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תסיסה

- .Abu Badaliמאת היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207482

Mushkiמאת Brichta - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61662294

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=335184



.אורגניזמים החיים בסביבות דלות חמצן או חסרות חמצן•

.מינים אחדים של חיידקים ושל פטריות•

מקצת החיידקים והפטריות החיים בסביבה שיש בה חמצן מבצעים •

.נשימה אירובית

?מי מבצע תסיסה



:נתמקד ב

מפרקים את )תסיסת חומצת חלב •

(.לחומצת חלבהגלוקוז 

מינים של חיידקים  : תסיסה כוהלית •

ופטריות המפרקים את הגלוקוז  

.חמצני-לכוהל ולפחמן דו

?מי מבצע תסיסה
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.מתרחש בציטופלסמה ללא נוכחות חמצן➢

מולקולת גלוקוז מתפרקת  ➢

פירוביתחומצה לשתי מולקולות של 

ATPמולקולות 2נוצרות ➢

.NADHמולקולות 2-ו

שלבי התסיסה
גליקוליזה: שלב ראשון

2ADP

2Pi+

2ATP

גלוקוז

C6H12O6

2 NADH

חומצה  
פירובית



.אין הפקת אנרגיה נוספת➢

התוצרים הסופיים של תהליך התסיסה הם  ➢

חומרים אורגניים שעדיין אצורה בהם  

.אנרגיה רבה

שלבי התסיסה
:שלב שני

ח"פד+כהל חומצת חלב

בחיידקי 
חומצת חלב

בפטריות  
ובחיידקים אחרים

CH3-CO-COOH --->  

CH3-CHOH-COOH

CH3-CO-COOH ---> 

CH3-CH2OH + CO2

חומצה  
פירובית
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:  בחיידקים המבצעים תסיסת חומצת חלב משתמשים➢

.  הכנת יוגורט ולבן: בתעשיית מוצרי חלב כגון.  א

הכנת  : בתעשיית שימורי ירקות שונים כגון.  ב

.זיתים וכרוב חמוץ, מלפפונים חמוצים

שימושי אדם בתסיסה

Mushkiמאת Brichta - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61662294

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=335184
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:  כהליתתסיסה ➢

מכיל יותר  –בתעשיית משקאות האלכוהול .  א

. יותר חזקכהל  

.מתפיח את הבצקח"פדבתעשיית המאפים .  ב

שימושי אדם בתסיסה

Tamorlanמאת - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC 
BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=7263528

- Peggy Greb, USDA ARSמאת This image was released by the Agricultural Research Service, the research agency of the United 
States Department of Agriculture, with the ID k9566-1 (next)., הכללנחלת , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=266310



מבוא לפוטוסינתזה

בשיעור הבא




