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  גוף האדם בדגש הומאוסטזיס: 1שיעור 

  מבוא ומושגי יסוד 1.1

קיום האדם תלוי בקליטת חומרים (מזון וחמצן) מן הסביבה, בהובלה שלהם אל התאים, בשימוש 

 בהם לצורכי החיים, ובסילוק חומרי הפסולת מן התאים.

ות. צאה של שיתוף פעולה פעולות החיים הן תו ית  ותיאום  של מערכות הגוף השו בסביבה החיצו

מוות. הגוף מצויד למחלות ואף למצאים גורמים כגון חיידקים ווירוסים, העלולים לגרום 

הבאמצעי ה י פגיעה אפשרית של גורמים אלו. ג  מפ

 הגוף מורכב, בין היתר, ממערכות:

 תפקיד מערכות

מן  של קליטת חומריםהמעורבת במישרין בתהליכים מערכת  מערכת העיכול

יין. י ב  הסביבה ופירוקם לאב

שימה (הריאות) מן הסביבה  של קליטת חומריםבתהליכים  מערכת המעורבת  מערכת ה

  (גזים). ופליטת חומרים אליה

שימה עולה, וכמות גדולה יותר של חמצן  בעת מאמץ קצב ה

סת לדם ומועברת לתאי השרירים. כ מות גדולה יותר של פחמן כ

ה מן הגוף -דו שימה בתאי השריר, מפו וצר בתהליך ה י, ש חמצ

 החוצה.

 אל הסביבה פליטת חומריםב מערכת המעורבת  מערכת ההפרשה (הכליות)

 –מערכת ההובלה (הדם) 

 מערכת מקשרת

ממקום למקום בתוך הגוף  להובלת חומריםמערכת הקשורה 

ים   ומקשרת בין חלקיו השו

מצן ומזון עוברים בדם אל תאי השרירים. החמצן והמזון ח

שימה התאית, המספק  משתתפים בתאי השריר בתהליך ה

ה פחמן דו רגיה להתכווצות. הדם מפ י מתאי השרירים.-א  חמצ
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ותת המתאמת מערכ מערכת העצבים   . בין פעולות המערכות השו

ולטים מעבירה מידע (גירוי) מאברי החושים (הקמערכת העצבים 

י) אל המח, המוח "מעבד" את המידע, ולאחר  את הגירוי החיצו

 מכן מעביר "הוראות" לשרירים.

ימית  מערכת ההפרשה הפ

ים)  (ההורמו

ותת המתאמת מערכ   . בין פעולות המערכות השו

ים  מופרשים מבלוטות הפרשה, עוברים בדם אל איברי ההורמו

 המטרה ומשפיעים על התהליכים המתרחשים בהם

ה  המערכת  –מערכת ההג

ית (תאי הדם  החיסו

ים)  הלב

ה על הגוףמערכת ש י פגיעה על ידי גורמים זרים כגון  מג מפ

  חיידקים ווירוסים 

 

  

 הומיאוסטאזיס 1.2
ימית יציבה שמתקיימת  בתאים, ברקמות, באברים תפקוד תקין של הגוף תלוי בקיום סביבה פ

 . במערכות וברמת הגוף השלם

ית, והם פעילים יחד -א קבוצת תאים ביצור רב(רקמה הי תאי, שבדרך כלל הם בעלי צורה אופיי

  בתפקוד כלשהו.)

ויים קלים על פי מצבי  ים שי וי, אלא הם משת שמרים קבועים בלא כל שי ם  אים בגוף אי הת

ית.  ויים בסביבה החיצו ים או השי ויים הקלים גורמים להפעלת המערכות הפעילות השו השי

 : כפי שמוצג בגרף הבא , שפעולתן גורמת להחזרת המצב לקדמותו.מירת ההומאוסטזיסלש

 

ימית יציבההיכולת של הגוף לקיים  קראת  סביבה פ ם קבועים  ית שאי אי סביבה חיצו בת

אי)  -זהה, סטאזיס -הומיאוסטזיס (הומו  :מצב/ת

ית אים בסביבה החיצו בלא הרף ועלולים לגרום ים משת(כגון הטמפרטורה ולחות האוויר),  הת

אים.   וי הת אים בגוף. גם תהליכים המתרחשים בתוך הגוף עלולים לגרום לשי וי הת   לשי
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ית משתחרר חום רב הגורם להתחממות הגוף)   (דוגמה: בהתכווצות השרירים בזמן פעילות גופ

ים שפעולתם גורמת  ו ג להשבת בכל מקרה של הפרת ההומאוסטזיס בגוף, מופעלים בגוף מ

ים כרוכה לעיתים  ו ג רגיה.ההומאוסטזיס. פעולת המ שמרים ברמה  בהשקעת א אים ה הת

ים וכוללים בין השאר את טמפרטורת הגוף, ריכוז הסוכר בדם, חומציות  ים ומגוו קבועה הם שו

