבור פפטידים.
הנוירוטרנסמיטר נוצר מחומר מוצא ( – )precursorחומצת אמינו שנספגת לתא על ידי סדרה של תהליכים של
תהליכים אנזימטיים.
← במקרים מסויימים אסטרוציטים (תאי גליה) מעורבים בסינתיזה.
סינתזת נוירוטרנסמיטר עבור מולקולות קטנות – מתבצע בטרמינל
חומר המוצא (בד"כ חומצת אמינו) מועבר לתא על ידי חלבון נשא ( ← )transporterהאנזים משנה את חומר המוצא
(לעיתים מתרחשים סדרה של שינויים כימיים עד ליצירת הנוירוטרנסמיטר).
סינתזת נוירוטרנסמיטר עבור פפטידים (מולקולות גדולות) – מתבצעת בגוף התא
פפטיד מורכב מרצף חומצות אמינו ← אנזים גוזר את הפפטיד הארוך לפפטידים קטנים חלקם משמשים כהורמונים וגם
כנוירוטרנסמיטרים במוח.
מולקולות נוירוטרנסמיטר נאגרות בתוך שלפוחיות.
הכנסת הנוירוטרנסמיטר לשלפוחית תלויה בפעולה של חלבון נשא ( vesicular transportדרך תהליך האריזה ניתן
להשפיע על פעולת הנוירוטרנסמיטר).
שלפוחיות גדולות – נוצרות בגוף התא (סומה) ומועברות מהסומה לטרמינל על ידי מערכת העברה אקסופלסמית
 axoplasmic transportבמיקרוטובולות.
שלפוחיות קטנות – נוצרות על ידי חומר גולג'י בגוף התא או ממוחזרות בטרמינל .נמצאות בסומה ומועברות בהעברה
אקסופלזמטית אל תאי הטרמינל.
מאגר העתודה  – reserve poolבזמן נתון נמצאות בו שלפוחיות הקרובות לקרום התא הפרה-סינפטי שיועברו לקרום
בעת הצורך.

שחרור הנוירוטרנסמיטר:
כשמגיע פוטנציאל פעולה לטרמינל של התא הפרה-סינפטי נפתחות תעלות סידן  Ca++תלויות מתח וסידן נכנס
לטרמינל .סידן נכנס לתא בהתאם לכוח הדיפוזי (ריכוז גבוה יותר בחוץ) וכוח אלקטרוסטטי (קטיון נמשך לתא כיון
שפוטנציאל שיווי המשקל שלו חיובי יותר מפוטנציאל התא).
הסידן מאפשר תהליכים אנזימטיים המאפשרים הצמדת השלפוחית לקרום (שחרור הנוירוטרנסמיטר).
 .1נדידת השלפוחית הקטנות לקרום התא הפרה-סינפטי
 .2הצמדת השלפוחית לקרום ()docking
 .3התחברות השלפוחית לקרום ()fusion

שחרור הנוירוטרנסמיטר למרווח הסינפטי מתרחש כאשר הקרום של השלפוחית מתאחה עם קרום הנוירון
הפרה-סינפטי .כתוצאה מכך ,נוצר פתח והמולקולות של הנוירוטרנסמיטר משתחררות מהשלפוחית למרווח הסינפטי.
הסידן הכרחי לשחרור הנוירוטרנסמיטר – אם אקסון מונח בתמיסה ללא סידן ,לא ישתחרר נוירוטרנסמיטר אפילו אם
קיים פוטנציאל פעולה.

לאחר שחרור הנוירוטרנסמיטר הקרום "נצבט" ונספג חזרה לתא הפרה-סינפטי כדי ליצור שלפוחית חדשה .לעיתים
אותה שלפוחית מתמלאת בנוירוטרנסמיטר שוב (ממוחזרת).
ישנם  3מאגרי שלפוחיות וקצב המחזור מותאם לכל מאגר:
 .1משתחרר מיד ומיחזור מתרחש תוך פחות משניה
 .2מאמר מ"ממוחזר" – תהליך המחזור נמשך מספר שניות
 .3מאגר העתודה – תהליך המחזור נמשך מספר דקות

הולכה עצבית
רצפטורים (:)receptor
חלבון הנמצא בקרום הנוירון ,עושה מספר לולאות החוצות את קרום התא ,שחלקן פונות לפנים התא וחלקן לחוץ התא.
הרצפטור מהווה את המנעול של התעלות (אין חובה שהמנעול יהיה צמוח לתעלה).
היקשרות הרצפטורים לנוירוטרנסמיטר נעשית בתהליך קצר ,הנ"ט נקשר לרצפטור ,מפעיל אותו ועוזב.
בתא הפוסט סינפטי –
•
•

קולטן יונו-טרופי  - Ionotropic Receptorשליטה ישירה על פתיחת התעלות (קולטנים מהירים)
נוירוטרנסמיטר נקשר לקולטן הצמוד לתעלת יון .שינוי בצורת הרצפטור גורם לפתיחת תעלת יון מסוים
(נתרן/אשלגן/כלור/סידן) .תעלה מסוג זה מכונה שער כימי כיון שהיא נפתחת עקב פעולת נוירוטרנסמיטר.
קולטן מטבו-טרופי  – Metabotropic Receptorשליטה עקיפה על פתיחת תעלות (קולטנים איטיים)
נוירוטרנסמיטר נקשר לרצפטור ומפעיל חלבון  ← )first messenger( )G protein( Gכתוצאה משינוי צורתו של
חלבון  ,Gאנזים מפעיל מתווך משני ( ← )second messengerהמתווך המשני מפעיל אנזים שדורם לפתיחת
התעלות.
*התהליך לאו דווקא קורה בצמוד לקולטן.
*לפעמים השלב השני (המתווך המשני) אינו מתרחש.
יתרון :הגברה של האות העצבי – מולקולה אחת של נ"ט מפעילה מספר חלבונים ופותחת מספר
תעלות .קורה משום שהקולטן לא נמצא בצמוד לתעלה (בניגוד לקולטן יונו-טרופי).
חסרון :איטי יותר ,דורש אנרגיה.

בתא הפרה-סינפטי – נמצא בטרמינל האקסון
•

קולטן עצמי  – autoreceptorקולטן מטבו-טרופי עצמי הנמצא בקרום הפרה-סינפטי.
מופעל על ידי הנוירוטרנסמיטר שהנוירון הפרה-סינפטי שחרר ,משוב שלילי לתא שגורם לעיכוב בשחרור
ובסינתזה של הנוירוטרנסמיטר (תהליך בקרה של התא על עצמו).
לא מכניס את המולקולות של הנוירוטרנסמיטר אלא מפעיל דרך פעולה מטרו-טרופי אות (שליח משני) אשר
משפיע בתוך התא על תהליך השחרור או סינתזה של הנוירוטרנסמיטר.

•

הטרו-רצפטור ( – )hetroreceptorמזהה נוירוטרנסמיטר מנוירון אחר (נמצא בסינפסה אקסו-אקסונית).

לאחר שחרורו מהקולטן הפוסט-סינפטי ,אחד משני תהליכים יכולים לסיים את פעילות הנוירוטרנסמיטר:
•
•

ספיגה חוזרת לתא הפרה-סינפטי (– )re-uptakeספיגה חוזרת של הנ"ט לתוך הפרה סינפטי נעשית באמצעות
נשא ( transporterהנשא אינו אוטו-רצפטור).
עיכוב של הספיגה החוזרת גורם לנ"ט להישאר זמן רב יותר במרווח הסינפטי ויגביר את פעילות הקולטנים.
פירוק אנזימטי  -על ידי אנזימים במרווח הסינפטי או בתא הפוסט-סינפטי (עבור אצטילכולין) .תרופות או
רעלים מסוימים מונעים פירוק של נוירוטרנסמיטר מסוים.

הורמונים:
מופרשים על ידי בלוטות אנדוקריניות  Endocrine Glandsלתוך מערכת הדם .משפיעים על החומר הגנטי בגרעין התא
(בעלי השפעה ארוכת טווח בהשוואה לנוירוטרנסמיטר).
← חלק מההורמונים משמשים כנוירוטרנסמיטרים במוח (לדוגמה הורמוני סטרס).
רצפטורים להורמונים:
בקרום הנוירון – אחראים על פעילויות מהירות וקצרות טווח.
דוגמה :הורמונים שמופרשים על ידי המעיים במהלך האכילה גורמים להפסקת האכילה.
בקרום גרעין התא – (ההורמונים נכנסים ללא רצפטור אל גוף התא) פועלים על החומר הגנטי בגרעין התא.
דוגמה :שינויים בגוף המתרחשים בגיל ההתבגרות.

מנגנוני פעולה של תרופות וסמים:
חומר חיצוני המגיע למערכת העצבים דרך מערכת הדם (מערכת העיכול ,זריקה לווריד או שריר ,עור ,רקמות אחרות)
יכול לחקות/להחיש את פעולתו של נ"ט או לעכב/לחסום/להפחית את פעולתו.
חומר מוצא – ניתן לתת את החומר כתרופה או להכין דיאטה דלה מחומר המוצא.
שחרור – להחיש או למנוע שחרור .ניתן להשפיע על תהליכים הגורמים להכנסת הנ"ט לשלפוחית ,לנדידת השלפוחית
ולהיצמדות שלה לקרום התא.
← רסרפין  – reserpineמפריע לאריזת הנוירוטרנסמיטר בתוך השלפוחיות.
ליגנד לקולטן – יכול להפעיל אותו בדומה לנ"ט (אגוניסט) או לחסום אותו כך שהנ"ט הטבעי לא יכול להיקשר אל
הקולטן (אנטגוניסט).
מעכב  – re-uptakeמניעת ספיגה חזרה לתא הפרה-סינפטי או עיכוב האנזים המפרק ,משאיר את הנ"ט יותר זמן
בסינפסה כך שהוא יכול שוב להיקשר לקולטן.
מעכב את האנזים המפרק – יותר נ"ט זמין ולכן יכול שוב להיקשר לקולטנים.
לנוירוטרנסמיטרים מספר קולטנים שונים (יונו-טרופים ומטבו-טרופיים) ,יתכן שבנוירונים מסוימים תהיה לנ"ט השפעה
מעכבת ובאחרים השפעה מעוררת (תלוי בקולטן)
עקומת מנה – תגובה ( – )Dose Response Curveעקומת המנה – תגובה מראה את השפעת הסם ביחס למינון .יתכנו
עקומות שונות להשפעות שונות של אותו חומר .במרווח הבטיחות נתייחס לכמה ניתן להעלות את מינון התרופה מבלי
להגיע למינון רעיל.

