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 מטרות הקורס ויעדיו .1
 

בטים הכלליים של תופעת ימטרות הקורס הנ"ל הן להכיר לסטודנטים את העקרונות והה
ו את המערכות והמודלים המשמשים ההזדקנות הביולוגית. בנוסף לכך הלומדים בקורס ילמד

היום בחקר הזקנה. כמו כן יעסוק הקורס גם בלימוד מערכות ספציפיות בגוף האדם ומאפייני 
 ההזדקנות שלהם. לבסוף יתוארו מחקרים מודרניים העוסקים בהאטת תהליכי ההזדקנות.

 
 
 . רשימת הנושאים*2 

 
 א. נושאים כלליים:   
 

 מפגשים 2 -י לחץ והיבטים בזקנה התגובה הפסיכוביולוגית למצב . 1
 מפגשים 2 -בטים כללים של תופעת הזקנה יה . 2
 מפגשים 2 –תאוריות ביולוגיות של תהליך ההזדקנות  . 3
 מפגש אחד -ואריכות ימים  זקנה ,תזונה . 4

 
 ב. הזדקנות מערכות ספציפיות:

 
 מפגש אחד -. הזדקנות השריר והיכולת לעמוד במאמץ גופני 1  
 מפגש אחד -רח החיים. סרקופניה ואו2  
 מפגש אחד -. הזדקנות הסחוס והמפרקים 3  
 מפגש אחד -. נוון העצם ותופעת האוסטיאופורוזיס 4  
 מפגש אחד -מחלות נוון המוח כגון אלצהיימר ופרקינסון  -. הזדקנות המוח 5  
 מפגש אחד -. עדשת העין כמודל לאיבר המזדקן 6  
 פגש אחדמ -. תפקוד מערכת החיסון בזקנה 7  
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    עבודות וציונים . 3
 

 )בערך בשבוע הרביעי( יםנטיורלו יםת קריאה של מאמרותרגיל של עבוד יינתןבמשך הסמסטר 
 יינתן ציון עובר/לא עובר.  הללו ותעבודהשסיכום החומר ייעשה בכתב ע"י הסטודנטים, על 
ו בעברית יחד יות( שתי עבודות באנגלית אטבשליש האחרון של הסמסטר ימסרו לסטודנטים)

עם רשימת שאלות שהתשובות להן נמצאות הן במאמרים, הן בחומר ההרצאות והן בחומר 
עור האחרון של הסמסטר כעבודת בית יהקריאה. את התשובות לשאלות יש להגיש בש

יינתנו במשך  ,שיהוו גם את ציון הקורס ,בליוגרפיה. ציונים על עבודות אלוימודפסת שכוללת ב
 נים של תקופת הבחינות.השבועיים הראשו

 
 * יתכנו שינויים בנושאי המפגשים ובמועד העברתם.

 
 רשימת קריאה . 4
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