פח ולחץ הדם ועוד.   הדם, 

יזם לשמור על ההומיאוסטזיס  יחסי גומלין ומם של , ובקיתלויה במערכות בקרהיכולתו של אורג

 בין מערכות הגוף: 

ים רבים לשמירה על הומיאוסטזיס, חלקם פועלים על סמך אמצעי המשוב: ו ג ם מ   יש

  : תוצאה או תוצר של תהליך מגביר את התהליך עצמו.משוב חיובי

  : תוצאה או תוצר של תהליך מעכב את התהליך עצמו. משוב שלילי

ים לשמירה על ההומא ו ג    משוב שלילי:וסטזיס פועלים בדרך של מרבית המ

ון משוב שלילי ( ג ימית מעורר  " ), (negative feedbackבמ אים בסביבה הפ וי הת תגובה שי

ים לשמירת הפוכה ו ג אים לקדמותם (אם גורם כלשהו עלה, פעולת המ " המחזירה את הת

  ההומיאוסטזיס גורמת להורדתו חזרה לערך ההתחלתי, ולהיפך). 

חוםאפשר  תקום. לא -להמשיל את שמירת ההומיאוסטזיס בגוף לשמירת שיווי המשקל של 

ה לאיזה כיוון תפילו אותו  חום –מש גדי לדחיפה.  ועה לכיוון ה -הוא תמיד יעמוד חזרה ע"י ת

מוך כבד במיוחד)  –תקום "שומר על ההומיאוסטזיס"  ימי  ימי (מרכז כובד פ ון פ ג יש לו מ

ך. שגורם לכך שהוא תמ   יד יחזור למצבו המאו

ון, חיובי לגוף! –משוב שלילי  ג   לא להשפעתו על הגוף!)   (המילה שלילי מתקשרת לסוג המ

יש היגיון בכך שהתוצר של התהליך יעכב את התהליך עצמו. כאשר מצטברות מולקולות רבות של 

ו כמות מספקת ואין צורך להמשיך ולייצר אותו,  ולפיכך, כדאי התוצר הסופי, סימן שיש ממ

  להוריד את רמת הפעילות במסלול הייצור.

בעת התחממות הגוף מתרחשת הזעה הגורמת לירידת טמפרטורת הגוף. ירידת  לדוגמה:

ה (   ) גורמת להפסקת ההזעה.37הטמפרטורה לרמה תקי
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כלומר, תוצאת תהליך ההזעה (ירידת טמפרטורת הגוף) גורמת להפסקת התהליך שיצר אותה 

הפסקת התהליך ברגע שההומיאוסטזיס הושב. אם ההזעה לא תופסק, תרון בכך: הי(ההזעה). 

  טמפרטורת הגוף תרד יותר מדי.

  שמירת טמפרטורת הגוף 1.3

  דוגמא: טמפ'

  

ורמה עקב  ויים שגורם לסטייה מה השי

ית   פעילות גופ

ון לשמירת ההומאוסטזיס ג   המ

וצר בתאי טמפרטורת עליית  הגוף עקב חום ש

ית) השרירים   (למשל אחרי פעילות גופ

הזעה (אידוי הזיעה גורמת להפסד חום מהגוף 

ולקירורו) והרחבת כלי הדם ההיקפיים (יותר 

ו  דם זורם קרוב לעור, ולכן יותר חום עובר ממ

  העלאת אובדן החום לסביבה). -לסביבה

פח הדם ובלחץ הדםירידה  עקב אבדן מים  ב

  בזיעה

  

פחו קטן, ובכך הכליות מייצרות שתן מרוכז ש

וסף מהגוף.  מצומצם אבדן מים 

  המוח מעורר תחושת צמא והאדם שותה.

  

בדם עקב צריכה מוגברת  בריכוז החמצןירידה 

שימה התאית בשרירים   של חמצן בתהליך ה

  

שימה עולים,  שימה בריאות ועומק ה קצב ה

ס יותר חמצן לדם. קצב התכווצויות  כ וכך 

לים אף הם, וכך הלב ועומק ההתכווצויות עו

  מוזרם יותר דם לגוף.
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ית לקיום   החיים שמירת טמפרטורת גוף קבועה חיו

 שמירת טמפרטורת גוף קבועה פחות או יותר הכרחית לתפקוד תקין של הגוף: 

ים אחרים  זימים וחלבו ה המרחבי של הא וי במב טמפרטורה גבוהה מדי עלולה לגרום לשי

יים בגוף ולגרום לירידה בפעילותם, וכ ן לגרום להרס קרומי התאים ולפגיעה בתהליכים חיו

זימים.  ים וא  המתרחשים בתאים בתייוך של חלבו

יים קשים  בצה"ל אירעו מיקרים טרגיים של מות חיילים ממכת חום עקב ביצוע מאמצים גופ

ים, וחויבו הפסקות מהפעילות ושהות הלי האימו ו   במזג אוויר חם. כלקחים ממקרי האסון, שו