צורת עקומת מנה תגובה יכולה להיראות גם כ Uהפוך (לא גרף ישיר בין עוצמת המנה לתגובה) .מתאר מצב שבו יש מינון
אופטימלי לקבלת ההשפעה הרצויה אך מינונים נמוכים או גבוהים מידי פוגעים בהשפעה (השפעות קוגניטיביות של
חומרים סטימולטנים – לדוגמה דופמין).

סבילות  – toleranceירידה ביעילות הסם כאשר משתמשים בו באופן קבוע לאורך זמן .צריך להעלות את המינון על
מנת להשיג את אותה ההשפעה(עקומת מנה – תגובה זזה ימינה).
•
•
•

שינוי מטבולי – כמות האנזים המפרק אלכוהול גדלה (עד שהכבד נפגע).
שינוי ברמת התא – קולטנים/שליחים משניים/אחר נעשים פחות רגישים .שימוש חוזר יכול לגרום לקולטן
להיעלם זמנית מקרום התא ולהיכנס לתוך הציטופלזמה.
שינוי נלמד – למידה לתפקד תחת השפעת סם.

סנסיטיזציה ( – )sensitizationעלייה ברגישות לסם.
צריכה חוזרת של אותו מינון גורמת לתגובתיות גדלה והולכת – נדרש מינון נמוך כדי לקבל את אותה השפעה (יכול
להיות קשור לרגישות הקולטנים ,לקשר בין הקולטן למתווך המשני או להליכים אחרים).

תתכן סנסיטיזציה להשפעות מסוימות וסבילות להשפעות אחרות של אותו חומר.

נוירואנטומיה
מבנה מערכת העצבים:
מערכת העצבים המרכזית ()CNS
-

מוח
חוט שדרה

*הרשתית בעין היא גם חלק מה.CNS
מערכת העצבים ההיקפית ()PNS
-

עצבים מחוץ לעצמות הגולגולת ועמוד השדרה
רוב איברי החישה

מושגים כלליים:
נוירואקסיס ) – (neuroaxisציר דמיוני העובר לאורך עמוד השדרה לכיוון החלק הקדמי של המוח .ביחס אליו
מתייחסים לכיווני הגוף.
הגדרה של כיוונים –
 – Rostral/Anteriorהחלק הקדמי לכיוון האף/לכיוון למעלה .ממנו יוצא מידע מוטורי
 – Caudal/Posteriorהחלק האחורי של הראש/לכיוון למטה (זנב) .אליו מגיע מידע סנסורי
 – Dorsalלכיוון הגב ( .)superiorתפקודים סנסוריים
 – Ventralלכיוון הבטן ( .)inferiorתפקודים מוטוריים
 – Lateralכלפי חוץ.
 – Medialכלפי פנים (אמצע).

יחסים בין מבנים:
איפסילטרלי – באותו צד של הגוף.
קונטרלטרלי – בצד הנגדי של הגוף.
בילטראלי – דו צדדי.
יונילטראלי – חד צדדי.
מישורי חיתוך במערכת העצבים:
 – Coronalחתך אנכי לפרוסות.
 – Sagittalחתך אנכי חציוני.
 – Horizonalחתך אופקי חציוני.

נקודות מבט על המוח:
מבט לאטרלי (צד)
מבט מיד-סאגיטלי (חיתוך באמצע)
מבט דורסאלי (גבי)
מבט ונטראלי (בטני)

גזע המוח ( – )brainstemדומה יחסית בכל בעלי החיים .החלק שאחראי על התהליכים החיוניים.
קורטקס ( – )cortexקליפת המוח.
חומר אפור ( – )grey matterמתייחס לאזורים שבהם יש ריבוי של גופי תא ודנדריטים (ריכוזים של נוירונים ותאי
גלייה).
חומר לבן ( – )white matterמסלולים של אקסונים (לבן בגלל המיאלין).

אמצעי הגנה על המוח:
גולגולת – הגנה מכנית.
מחסום דם מוח ( – )Blood Brain Barrier – BBBמנגנון הגנה מפני רעלים פוטנציאליים הנמצאים בדם .מחסום זה
מונע מעבר של מולקולות גדולות מכלי הדם אל המוח וכן תאי כלי הדם צמודים (אין ביניהם רווחים) .תאי גליה סביב
כלי הדם מהווים הגנה נוספת – יכולים "לאכול" חומרים.
ה BBB-אינו אחיד בכל האזורים ( – area postremaאזור ההקאה הנמצא בחדר ברביעי בו ה BBBחלש ולכן חומר
רעיל יגרום לתגובת הקאה).
קרומי המוח ( – )meningesבין הגולגולת למוח עצמו ישנם  3קרומים.
•
•

( – dura materאמא קשיחה) הקרום החיצוני (עובי בין נייר לקרטון).
( – arachnoidעכבישי) שכבה יותר רכה וספוגית ,בנוי מרשתות (נראה כמו קורי עכביש).
בין ה arachnoidל:pia mater
 – subarachnoid spaceחלל (תת-ארכנאודי/סבארכנואידי) שמכיל נוזל ( CSFמספק הגנה מכאנית).

•

( – pia materאמא רכה) שכבה מאוד דקה ועדינה שצמודה ועוטפת את כל הפיתולים שיש במוח ,בו נמצאים
כלי הדם (במיוחד כלי הדם הדקים שמספקים את הדם למוח).

נוזל ( – )cerebrospinal fluid CSFהגנה מכאנית.

מערכת העצבים ההיקפית:
שני קרומים:
•
•

dura mater
pia mater

מחוברים זה לזה (אין קרום אכנויד).

חדרי המוח וה:CSF
משקל המוח בממוצע  1.4ק"ג.
המוח צף בתוך נוזל ( cerebrospinal fluidנוזל עמוד השדרה) שנמצא בתוך מערכת של חללים (חדרים).
חדרי המוח (:)venticles
(מה שהתפתח מהצינור המקורי שממנו נוצר המוח).
•
•
•

 2חדרים ליטרלים בכל המיספרה במוח הקדמי.
חדר באזור תת-קורטיקלי (באזור התחתון לקורטקס).
חדר במוח האחורי (.)hindbrain

בין החדר השלישי והרביעי:
 – cerebral aqueductצינור שמוביל מים בין החדר השלישי לרביעי.
:CFS
תפקידי ה– CSF
•
•

הפחתת המשקל הסגולי של המוח (משקל המוח בתוך ה 80 – CSFגרם).
בלימת זעזועים.

ייצור  – CFSמופק מהדם על ידי רקמה  choroid plexusבכל חדרי המוח בתהליך אקטיבי שמתרחש כל הזמן .תהליך
הייצור כולל לא רק ספיגת הדם אלא גם שינוי הרכב התמיסה – מופק מהדם אך הריכוזים שקיימים בו לא זהים באופן
מוחלט לריכוז החומרים בדם.
נפח ה CSFבזמן נתון במערכת העצבים המרכזית –  125מ"ל.
זמן מחצית החיים –  3שעות ,קיימת תחלופה (ייצור  CSFוניקוז אל הדם הורידי) מתמיד.
ייצור בחדרים הלטרלים (במוח הקדמי) ← זורם אל החדר שלישי ← זורם אל ה  aqueductוממנו אל החדר הרביעי ←
מהחדר הרביעי הוא יוצא אל החלל התת – ארכנואידי ← נספג לדם ורידי על ידי אצבעות הרקמה הארכנואידית
(.)arachnoid granulations
 – arachnoid villusאזורי ספיגה של  CSFלתוך מערכת הורידים (אזורים גדולים של  villiנקראים אצבעות הרקמה
הארכנואידית  .)arachnoid granulations -אזורי הספיגה הם חד כיווניים – מה CSFאל הדם.

הידרוצפאלוס ( hydro cephalusראש-מים) – נוצר מהפרעה בזרימת ה CFSכתוצאה מסתימה בנקבים שעוברים מחדר
לחדר (אם מתרחש לפני שעצמות הגולגולת נסגרו – נוצרת הגדלה של היקף הראש ,ניתן לתקן כירוגית על ידי העברת
הנוזל לניקוז בחלל הבטן).

התפתחות מערכת העצבים המרכזית:
המוח מתפתח מצינור העצבים  neural tubeשנוצר בשבוע השלישי לאחר ההפריה ונסגר בשבוע הרביעי .התהליך מתחיל
באמצע באזור שמקביל לצוואר ,הסגירה מתחילה מהאזור הצווארי ומתקדמת לכיוון הראש והזנב.
Hind Brain
Fourth
Metencephalon
Meyelencephalon

Mid Brain
Cerebral Aqueduct
Mesencephalon

Forebrain
Lateral
Third
Telecephalon
Diencephalon

שלבים נוירונליים בהתפתחות –
השלבים מתרחשים חלקם בחפיפה אחד בין השני ולא בסדר כרונולוגי מופרד ותלויים בגורמים גנטיים וגורמים
סביבתיים (חשיפה לגירויים חושיים ,חומרים שמשתחררים בזמן סטרס וכדומה עלולים להשפיע על אותם תהליכי
התמיינות ,יצירת סינפסות ,הישרדות הנוירון או ההקשר הסינפטי).
תמיד נוצרים עודף נוירונים ועודף סינפסות – לאחר מכן מתבצע מוות מבוקר ומתוכנן.
 .1התרבות תאים ) (proliferationמדפנות הפנימיות של הצינור – חלוקה לנוירונים ותאי גליה.
 .2נדידת תאים למיקומם הסופי במערכת העצבים המרכזית ).(migration
 .3התמיינות של נוירונים על פי סוג הנוירון ).(differentiation
 .4יצירת סינפסות (.)synaptogenesis
 .5יצירת מיאלין ) (myelinationעל ידי אוליגגנדרוגליה בעיקר בסוף ההיריון ונמשך במהלך הילדות עד לפחות
סוף תקופת ההתבגרות.

אספקת דם למוח:
המוח מקבל  20%מהדם המוזרם מהלב בכל רגע נתון (ומהווה רק  2%ממשקל הגוף) משתי סיבות:
• אין לו יכולת אגירת אנרגיה.
• נוירונים חייבים קבלת חמצן באופן שוטף – ללא חמצן תוך דקות אחדות הם יתחילו למות.
עורקים – מזרימים דם עשיר בחמצן מהלב אל איבר המטרה.
ורידים – מחזירים דם ורידי (פחות עשיר בחמצן) מאיבר המטרה אל הלב.
שני עורקים עיקריים שמזרימים דם למוח:
•
•

 internal carotid arteryהקרוטיד הפנימי – אחד בכל צד של הצוואר ,מעביר אספקת דם אל המוח הקדמי.
 basilar arteryעורק בזילרי – מקבל דם משני עורקי ה( vertebralורטיבלי) מגיעים מעמוד השדרה .מעביר
אספקת דם אל החלקים האחוריים והתחתונים של המוח.

 Circle of Willisהמעגל על שם וויליס – פיצול העורקים בחלק הוונטרלי (התחתון) של המוח יוצר מעגל של כלי דם
אשר מחוברים זה לזה .החיבורים בין העורקים מאפשרים זרימת דם גם אם עורק נסתם.
פגיעה באספקת דם למוח ← מוות של נוירונים (אי אספקה של חמצן וגלוקוז).
 strokeשבץ – סתימת כלי דם שמפסיקה את זרימת הדם והחמצן למוח  /דימום אשר פוגע באספקת הדם הטבעי לתאי
המוח עקב זרימת דם אל תוך רקמת המוח.

חלקי המוח:
חלקי המוח העיקריים:
•

קורטקס – קליפת המוח

•

איזורים קורטיקלים – על פני הקורטקס

•

איזורים תת קורטיקלים – מתחת לקורטקס

•

 2המיספרות – ימין ושמאל

המוח הקדמי (:)forebrain
•

קורטקס

•

המערכת הלימבית (היפוקמפוס ,אמיגדלה)cingulate cortex ,

•

הגרעינים הבזאלים

•

תלמוס

•

היפותלמוס

המוח האמצעי (:)midbrain
•
•

טקטום ()superior colliculi, inferior colliculi
טגמנטום (התצורה הרשתית ,סובסטנסיה ניגרה ,PAG ,הגרעין האדום)

המוח האחורי (:)hindbrain
• צרבלום
• pons
• medulla oblongata
 cortexקורטקס Telecephalon
גרעינים בזאלים טלספאלון
מערכת לימבית
תלמוס Diencephalon
היפותלמוס דיאנספאלון
טקטום Mesencephalon
טגמנטום
cerebellumצרבלום Metencephalon
ponsפונס
 medullaמדולה Myelencephalon

Lateral

Forebrain

Third
Cerebral aqueduct

Midbrain

Fourth

Hindbrain

המוח הקדמי:
קורטקס:
קליפת המוח בבני אדם נבדלת מיצורים חיים אחרים בקיפולים ( )gyrusובחריצים ( .)sulcus/fissureבמהלך
ההתפתחות הקורטקס השטחים החדשים מכסים ונבנים על גבי הקורטקס הישן שנבנה.
חריץ מרכזי (רולנדי) – מפריד בין החלק הפרונטלי)אונה פרונטאלית) לחלק האחורי של המוח (אונה פריאטלית) .כל מה
שנמצא מאחורי החריץ המרכזי שייך לחושים ,לפני החריץ המרכזי שייך לרגשות וחשיבה.
חריץ לטרלי  – lateral fissureבין האונה הטמפורלית לחלקים הנמוכים של האונה הפרונטלית והאונה הפריאטלית.
קליפת המוח מתחלקת ל 4אונות:
.1
.2
.3
.4

אונה פרונטלית (מצחי.)frontal/
אונה פריאטלית (קודקודית.)parietal/
אונה טמפורלית (צדי.)temporal/
אונה אוקסיפיטלית (עורפית)occipital/

 .1אונה פרונטלית (מצחי:)frontal/
ראשי תיבות – שת"פ (שפה תנועה פונקציות גבוהות)
נמצאת קדימה אל החריץ המרכזי ( )central sulcusומהווה כ 20%מהקורטקס של בני האדם.
 .1אזור מוטורי ראשוני ( – )primary motor cortexהקורטקס המוטורי .שליטה בתנועה ,אחראי על מתן
פקודות לחוט השדרה ומשם לשרירי הגוף.
 .2אזור מוטורי אסוציאטיבי ( – )premotor cortexהקורטקס הפרה מוטורי .תכנון וארגון תנועה ,אחראי על
התכנון המוטורי הכללי (כל תתי-הפעולות הנדרשות לביצוע פעולה מסויימת).
 .3אזר פרה פרונטלי ( – )prefrontal cortexהקורטקס הפרה פרונטלי .קשור לקבלת החלטות ותכנון
התנהגות ,פונקציות מנטליות גבוהות ,ניהול בקרה ושליטה על תהליכים קוגניטיביים.
 .4איזור אורביטו-פרונטלי ( – )orbitofrontal cortexהיבטים שונים של האישיות ,כגון קבלת החלטות.
 .5אזור ברוקה – אחראי על הפקת שפה ,נמצא בהמיספרה שמאל (בהמיספרה ימין קיימים אזורים
משלימים דומים).
תפקידי האונה הפרונטלית:
•
•

•
•
•
•
•

מוטוריקה (כולל דיבור) – מתופעל על ידי שלושת הקורטקסים.
פונקציות ניהוליות ()executive functions
מעבר בין מטלות
בחירת התגובה הנכונה מתוך מספר תגובות
עיכוב תגובה
חיפוש בסביבה (תנועות עיניים רצוניות)
ניטור טעויות
שיפוט (כולל שיפוט מוסרי)
עיכוב התנהגות לא רצויה
תכנון
(תכנון תנועה מערב את כל חלקי הקורטקס הפרונטלי)
חשיבה
קשב
אמפתיה

סימפטומים של פגיעות פרוטנליות:
•
•

פגיעה באיזור האורביטופרונטלי  – orbitofrontalהאיזור מעל ארובות העיניים.
המקרה של פיניאס גייג' (:1848 - )Phineas Gage
 פגיעה בהתנהגות חברתית. פגיעה אישיותית. אין פגיעה פיזית. -אין פגיעה באינטליגנציה.

 .2אונה פריאטלית (קודקודית:)parietal/
ראשי תיבות קס"ם (קשב סומטו-סנסורי מרחב)
נמצאת מאחורי החריץ המרכזי (.)central sulcus
תפקידי האונה הפריאטלית:
•
•
•

קורטקס סומטו-סנסורי ראשוני – קבלת מידע על תחושות בגוף (מגע ,כאב ,טמפרטורה) ופרופריוספציה.
מיקום גירויים במרחב – מיוחס בעיקר לצד ימין.
קורטקס סומטוסנסורי אסוציאטיבי – אינטגרציה סנסורית (מגע חושי – מגע ,ראייה ושמע).
סימפטומים של פגיעות פריאטליות:

•

 neglectהזנחת צד
מצב בו חולים לאחר פגיעה מוחית נכשלים בזיהוי/הפניית הקשב/תגובה לגירויים שמקורם בצד אחד של
המרחב הממשי/הייצוגי ,כאשר כישלון זה אינו יכול להיות מיוחס לחסר תחושתי/מוטורי ראשוני .ההזנחה
היא אינה תפיסתית אלא קשורה לקשב (ידע סמוי לעומת גלוי) ומתייחסת למרחב ולגוף (הזנחת כל צד
שמאל/הזנחת צד שמאל של כל אחד מהעצמים במרחב).
מבחנים נוירופסיכולוגיים לאיתור הזנחת צד – .line bisection/cancellation test

 .3אונה טמפורלית (צדי:)temporal/
ראשי תיבות – שר"ה ז"ז (שמיעה רגשות הבנת השפה זיכרון זיהוי עצמים ופרצופים)
מכילה אזורי עיבוד וויזואלי מסדר גבוה – כמו קישור של ראיה למידע ,תפיסת פנים ,זיכרון וריח.
קורטקס אדיטורי ראשוני ( – )primary auditory cortexקבלת קלט על צלילים שאנו שומעים.
איזור וורניקה – קישור בהבנת שפה מדוברת.
•
•
•
•
•

תפקידי האונה הטמפורלית:
שמיעה
הבנת שפה – אזור .wernike
זיכרון
רגשות
זיהוי עצמים ופרצופים – באזור שמחובר לקורטקס הראייתי.

 .4אונה אוקסיפיטלית (עורפית:)occipital/
•
•

תפקידי האונה האוקסיפיטלית:
קורטקס ויזואלי ראשוני ( – )primary visual cortexקבלת מיידע ראייתי.
אזורים ויזואליים אסוציאטיביים – עיבוד ויזואלי מסדר גבוה (למשל צבע ותנועה).

קבלת מידע סנסורי מאיברי חוש שונים אל הקורטקס –
 – primary cortexאזור בקורטקס שמקבל מידע ראשוני מהתלמוס על החושים השונים.
 primary visual cortex .1קורטקס ראייתי ראשוני.
 primary auditory cortex .2קורטקס שמיעתי ראשוני.
 primary somatosensory cortex .3קורטקס סומטו-סנסורי ראשוני.
הקורטקס מבצע עיבוד מוטורי בעזרת  primary motor cortexקורטקס מוטורי ראשוני.
בין העיבוד הסנסורי לעיבוד המוטורי – קורטקס סנסורי אסוציאטיבי הנמצא ליד הקורטקס הראשוני של כל חוש.
•
•
•

עיבוד חושי מורכב (עיבוד ראשוני ואסוציאטיבי).
אינטגרציה בין מספר חושים באונה הפריאטלית.
תפיסה.