ת לאפשר לגוף לשחרר את עודפי החום.   בצל על מ

זימתית מוכה מדי, גורמת לירידה בקצב הפעילות הא ועה איטית יותר  טמפרטורה  (הן בשל ת

זים -של המולקולות בתא גשויות א מוכה). - פחות הת זימתית ברמה  מצע והן בשל פעילות א

פגעים  -מצב מסכן חיים מעלות (היפותרמיה) היא 32- ירידה טמפרטורת הגוף מתחת ל במצב זה 

ים בתאים. זימים והחלבו וסף לפגיעה בפעילות הא     קרומי התאים ב

מוכה מדי: וסף, הרעידה מתחיל תהליך  בטמפרטורה   הצרת כלי הדםובכך הגוף פולט חום. ב

  . צמצום אובדן החום -פחות דם זורם קרוב לעור וכך פחות חום עובר מהדם לסביבה-ההיקפיים

  

  ריכוז גלוקוז והומיאוסטאזיס 41.

ית לתפקוד תקין של הגוף   . שמירת ריכוז גלוקוז קבוע חיו

 שמירת ריכוז קבוע פחות או יותר של גלוקוז בדם הכרחית לתפקוד תקין של הגוף:

שימה התאית. - רגיה בתהליך ה צלים גלוקוז כמקור עיקרי לא   כל התאים בגוף מ

ר בתאי המוח - . לכן, ירידה בריכוז הגלוקוז מתחת כמעט בלעדיגיה הגלוקוז מהווה מקור א

ה  ורמה (מצב המכו ים רבים כסחרחורת ואיבוד הכרה.היפוגליקמיהל   ) גורמת לתסמי

ה  - זקים היפרגליקמיהעלייה בריכוז הגלוקוז (מצב המכו ורמה גורמת אף היא ל ) מעל ל

פוצים  וספים ה ים    אצל חולי סכרת).קשים (דוגמת פגיעה בכלי הדם, בצקות ותסמי

ים לשמירת ההומאוסטזיס, הגורמים להחזרת  - ו ג ויים בריכוז הגלוקוז בדם ופעולת המ שי

תאי הלבלב מפרישים  כאשר רמת הגלוקוז בדם גבוהה, –ריכוז הגלוקוז למצב תקין.  
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יסת הגלוקוז לתאים  סולין הגורם לזירוז כ כאשר רמת (ובכך יורדת רמת הגלוקוז בדם). אי

מוכההגלוקו שגורם לפירוק גליקוגן (רב סוכר שהוא חומר  גלוקגון)מופרש הורמון ( ז בדם 

אגר בתאי הכבד והשרירים) ,  ומופרש לדם, וכך רמת  הגליקוגן מתפרק לגלוקוזתשמורת ה

  הגלוקוז בדם עולה.

ם יכולים לתקן את הסטיות ממצב ההומאוסטזיס, (מחלה  ים אי ו ג גרמת כאשר המ מחלה 

אי הגוף, כלומר פגיעה היא סטיי ים של ת ה של הגוף ומן הערכים התקי ה מן הפעילות התקי

  )בהומיאוסטזיס

ים לשמירת  מעבר ליכולת התיקוןלעתים, הסטיות ממצב ההומאוסטזיס הן  ו ג של המ

גרמת מחלה. מחלות  פגמת בשל גורם כלשהו. במקרים כאלו  ההומאוסטזיס, או שפעולתם 

ים ועוד.גרמות עקב שיבושים ב   חומר התורשתי, רעלים, חיידקים, וירוסים, מחסור בהורמו

וי התקין גרמות מעלייה או ירידה של טמפרטורת הגוף מעבר לטווח השי  – דוגמה: מחלות ה

  מכת חום / היפו תרמיה (ירידה בטמפ' הגוף)

יתן לראות ש ים המתקיימים בגוף  אים שו "ל לשמירת ערכים קבועים לת דרך מהדוגמאות ה

ה בין ערך לערך. בסטייה  ה מורכבת ומשת הבקרה והוויסות של סטייה מן הערכים הי

ן תגובות המערבות בעיקר התרחבות או התכווצות של כלי דם  ה יש מטמפרטורת הגוף התקי

ים (מערכת  והזעה או רעד. במקרה של סטייה מריכוז הסוכר התקין בדם יש מעורבות של הורמו

ימית) המ   תווכחת את התגובה המתאימה לשם החזרת הריכוז לערך התקין.ההפרשה הפ

  

י החיים 1.5   מאפיי

  מהם חיים?

הוג  ות יצורים חיים, ש כיום מקובלת ההכרה כי למעשה, החיים הם צירוף של פעולות המאפיי

ו מגדירים מהם חיים, אלא מהם  י החיים. אם כך, אי ותן מאפיי ים של יצור חי:לכ   המאפיי

רגיה מן הסביבה, מש -חומרים (מטבוליזם) חילוףא.  ה את החומרים שקלט קולט חומרים וא

וי.ופולט לסביבה  וצרים בו בתהליך השי רגיה ה   חומרים וא

  

  