אינסולה – קורטקס קדום יותר (מכוסה על ידי קורטקס חדש) ,מכילה קורטקס ראשוני של חוש הטעם .מופעל על ידי
גירויים הקשורים לתחושת גועל (.)disgust
לטרליזציה מוחית  -התמחות המיספריאלית (דומיננטיות המיספריאלית) .יש קשר בעיבוד הנתונים בין ההמיספרות על
אף ההתמחויות הנפרדות (לדוגמה :ניתוח שפה מתרחש בהמיספרה שמאל ,הסקת מידע אמוציונלי מהשפה מתרחש
בהמיספרה ימין).
המיספרה ימין
יכולות מרחביות
עיבוד הוליסטי

המיספרה שמאל
שפה
ניתוח סדרתי
אנליטי

 sptlit brainמוח חצוי – ניסוי חציית הקורפוס קולוסום (האיזור המחבר את שתי ההמיספרות).
ראייה מתרחשת בהצלבה.
בחציית המוח :להמיספרה ימין אין גישה לשפה.
הצגת הפטיש בצד שמאל – מתפרש בצד ימין ,יזהה את העצם אך לא יוכל להגיד מה הוא.
הצגת כדור בצד ימין – מתפרש בצד שמאל ,יזהה את העצם וידע להגיד מה הוא.
אם הנבדק ייגע בכדור ביד שמאל – יוכל לזהות את החפץ שהוא ראה למרות שלא יוכל לנקוב בשמו.

חומר לבן – סיבים המקשרים בין אזורים (אקסונים של תאי עצב במוח).
•

 – commissural fibersבין המיספרות ( – corpus callosumקורפוס קולוסום הוא המרכזי שבהם).

•

 – association fibersסיבים אסוציאטיביים המחברים אזורי קורטקס בתוך אותה המיספרה ).(long/short

•

 – projection fibersקשרים בין הקורטקס לאזורים תת-קורטיקליים ולהיפך.

המוח הקדמי:
הגרעינים הבאזליים (:)Basel Ganglia
ראשי תיבות – מעורבות בתל"ם (מעורבות בתהליכי תנועה למידה מצבי רוח)
צברי גופי תא ,נוירונים המאורגנים בצברים המשפיעים על האזורים המוטוריים של הקורטקס וגם על אזורים הקשורים
לתפקידי ניהול ובקרה .מעורבים בשליטה על תנועה (באופן עקיף) ועל קוגניציה (למידה).
•
•
•

caudate nucleus
putamen
globus pallidus

← הגרעינים הבאזליים לא שולחים אקסונים ישירות לאזורים בחוט השדרה שמפעילים את השרירים אלא שולחים
אקסונים לתלמוס המגיעים לקורטקס שהוא בעל אזורים האחראים על תפקידי ניהול ובקרה.
מחלות המערבות את הגרעינים הבאזלים מאופיינות על ידי ביצוע תנועות לא רצוניות ,העדר תנועתיות תקינה או יכולת
לבצע תנועה חלקה ,הפרעות בלמידה מסוג מסוים ,כמו כן יתכנו הפרעות במצב רוח שלא ניתן לייחס רק לפגיעה
המוטורית.

המוח הקדמי:
המערכת הלימבית:
מערכת קדומה יותר מבחינה אבולוציונית ,בעלת מבנה כללי של מעגל ובעלת מסלולים עצביים אל אזורים
תת-קורטיקליים אחרים ואל הקורטקס.
אחראית על תפקודי זיכרון ,דחפים ורגשות.
חלקים מרכזיים של המערכת הלימבית:
•
•
•

היפוקמפוס ( hippocampusסוס ים) – תהליכי למידה וזיכרון בהקשר של זמן או מקום.
אמיגדלה ( amygdalaשקד) – ביטויי רגש ,התניית פחד (למידת התנהגות לאות שמנבא גירוי מרתיע/מכאיב),
זיהוי סימנים רגשיים ,זיכרונות רגשיים.
 – cingulate cortexנמצא מעל ה ,corpus callosuomשייך לקורטקס אך בעל קשרים עצביים חזקים עם
המערכת הלימבית .קשור לשיכוך כאבים.

המוח הקדמי:
תלמוס  +היפותלמוס:
איזורים שהתפתחו מה( diencephalonהשלפוחית הראשונה מהתפתחות העובר).

תלמוס:
מחולק לגרעינים בעלי תפקידים שונים .מקבל קלט לגבי כל המידע הסנסורי (מלבד ריח שלא מתקבל באופן ישיר)
מאברי החישה ומידע מוטורי מהגרעינים הבזאלים .אחראי על העברת מסרים סנסוריים לקורטקס.
 – massa inremediaחיבור בין שני התלמוסים לצורך העברת מידע .לא נמצא בכל אדם.

היפותלמוס:
מבנה שמחולק לגרעינים שונים ,בעל ארבעה תפקידים:
.1
.2

.3
.4

בקרה על מערכת העצבים האוטונומית – שליטה באיברים פנימיים (לדוגמה :למידה של פחד מצליל מסויים
קשורה ללמידה באזור האמיגדלה אשר שולחת מידע להיפותלמוס וגורם לשינויים פיזיולוגיים – הגברת דופק,
נשימה ,הזרמת דם לשרירים).
בקרה על המערכת האנדוקרינית
 שחרור הורמונים מההיפותלמוס הגורמים לשחרור הורמונים מההיפופיזה ( – pituitaryבלוטת יותרתהמוח).
 ייצור הורמונים בהיפותלמוס ושחרורם מההיפופיזה (אוקסיטוצין – התפתחות הרחם בלידה והנקה,ווסופרסין – קוטר כלי הדם).
בקרה על המערכת הלימבית – דרך נוירוטרנסמיטורים שמעבירים מידע מפנים הגוף אל המערכת הלימבית.
ויסות חושים פנימיים ) – (interoceptiveהתנהגויות הקשורות באכילה ושתיה ,רגולציה של טמפרטורה,
רגולציה של קצב לב ,לחץ דם ,תנועות מעיים ,התנהגות מינית ורביה ,רגולציה של מחזורים עונתיים ומחזורי
ערות ושינה ,תגובות רגשיות.

 – SCN suprachiasmatic nucleusגרעין בהיפותלמוס האחראי על שעונים ביולוגיים הקשורים במחזורי שינה וערות
(על פי אור וחושך).

בלוטת האצטרובל:
על פי התאוריה ההידראולית (דה-קרט) בלוטת האצטרובל שולטת בזרימת הנוזלים והיא משכן הנשמה.
קשור למקצבים עונתיים ,מחזורי שינה וערות.

המוח האמצעי:
התפתח מהחלק (השלפוחית) האמצעי בעובר .נמצא מתחת לקורטקס ולצרבלום.
( cerebral aqueductאקוודוקט על שם סילבר) – נמצא במוח האמצעי ,חיבור בין החדר השלישי לרביעי.
טקטום :textum
דורסלי – אחראי על תפקודים סנסוריים.
מורכב מארבע בליטות (שתי זוגות) .אחראי על תגובה מוטורית לגירויים סביבתיים.
יש מסלולים מאזורי החישה ישירות אל המוח האמצעי שאחראים על הפניית קשב – אפשר לקבל תגובה של הפניית
קשב גם כאשר בן אדם לא יכול לזהות את האובייקט (פעילות בקורטקס).
•
•

 – superior colliculiהפניית קשב ויזואלי.
 – inferior colliculiהפניית קצת אודיטורי.

טגמנטום:
ונטרלי – אחראי על תפקידים מוטוריים.
נמצא מתחת לטקטום .נמצא בין האזור הכי דורסלי והכי ונטרלי.
כמה גרעינים המעורבים בתהליכי עוררות ,רפלקסים ,טונוס שרירים ,תבניות מוטוריות ועוד.
•

•
•

•

•
•

 reticular formationתצורה רשתית – רשת של אקסונים המעבירים מידע סנסורי שעולים ויורדים מהאזור של
המוח האמצעי אל התלמוס והקורטקס ואזורים במוח הקדמי .הרשת אחראית על רמת העירות והשינה,
רפלקסים ,קשב ,טונוס שרירים .כולל קשב ,דריכות ,מודעות או תרדמת .מקבל קלט חושי ומעביר פלט
לתלמוס ,לקורטקס ולחוט השדרה.
 red nucleusהגרעין האדום – בקרה על תנועה .אחראי על קישור בין צרבלום למוח הקדמי.
 – )periaqueductal gray matter( PAGנמצא סביב האקוודוקט המכיל בעיקר גופי תאים .מעורב בתבניות
מוטוריות ספציפיות הקשורות בהתנהגויות שונות :התנהגות מינית (רביה) ,התנהגות הקשורות להתמודדות
עם איום ( – fight or flightלברוח ,להלחם או לקפוא במקום) וכן לתהליכי שינה ועירות .בנוסף ,מכיל
רצפטורים לחומרים שונים הקשורים בשיכוך כאב.
החומר השחור סובסטיניה ניגרה  – substantia nigraשחור בגלל המלוטונין (החומר שנותן צבע לעור – מכיל
תאים של נוירוטרנסמיטורים) .מבנה שמכיל ריכוז גבוה של תאים המעורבים בשליטה על תנועה מוטורית
דרך הגרעינים הבאזליים .האקסונים עולים לגרעינים הבזאלים ומשחררים דופמין (אבדן נוירונים
המשחררים דופמין באזור זה גורם למחלת פרקינסון).
 – VTA ventral tegmental areaהחלק הונטרלי של הטגמנטום .קשור למוטוריקה ,תגמול ,קשב ולמידה.
 cerebral pedunclesכפות הרגליים של הצרבלום – בחלק הונטרלי ביותר של המוח התיכון נמצא בכל צד גוש
המורכב מאקסונים (חומר לבן) מוטוריים העוברים לגזע המוח ולחוט השדרה .מעבירים מידע מוטורי מהמוח
הקדמי אל מבנים שונים שמעורבים בתנועה.

המוח האחורי:
:Metencephalon
צרבלום :cerebellum
מכיל יותר נוירונים מכל שאר המוח .קשור לקואורדינציה מוטורית ,בקרה על תנועה ,תנועה חלקה ,שיווי משקל ,התניה
קלאסית (יכולת לקשר בין גירויים סנסוריים שונים לתגובות) ועוד.
פונס :pons
מכיל נוירונים שמהווים חלקים של ה ( reticular formationעוררות ושינה) ומקשר בין הקורטקס והצרבלום.

:Myelencephalon
מדולה אובלונגטה :medulla oblongata
החלק הכי תחתון של המוח שמתחבר לחוט השדרה .המדולה מכילה חלקים מה ,reticular formation-בקרה על
פונקציות חיוניות ולא נשלטות (מערכת הנשימה ,טונוס שרירים ,וויסות לחץ דם).

חוט השדרה:
חוט השדרה מוגן על ידי עמוד השדרה המכיל  24חוליות ,הם אינם גדלים באותו קצב ולכן אורך חוט השדרה כ2/3
מעמוד השדרה (חוט השדרה נגמר באזור המותניים ,יש אקסונים מאזור המותניים עד לאזורים התחתונים של הגוף).
חוט השדרה מוקף בקרומים בדומה למוח ,וכולל חומר אפור בו נמצאים גופי התא (חומר פנימי) וחומר לבן (אקסונים).

מערכת העצבים ההיקפית:
מערכת העצבים הסומטית:
שליטה בשרירי השלד ובהעברת מידע סומטוסנסורי ל .CNSמאפשרת לחוש את הגוף ולהעביר פקודות מוטוריות
בהתאם.
עצבים ספינליים:
•
•

 – Afferentמידע לכיוון מערכת העצבים המרכזית .מידע סומטוסנסורי מהגוף ← עובר דרך חוט השדרה ←
אל המוח.
 – Efferentמעביר מידע ממערכת העצבים המרכזית לגוף .מידע מוטורי עובר מהמוח ← דרך חוט השדרה ←
לשרירים.

עצבים קרניאליים:
•

פונקציות סנסוריות ומוטוריות של הראש והצוואר.

מערכת העצבים האוטונומית:
שליטה בהתנהגות בלתי רצונית .סיטואציות מתופעלות על ידי שתי המערכות (סימפתטית ופרה-סימפטטית).
מורכבת משני מסלולים של עצבים וביניהם יש גנגליון (צברים של גופי תאים – נוירונים במערכת העצבים הפרפריאלית).
נוירון פרה גנגליוני – יוצא מה CNSומעביר מידע בגנגליון.
נוירון פוסט גנגליוני – יוצא מהגנגליון אל האיבר אותו הוא מעצב.
מערכת העצבים הסימפטתית ) – (fight or flightהוצאת אנרגיה .עליה בקצב הלב ,הפקת אנרגיה ,עליה
ברמת הגלוקוז בדם ,הזרמת דם לשרירי השלד ולא למערכת העיכול.שרשרת של גנגליונים שממוקמים ליד
חוט השדרה באזור החזה והמותנים.
הנוירון יוצא מחוט השדרה ועושה סינפסה בתוך הגנגליון ,הנוירון הפוסט גנגליוני יוצא מהגנגליון אל האיבר
הפוסט-גנגליוני ושם משחררים נוראדרנלין.
מערכת העצבים הפרה – סימפטטית ) – (rest and digestאגירת אנרגיה .בניית רקמות ומאגרי אנרגיה,
הזרמת דם למערכת העיכול ולא לשרירי השלד.
הגנגליונים ממוקמים סמוך לאיבר שהם מעצבים .הנוירונים הפרה-גנגליונים ממוקמים באזור המוח ובאזור
הזנב (הכי קודאלי) של חוט השדרה .נוירונים הפוסט-גנגליונים משחררים אצטילכולין .acetylcholine

נוירטרנסמיטרים במערכת העצבים
לנוירוטרסמיטר אחד יכול להיות קולטנים שונים (יונוטרופים/מטבוטרופים) .קולטנים שונים משפיעים על תעלות שונות
ולכן נוירטרנסמיטר יכול להיות מעכב בסינספות מסוימות ומעורר בסינפסות אחרות.
קולטנים בעלי ריבוי אתרי קשירה –
•

פועל על אתר הקשירה של הנוירוטרנסמיטר – אתר אחד הקושר את הנוירטרנסמיטר הראשי.
אגוניסט ישיר  – direct agonistמתחבר לקולטן במקום הנוירוטרנסמיטר ומפעיל אותו.
אנטגוניסט מתחרה  – competitive antagonistחוסם את הקולטן ומונע את היקשרות
הנוירוטרנסמיטר.

•

חומר הפועל על אתר אחר של אותו רצפטור – אתרים אחרים קושרים חומרים אחרים אשר משפיעים על
פתיחת התעלה בנוכחות הנוירוטרנסמיטר.
אגוניסט בלתי ישיר  – indirect agonistחומר שנקשר לקולטן אחר ומזרז בצורה עקיפה על פעילות
הקולטן.

בייחוס לקולטן (רצפטור) – אגוניסט/אנטגוניסט.
בייחוס לנוירוטרנסמיטר – מחיש/מעכב.

אבחנה בין אוטורצפטור להטרורצפטור:
אוטורצפטור – רצפטור מטבו-טרופי .נמצא באקסון ממנו משתחרר הנוירוטרנסמטר .קולט את הנוירוטרנסמיטר
שהשתחרר מהנוירון הפרה-סינפטי ,המתווך המשני שלו מאפשר את עיכוב השחרור/הסינתזה של הנוירוטרנסמיטר.
ברוב הסינפטות מתקיים שחרור נוירוטרנסמיטר שפועל על הקולטן הפוסט-סינפטי ובו זמנית פועל על האוטו-רצפטור
למתן את המשך השחרור.
הטרוצפטור – רצפטור שנמצא על הטרמינל של הנוירון הפרה-סינפטי .בסינפסה אקסו-אקסונית של נוירון המשחרר
נוירוטרנסמיטר  Xיכולים להיות קולטנים לנוירוטרנסמיטר  Yאשר משוחרר מנוירונים שעושים סינפסה על האקסון.
ההטרו-רצפטור יכול לפעול על תעלות סידן.
משערת פוטנציאל הפעולה קבועה אך כמות הנוירוטרנסמיטר המשתחרר משתנה כתלות בכמות הסידן שנכנס לטרמינל.
 Yפותח תעלות סידן – יותר סידן נכנס לטרמינל ולכן יותר  Xמשתחרר .זו החשה (עידוד) קדם-סינפטית
.presynaptic facilitation
 Yסוגר תעלות סידן – פחות  Xמשתחרר .עכבה (עיכוב) קדם סינפטית .presynaptic inhibition

נוירטורנסמיטרים במוח:
משפחה

נוירוטרנסמיטר

חומצות אמינו

גלוטמט
גאבא
גליצין
אצטילכולין

מונואמינים

דופמין (קטכולאמין)
נוראפינפרין (קטכולאמין)
סרוטנין (אינדולאמין)
היסטמין (אתילאמין)

פפטידים

אופיואידים

ליפידים

אנדוקנבינוידים

נוקלאוזידים

אדנוזין

גזים מסיסים

חנקן חד – חמצני ()NO

האסטרו-גליה משתפים פעולה בסינתזה של גלוטמט והעברתו לנוירון.

חומצות אמינו:
חומצות אמינו

גלוטמט
גאבא
גליצין

חומצות אמינו מעוררות:
גלוטמט  – glutamateבמוח .חומצה אמינית מעוררת האחראית על מערכות השולטות בתנועה ,למידה ,עיבוד רגש וכן על
העברת מידע חושי למוח.
קולטנים של גלוטמט –  3קולטנים יונוטרופים ,קולטן  1מטבוטרופי.
 – NMDA n methyal D aspartic acidקולטן יונוטרופי .פותח תעלות
קטיונים ,מאפשר כניסה של נתרן וסידן וגורם לדה-פולריזציה (עירור).
קיים אתר אשר מזהה את הגלוטמט ואתרים שונים שקושרים חומרים
אחרים המשפיעים על פתיחת התעלה (רצפטור זקוק לקשירה של מולקולת
גלוטמט ומולקולת גליצין) .מעורב בשינויים מולקולריים שקשורים
ללמידה (שינוי בהתנהגות כתוצאה מהתנסות) ,הרבה מידע שנכנס לתאים
מזרז פעילויות ומפעיל אנזימים שפוגעים בנוירון ,הסידן שנכנס לנוירון
מהווה מתווך שמזרז פעולה של אנזימים שונים .במקרים של עודף סידן
(הנובעים מעודף גלוטמט) ,פתיחת תעלות הסידן המרובה יכולה להרוג את
הנוירון על ידי הרס שלד הנוירון ( )cytoskeletonהנגרמת בעקבות פירוק
החלבונים שמחזיקים את שלד התא .חבלת ראש ,שבץ או אירוע שמפחית את זרימת הדם לרקמת המוח עלול לגרום
לשחרור מוגבר של גלוטמט.

חומצות אמינו מעכבות:
) – GABA (gamma amino butyric acidבמוח .נמצא בנוירוני הטלה המעבירים מסרים ממבנה למבנה .מעצב את
המעגלים העצביים (רמת העירור במעגל העצבי) בקורטקס ,היפוקמפוס ,גרעינים בזאלים ועוד .בדך כלל פותח תעלות
כלור (תלוי בקולטן) ,אם הנוירון נמצא בדה-פולריזציה ,כלור יזרום פנימה ויקטין את העירור.
קולטנים של  - GABAלקולטן העיקרי  GABAAיש כמה אתרי קשירה על מנת לאפשר בקרה וויסות של פעילות
ה .GABAהפעלת  GABAעל ידי אגוניסט ישיר יכולה לדכא את רמת הערות עד לרמת תרדמת .לעומת זאת הפעלת
הרצפטור דרך אגוניסטים לא ישירים מעודדים פעולה של  GABAבצורה מבוקרת יותר .במקום להגביר את כמות
ה GABAבסינפסה ניתן לעודד את פתיחת תעלות כאשר ה GABAהטבעי פועל (תרופות הפועלות כאגוניסטים לא
ישירים משמשות כתרופות הרגעה ונוגדי חרדה ותרופות המונעות התקפים אפילפטים).
אפילפסיה – עירור רחב ובלתי נשלט של נוירונים המובילים לתופעות התנהגותיות שונות (תלוי בחומרה
ובמיקום הפעילות) .במצב קיצוני מתקבלים פרכוסים כלליים.
תרופות שמשתמשות בפעילות ה:GABA
-

חומרי הרדמה .barbiturates
תרופות נוגדות חרדה  anxiolyticמסוג ( benzodiazepineמשמשות גם כתרופות נגד אפילפסיה
.)anti-epileptic

אצטילכולין:
אצטילכולין
משמש כמוליך עצבי ,נמצא במערכת העצבים ההיקפית והמרכזית.
חומר מוצא – כולין .choline
סינתיזה – נוצר על ידי אנזים  ChAT choline acetyl transferaseכולין אצטיל-טרנפראז ,המזרז חיבור חומר המוצא
כולין לאצטט.
פירוק – מפורק על ידי אנזים  AChE acetylcholinesteraseבתא הפוסט סינפטי אשר מפרק  Achלמרכיביו (כולין
ואצטט).
נוירון כולינרגי  – cholinergicמשחרר אציטלכולין.
קולטנים של אצטליכולין:
מוסקריני  – muscarinicנקרא על שם פטרייה שממנה מפיקים מוסקרין .מצוי במוח ובמערכת העצבים האוטונמית
באיברים הפוסט גנליוני  post ganglionלמערכת הפרה-סימפתטית.
אטרופין  – atropineאנטגוניסט לקולטן מוסקרין.
 משמש להרחבת האישון על ידי עיכוב פעולה פרה-סימפתטית בעין (מניעת צמצום האישון) ,חומר פעיל בפרח(nightshadeבאיטלקית .)belladonna
 הגנה מהשפעות גז עצבים (חומר שמונע פירוק אצטילכולין).ניקוטיני  – nicotinicמכונה על שם ניקוטין .מצוי במוח ,שריר ,גנגליונים של מערכת העצבים האוטונמית פרה-גנליוני
לשתי המערכות. pre-ganglion
קרוארה – אנטגוניסט לקולטן ניקוטיני מניעת רפלקסים של שרירים שחותכים במהלך ניתוח (משתק אך לא
מונע כאב).
רצפטור מוסקריני (אוטונומית ומרכזית)

רצפטור ניקוטיני
אגוניסט

אנטגוניסט

אגוניסט

אנטגוניסט

ניקוטין

קרוארה

מוסקרין

אטרופין

תזכורת משיעור שעבר – נוירואנטומיה
אצטילכולין במערכת העצבים האוטונומית:
סימפטתית
נוירון שיוצא ממערכת העצבים המרכזית
(פרה-גנגליוני) משחרר אצטילכולין.
נוירון שעושה סינפסה על האיבר שהוא מעצבב
(פוסט-גנגליוני) משחרר נוראדרנלין
( noradrenalineנקרא גם נוראפינפרין
.)norepinephrine

פרה-סימפטתית
נוירון שיוצא ממערכת העצבים המרכזית
(פרה-גנגליוני) משחרר אצטילכולין.
נוירון שעושה סינפסה על האיבר שהוא מעצבב
(פוסט-גנגליוני) משחרר אצטילכולין.

סמים המשפיעים על פעולות כולינרגיות:
בוטולינום  – botulinum toxinרעלן המיוצר על ידי חיידק מדכא הפרשה של  .AChנכנס לנוירון ומפריע
לחומר שמאפשר לשלפוחית להיצמד לקרום הנוירון על ידי פעולה על אחד החלבונים המעורבים באיחוי ,בכך
מדכא הפרשה של אצטילכולין .בוטוקס משמש לא רק לשימוש קוסמטי אלא גם למחלות שגורמות
להתכווצויות שרירים ( ALSניוון שרירים).
ארס אלמנה שחורה מעורר הפרשת  AChמהתא הקדם-סינפטי.
סמים המשפיעים על פעילות האינזים אצטילכולינאסטראז  – acetylcholinesteraseממוקמים בקרום
הפוסט-סינפטי ומעכב אצטילכולינאסטראז (אנזים האחראי לפירוק הנוירוטרנסמיטר אצטילכולין) .קבוצות
נוירונים במוח הקדמי והאחורי מפרישים אציטלכולין למערכת הלימבית ,לקורטקס ולתלמוס ומשפיעים על
תפיסה ,קשב וזכרון .אצטילכולין נמצא כמשפר את היכולת לתפוס אירועים/אובייקטים ,העודף של
האצטילכולין בסינפסה משפר את מערכות הקשב.
אלצהיימר – ירידה קוגנטיבית שמתחילה עם ירידה בפעילות הנוירונים הכולינרגיים המשפיעים על
הקורטקס .מניעת פירוק הנוירוטרנסמיטר אמורה להשאיר את הנוירוטרנסמיטר בסינפסה ולשפר את
היכולת הקוגנטיבית.
מחלת מיאסתניה גרביס  – myasthenia gravisנובעת מניוון קולטנים ניקוטינים בשריר .טיפול נעשה
על ידי עיכוב תהליך הפירוק האינזימטי ,משאיר את האציטלכולין במרווח הסינפטי ליותר זמן
ומפחית את החולשה.
שימושים לא רפואיים – חומרי הדברה מסוג זרחנים אורגנים ,גז עצבים.
מניעת הפירוק האנזימטי תגרום להפעלה משובשת של מערכת העצבים האוטונומית.

מונואמינים:
מונואמינים

דופמין (קטכולאמין)
נוראפינפרין/נוראדרנלין (קטכולאמין)
סרוטנין (אינדולאמין)
היסטמין (אתילאמין)

קטכול-אמינים:
סינתזה של קטכול-אמינים –
מולקולות
אנזימים

פירוק קטכול-אמינים –
 – COMT catechol o methyl transferaseמפרק קטכול-אמינים בלבד .מקצר את המולקולה.
 – MAO monoamine oxidaseמפרק את כל המונואמינים.
שונות בין אישית בפעולת האנזימים (עקב השונות במבנה המולקולרי) יכולה להשפיע על קצב פירוק הנוירוטרנסמיטר.
תרופות וסמים המשפיעים על הספיגה החוזרת ( )re-uptakeשל קטכול-אמינים
מתילפנידט ritalin

אמפתמין amphetamine

קוקאין cocaine
→ מעכב ספיגה חוזרת של ( DAדופמין) ←
גורם לנשא ( )transporterהאחראי
חוסם תעלות נתרן ומהווה חומר
לספיגה חוזרת לפעול בכיוון ההפוך
להרדמה מקומית
ולשחרר קטכולמינים

דופמין :DA
נמצא ב  midbrainבגרעינים המכונים חומר שחור  substantia nigraו .ventral tegmental area (VTA) -ה VTAהוא
מידיאלי ל .SNהמסלולים של הדופמין מגיעים אל הקורטקס ,התלמוס והמערכת הלימבית וכך הם משפיעים על תחושת
ההנאה ,התנועה והקשב .ישנה חפיפה מסויימת בין המסלולים.
 VTA .1אל גרעין האקומבנס – מסלול מסולימבי  mesolimbicהמגיע אל הגרעינים הבאזליים ,המסלול
המידיאלי (אמצעי) האחראי על ההנאה היום-יומית.
 VTA .2אל קורטקס פרונטלי – מסלול מסוקרטיקלי  .mesocorticalאחראי על הקשב.
 .3סובסנציה ניגריה אל סטריאטום (גרעינים באזליים) – מסלול ניגרוסטריאטלי  nigrostriatalהמגיע אל
הגרעינים הבאזליים .נחקר בהקשרי מוטוריקה.
מחלות הקשורות לדופמין:
פרקינסון  – PD Parkinson’s Diseaseמחלה המאופיינת על ידי ניוון תאים דופמינרגים ב( SNהחומר השחור).
טיפול תרופתי( L-DOPA :חומר מוצא).
** תופעת לוואי לא רצויה של הגברת פעילות  – DAתופעות הדומות לסכיזופרניה .הזיות וסימנים פסיכוטיים.
סכיזופרניה – מחלה פסיכיאטרית קשה המאופיינת בעיקר בהזיות ובחשיבה לא הגיונית (מחשבות שווא) .יש קשר
בין סכיזופרניה לעודף פעילות  .DAטיפול תרופתי :אנטגוניסטים לדופמין.
**תופעת לוואי לא רצויה של הפחתת פעילות  – DAתופעות הדומות לפרקינסון .נוקשות ,רעד והאטה בתנועה.
קולטנים של דופמין (דופמינרגיים) –  D1, D2, D3, D4, D5כולם מטבו-טרופיים.

נוראפינפרין/נוראדרנלין:
הנוירוטרנסמיטור נוראדרנלין (נוראפינפרין) ואדרנלין (אפינפרין) נקראים כך משום שהם הורמונים (בנוסף להיותם
נוירוטרנסמיטרים) המשתחררים מבלוטת האדרנל כאשר המערכת הסימפטטית מופעלת.
נוראדרנלין הינו הנוירוטרנסמיטר הפועל במערכת העצבים ההיקפית  PNSבמערכת הסימפטתית בתהליכים הקשורים
להפקת אנרגיה בזמן לחץ – עליה בדופק ,עליה ברמת הסוכר בדם ,הרחבת האישונים (אנטגוניסט לצטילכולין ישפיע
באופן דומה לאגוניסט לנוראדרנלין במערכת העצבים האוטונומית) .הרחבת אישון מתבצעת בעקבות חומר החוסם
קולטן מוסקריני (של אצטילכולין) או חומר שמעודד שחרור נוראדרנלין.
תפקיד הנוירוטרנסמיטר – משמשים בעיקר לשליטה על מצבי ערות ודריכות.
קולטנים – קולטנים אנדרגניים הינם מטבו-טרופיים (פועלים גם במוח וגם במערכת העיצבים ההיקפית) ,מכונים
.

סרוטונין:
חומר מוצא – טריפטופן tryptophan
קולטנים – כ 15קולטנים ,רובם מטבו-טרופיים ואחד יונו-טרופי (.)5HT3
הפסקת פעילות סרוטונין תלויה בספיגה חוזרת ( )re-uptakeופירוק אנזימטי על ידי מונואמין אוקסידז monoamine
.oxidase
תרופות המונעות ספיגה של  5HTלתא הפרה-סינפטי – משמות לתרופות פסיכיאטריות שונות המאופיינות בחרדה/פחד
מסוים ,התרופות אינן בעלות השפעה מידית ( 6-7שבועות עד לתחילת השפעה).
דכאון
הפרעות חרדה
הפרעה טורדנית כפייתית OCD
התקפי אימה panic attacks
תרופות המשפיעות של סיום הסיגנל הסרוטונרגי:
 – Fluoxetineמעכב ספיגה חוזרת של .5-HT
 – Fenfluramineמזרז פליטת סרוטונין וגם מעכב ספיגה חוזרת.
תרופות המעכבות את האנזים מונואמין אוקסידז – פועלות כתרופה נגד דיכאון אך בעייתיות בשל תופעות הלוואי.
תרופות המגבירות פעולה סרוטונרגית –
אקסטזי  – MDMA methylenedioxymethamphetamineמגביר שחרור של נוראדרנלין וסרוטונין הגורם
להזיות ולפעילות יתר .גורם ל( hyperthermiaעליה בטמפרטורת הגוף) ובטווח ארוך לתפקוד לקוי ואף אבדן
טרמינלים סרטונרגיים (ניוון הטרמינלים).
 – LSD lysergic acid diethlamideאגוניסט פוסט-סינפטי לקולטני .5-HT2A

היסטמין:
הנוירונים ממוקמים בהיפותלמוס .מגביר ערות בקורטקס באופן ישיר או עקיף.

פפטידים:
אופיואידים

פפטידים

פפטיד – שרשרת חומצות אמינו ,קצר יותר מחלבון .פפטידים רבים משמשים כנוירוטרנסמיטרים במוח.
אופיואידים( :אופיואידים אנדוגנים )endogenous opioids
פפטידים המצויים במוח דמוי אופיום ,דומים למורפין והרואין .משמשים ברפואה בעיקר לשיכוך כאב.

ליפידים:
אנדוקנבינוידים

ליפידים

ליפיד – חומר שומני אשר אינו מופרש בשלפוחיות .נמצאו ליגנדים טבעיים לקולטנים שקושרים ( THCהחומר הפעיל
בחשיש ומריחואנה).
אננמיד – 2AG,נוירוטרנסמיטרים טבעיים לקולטן הקאבינויד .נוירוטרנסמיטרים רטרו-גרדיים (פעולה אחרונית),
החומר מופרש מהתא הפוסט-סינפטי ,משתחרר מהסינפסה ע"י דיפוזיה ונקשר לקולטן על הטרמינל הפרה-סינפטי.
השפעות האנדו-קנביונויד:
משכך כאב
מעורר תאבון (שימוש בחולי סרטן)
מונע בחילה הנובעת מטיפול כימותרפיה
מוריד לחץ בעיניים כתוצאה מבצקת בחולי גלאוקומה
עיוות תחושת הזמן
האטת זמן התגובה

סמים ותרופות
נוירוטרנסמיטר

סם
רזפרין reserpine

השפעה על
מעכב אריזה של
מונאמינים בשלפוחיות

GABA

חומרי הרדמה
barbiturates
תרופות נוגדות חרדה
 anxiolyticמסוג
benzodiazepine
אטרופין atropine

רצפטור GABAA

אצטילכולין

דופמין

בוטילניום botulinum
toxin

נכנס לנוירון כולינרגי
(המשחרר אצטילכולין)
ומפריע לשלפוחית
להצמד לקרום הנוירון
משמש לייצור
הנוירוטרנסמיטר דופמין

דיכוי הפרשת אצטילכולין

מתילפנידט ritalin

מעכב ספיגה חוזרת
 reuptakeשל דופמין
(ומונואמינים בכלל)
מעכב ספיגה חוזרת
 reuptakeשל דופמין,
חוסם תעלות נתרן
מעכב ספיגה חוזרת
 reuptakeשל דופמין,
גורם לנשא האחראי
לספיגה חוזרת לפעול
בכיון ההפוך ולשחרר
קטכולאמינים
מעכב ספיגה חוזרת של
סרוטונין
מעכב ספיגה חוזרת של
סרוטונין  +זירוז פליטת
סרוטונין
הגברת שחרור סרוטנין
(ונוראדרנלין)  +עיכוב
reuptake

 LSDאסיד

אגוניסט פוסט סינפטי
לקולטני סרוטונין
 – 5-HT2Aהגברת
פעילות סרוטורגנית

 L DOPAחומר מוצא
לדופמין

Fluoxetine
Fenfluramine
 MDMAאקסטזי

אופיום ,מורפין ,הרואין

פרכוסים (אפילפסיה)
התקפי אפילפסיה
anti-epileptic

אנטגוניסט לקולטן
מוסקרין של אצטילכולין

אמפתמין
amphetamine

אופיואידים
אנדוגניים
אנדוקנביונידים -
אננמיד 2AG

עיכוב הולכה עצבית
גורמים לדיכוי נשימה (לכן
פחות פופולריים בשימוש)

משמש להרחבת האישון על
ידי עיכוב פעולה פרה
סימפתטית בעין (מניעת
צמצום האישון)  +הגנה
מהשפעות גז עצבים (מונע
פירוק אצטילכולין)

קוקאין cocaine

סרוטונין

גורם ל
פגיעה בפעילות הרצפטור

טיפול ב/שימוש

בוטוקס – שימוש קוסמטי
 +טיפול במחלות שגורמות
להתכווצויות שרירים
()ALS
ניתן לחולי פרקינסון על
מנת שהנוירונים יהפכו
אותו לדופמין (דופמין לא
עובר את מחסום הדם מוח)

חומר להרדמה מקומית

תרופות פסיכיאטריות
שונות לחרדה  /פחד
מסויים .OCD /
אינן בעלות השפעה מיידית
( 6-7שבועות)
הזיות ופעילות יתר,
היפרתרמיה ,בטווח הארוך
עלול לגרום לתפקוד לקוי
ואף לאיבוד טרמינליים
סרטוגנרגיים

שיכוך כאב
שיכוך כאב
עירור תאבון (שימוש בחולי
סרטן)
מונע בחילה (כתוצאה
מטיפולי כימו)
הורדת לחץ בעיניים (טיפול
בבצקות בחולי גלאוקמה)

מחלות ותקלות:
נגמרת בעקבות
ורמת לשיבוש בחלבון האחראי על
פירוק שומנים (מחסור בליזוזום).

גורמת ל
הצטברות סוג של חומר שומני .רוב
הלוקים במחלה מתים עד גיל .5

מחלה
Tay Sachs’s
מחלה אוטוזומאלית
רצסיבית
טרשת נפוצה multiple
sclerosis

המקרה של פיניאס גייג'

היעדר מיאלין (מערכת החיסון
תוקפת את תאי האולגודנדרוגליה
ב)CNS
הפרעה בזרימת ה CSFכתוצאה
מסתימה בנקבים שעוברים מחדר
לחדר.
סתימת כלי דם שמפסיקים את
זרימת הדם והחמצן למוח /דימום
אשר פוגע באספקת הדם הטבעי אל
המוח עקב זרימת דם אל תוך רקמת
המוח
פגיעה באונה הפרונטלית

עייפות

הזנחת צד neglect

פגיעה באונה הפריאטלית הימנית

הנטינגטון
מחלה אוטוזומלית
דומיננטית

ניוון בגרעינים הבאזליים

סיסטיק פיברוזיס CF
מחלה אוזוומלית רצסיבית

בעיה במערכת הנשימה

אפילפסיה

עירור רחב ובלתי נשלט של נוירונים
המובילים לתופעות התנהגותיות
שונות (תלוי בחומרה ובמיקום
הפעילות) ,במצב קיצוני מתקבלים
פרכוסים כלליים.

הידרוצאפלוס
 Strokeשבץ

אם מתרחש לפני שעצומות
הגולגולת נסגרו נוצרת הגדלה של
היקף הראש
עודף גלוטמט – עודף שחרור סידן
שפוגע בחלבונים המחזיקים את
שלד התא

טיפול באמצעות

ניתן לתקן כירוגית על ידי
העברת הנוזל לניקוז בחלל
הבטן

פגיעה בהתנהגות חברתית +
אישיותית – אין פגיעה פיזית או
פגיעה באינטליגנציה
התעלמות קישבית מהצד השמאלי
(במרחב ובגוף)
תנועות בלתי רצוניות .ירידה
קוגינטיבית חמורה עד כדי
דמנציה .הסימפטומים למחלה
יכולים להופיע מינקות ועד זקנה
אך לרוב מופיעים רק בסביבות גיל
.40
ליחה סמיכה החוסמת דרכי
נשימה ומובילה לשיעולים חריפים
וצפצופים בנשימה .הליחה גם
חוסמת הפרשות מהלבלב ,מובילה
להצטלקות ולקושי באכילה.
תרופות הפועלות כאגוניסטים
לא ישירים ל GABמשמשות
כתרופות הרגעה תרופות
המונעות התקפים אפילפטיים.

 ALSניוון שרירים

התכווצות שרירים

אצלהיימר

ירידה בפעילות
הנוירוטרנסמיטרים הכולינגריים
המשפיעים על הקורטקס

מיאסתיניה גרביס

ניוון קולטנים ניקוטיניים בשריר

פרקינסון PD
Parkinson’s Disease

הרס של נוירונים דופמינרגים
שמקשרים את ה SN substania
 nigraעם הcaudate nucleus
(בגרעינים הבזאליים)

נוקשות רעד והאטה בתנועה

סכיזופרניה

קשר בין סכיזופרניה לעודף פעילות
DA

הזיה וחשיבה לא הגיונית

בוטילניום  botulinumרעלן
המפריע לשלב ההיצמדות
לשלפוחית לקרום ובכך מדכא
הפרשת אצטילכולין
פוגע בפעילות
אצטילכולינסטראז (אנזים
המפרק אצטילכולין) – מניעת
פירוק הנ"ט תשאיר אותו יותר
זמן בסינפסה ובכך יוביל
לשיפור היכולות הקוגנטיביות
עיכוב פעולת פירוק האנזים
אצטילכולין ישאיר אותו זמן
רב יותר במרווח הסינפטי
ויפחית את החולשה
 L DOPAחומר מוצא לדופמין
(דופמין לא עובר את מחסום
ה ,)BBBניתן על מנת
שהנוירונים יהפכו אותו
לדופמין  /אגוניסטים
לקולטנים פוסט סינפטיים כך
שהדופמין ישאר במרווח
הסינפטי זמן רב יותר.
אנטגוניסט לדופמין

תורשה
כל המידע התורשתי שמור במולקולת ה ( DNAמבנה ארוך המקודד לתכונות וביניהן הקידוד לבניית החלבונים)
שנמצאת בגרעין התא ← מקטע  DNAנדחס ומאורגן במבנה המכונה כרומוזום ← מקטע של כרומוזום ,המקודד לייצור
חלבון מסוים ,נקרא גן.
סינתזת החלבונים :שעתוק הצופן ← תרגום הצופן לשרשרת חומצות אמינו.
← סדר חומצות האמינו מכתיב איזה חלבון יווצר אך תתכן שונות בבניית החלבון (תוביל לשונות באוכלוסייה).
 :DNAהצופן הגנטי הנמצא בגרעין התא (סליל כפול).
מולקולה המורכבת מ:
.1
.2
.3
.4

סוכר ( deoxyriboseדיאוקסיריבוז)
פוספט
אחד מהבסיסים – אדנין ( ,)Aטימין ( ,)Tגואנין ( ,)Gציטוזין ()C
בסיסים משלימים – (* )C-G( ,)A-Tכל בסיס בסליל אחד מתחבר לבסיס המתאים בסליל השני

נוקלאוטיד – סוכר  +פוספט  +בסיס
 :RNAסליל אחד במקום סליל כפול .יווצר בהתאם לסדר של הצופן ב.DNA
-

מכיל אורואציל ( )Uבמקום טימין ()T
סוכר ( riboseריבוז) במקום ( deoxyribosreדיאוקסיריבוז)

-

ה  DNAנדחס סביב חלבונים שונים ונפתח רק כאשר עומד להשתכפל.
כרומוזום הוא  DNAבמצב דחוס עם החלבונים הרלוונטים (כוללים היסטונים).
החלבונים הרלוונטים בכל כרומוזום משחקים תפקיד חשוב בביטוי והשתקת גנים.

שעתוק ()transcription
( RNApolymeraseאנזים) גורם לפתיחת הסליל הכפול ב( DNAסליל
אחד יהפוך לתבנית ליצירת ה RNAוהסליל השני לא יהיה מעורב( ←
נוקלאוטידים (סוכר+פוספט+בסיס) נקשרים לבסיסים על פי הצופן
← U-A C-G
שרשרת הנוקלאוטידים יוצרים מולקות  mRNAשנפרדת מהDNA
ויוצאת אל מחוץ לגרעין ←
מולקולת ה mRNAעוברת תהליך עריכה (חיתוך) ,אשר עשוי להיות
מושפע גם מגורמים סביבתיים.
( – Exonמלשון  )expressedמקטעים שמיועדים לתרגום
לחלבון.
 – Intronמקטעים שאינם עוברים תרגום.

תרגום
תרגום הקוד מה mRNA -לחומצת אמינו מתרחש על ידי הריבוזום ב( roughER-רשת אנדופלסמטית)
ריבוזום עובר לאורך ה mRNAומחבר אליו ← )transferRNA( tRNA
 tRNAנושא חומצת אמינו שתתחבר לסליל ה← mRNA
חומצות האמינו נקשרות ומייצרות חלבון.
קודון  – codonצירוף של שלושה בסיסים על ה mRNAיוצרים קוד לחומצת אמינו.
חומצת אמינו אחת עשויה להיות מקודדת על ידי מספר קודונים שונים.

אנטי קודון  – anti-codonכולל צירוף של שלושה בסיסים על ה( tRNAהופכי מהקודון) אליהם מתחברת חומצה אמינית
ספציפית .מתחבר לקודון ב.mRNA
התרגום מתחיל בקודון התחלה (כל חלבון מתחיל באותה חומצת אמינו) ,ויצירת החלבון מופסקת בקודון סיום (קודון
שאינו מקודד לאף חומצת אמינו) הגורמת להיפרדות מהריבוזום.

תורשה מנדליאנית:
ישנם שני גורמים תורשתיים לכל תכונה ,המבוטאים על ידי  2עותקים מכל כרומוזום עבור כל גן (מהאב ומהאם –
הנקראים הומולוגים).
אלל – צורה אפשרית לביטוי הגן הנוצרת מכל עותק .שני האללים יכולים לקודד בדיוק אותו חלבון/לקודד צורות שונות
של החלבון.
הומוזיגוט (לתכונה) – יצור שבכל אחד מתאי גופו ,שני האללים של גן מסוים זהים.
הטרוזיגוט (לתכונה) – יצור שבכל אחד מתאי גופו ,שני האללים של גן מסוים שונים.
גנוטיפ – ההרכב הגנטי של תכונה מסוימת
פנוטיפ – הביטוי החיצוני של תכונה מסוימת:
•

אלל דומיננטי – (מסומן באות גדולה) כאשר הוא נמצא ביצור הוא תמיד בא לידי ביטוי בפנוטיפ.

•

אלל רצסיבי – (מסומן באות קטנה) בא לידי ביטוי בפנוטיפ רק כאשר יש שני עותקים זהים שלו (הומוזיגוט).

קו דומיננטיות – כאשר בפנוטיפ שני האללים יתבטאו בו זמנית.
דומיננטיות חלקית – אף אחד מהגנים לא מדכא את ביטוי השני ,בפנוטיפ תתקבל תערובת (לבן/אדום ,הפנוטיפ יהיה
ורוד).

מנדל מסיק שקיימים שני גורמים תורשתיים לכל תכונה וכי התכונות השונות של הצמח בלתי תלויות אחת בשנייה.
*בבני אדם רוב התכונות אינן מקודדות על ידי גן אחד ואינן עוברות בתורשה מנדליאנית פשוטה.
רוב התכונות נקבעות מצירוף של מספר כרומוזומים ולא מהשפעה של זוג כרומוזומים בודד (פולי-גנטיות).

מחלות תורשתיות:
לבני אדם ישנם  23זוגות כרומוזומים .בכל זוג כרומוזומים ישנם שני עותקים ,אחד הגיע מהאבא והשני מהאמא .ב22
מהזוגות ,לכל כרומוזום בזוג אותו סט של גנים.
תאים סומטיים  -תאי גוף ,משתכפלים ומכילים את אותו מידע גנטי של התא מהם יוצר ( 23זוגות כרומוזומים).
תאי מין (גמטות) – זרע וביצית ,מכילים חצי מהמידע הגנטי ( 23זוגות כרומוזומים לא מזווגים) .לאחר ההפריה
(ביצית+זרע) התא החדש שנוצר (זיגוטה) מכיל  23זוגות כרומוזומים.
הזוג ה 23של הכרומוזומים הוא זוג של כרומוזומי מין X ,ו .Y-לגברים ( )Y,Xלנשים (.)X,X
תכונות תלויות כרומוזום מין – תכונה שנמצאת בתאחיזה לאחד מכרומוזומי המין ( )Y,Xותלויה בהם (בד"כ יושבת על
כרומוזום .)X
תכונות אוטוזומליות – תלויות בגנים שנמצאים על כרומוזומים שאינם כרומוזומי מין.
צורות הורשה:

אוטוזומלית דומיננטית:
הנטיגנטון – הסימפטומים למחלה יכולים להופיע מינקות ועד זקנה אך לרוב מופיעים רק בסביבות גיל .40
אם האלל הפגום נמצא בגנוטיפ הוא יופיע בפנוטיפ (אין נשאות של המחלה).
הורה אחד חולה – לפחות  50%סיכוי לילד חולה.

שני ההורים חולים – לפחות  75%סיכוי לילד חולה.

אוטוזומלית רצסיבית:
 – Tay-Sachsגורמת לשיבוש בחלבון האחראי על פירוק שומנים .לרוב החולים במחלה ימותו בגיל מוקדם.
נפוצה בעיקר אצל יהודים אשכנזים או צרפתים וקנדים.
הורה אחד נשא ואחד בריא – המחלה לא תתבטא ,אך יש  50%להיות נשא

שני ההורים נשאים –  25%לילד חולה 50% ,לילד נשא

סיסטיק פיברוסיס ( – )CFבעיה במערכת הנשימה המתבטאת בליחה סמיכה החוסמת דרכי נשימה ומובילה
לשיעולים חריפים וצפצופים בנשימה .הליחה גם חוסמת הפרשות מהלבלב ,מובילה להצטלקות וכן מובילה
לקושי באכילה.

תאחיזה ל:X
גן דומיננטי – המחלה תופיע יותר אצל נקבות.
אב חולה – לבנותיו  100%סיכון לקבל את גן הפגום מהאב כי יש לו רק  Xאחד ,לבניו אין סיכון בכלל כי הם
מקבלים מאביהם רק את ה.Y-
אם חולה – לבנותיה  50%סיכון לקבל את ה  Xהפגום ,לבניה  50%סיכון לקבל את ה  Xהפגום.
גן רצסיבי – שכיחות גבוהה יותר שיתבטא אצל זכרים.
אם נשאית ואב בריא –  50%מהבנות נושאות את הגן 50% ,מהבנים עיוורי צבעים.
אם לא נשאית ואב עיוור צבעים – כל הבנות נושאות את הגן ,אף בן לא עיוור צבעים.

שיטות מחקר גנטיות:
תאומים מונוזיגוטים (זהים) – בעלי גנוטיפ זהה.
תאומים קונקודנטיים – התכונה מופיעה בשני התאומים.
תאומים דיס-קורדנטיים – הפנוטיפ שונה למרות שהגנוטיפ זהה (תלות בגורמים סביבתיים).
תאומים די-זיגוטיים – הגנוטיפ הוא בממוצע  50%זהה.
מחקרים על ילדים מאומצים
מודלים בחיות – יצירת גן עם תכונה מסויימת.
טרנסגנים – הוספת גן לגנום .מזריקים את הגן לתוך עובר בשלב של תא בודד ואחר כך משתילים את העובר
לאם מאמצת.
 – knockoutהשמטת גן.
 – knockdownהחלשת גן/כיבוי ביטוי הגן בזמן נתון וברקמה ספציפית.

