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 מבוא תיאורטי –ריאקצית היל 

לקולות אורגניות ממולקולות הינו תהליך ביולוגי המנצל אנרגית אור להרכבת מופוטוסינתזה ה תהליך

אנאורגניות. התהליך מתרחש בצמחים עילאיים, ברוב מיני האצות ובמספר חיידקים.  צמחים, חיידקים ואצות 

 . אוטוטרופיםאשר מסוגלים ליצר את החומרים האורגניים שלהם בעצמם, קרויים יצורים 

תזה, שכן בתהליך זה נוצרים החומר האורגני קיומם של החיים על פני כדור הארץ מותנה בקיום תהליך הפוטוסינ

. יצורים הטרוטרופים, אינם מסוגלים לנצל את אנרגית השמש באופן הטרוטרופיםוהחמצן החיוניים ליצורים 

ישיר ועל כן עליהם להתקיים מאנרגיה המופקת מאכילת צמחים או בע"ח אחרים. יחד עם זאת, היחסים בין 

המגיע  CO 2בכדי ליצר את החומר האורגני הדרוש לקיומם, על הצמחים לקבע צמחים ובע"ח אינם חד כיווניים. 

מנשימתם של בע"ח ומיקרואורגניזמים. באופן שכזה תלויים היצורים הפוטוסינתטים והיצורים שאינם 

 פוטוסינתטים זה בזה.

יתרת  כמחצית מסך כל הפוטוסינתזה המתרחשת בעולם, מקורה באצות חד תאיות הגדלות באוקיינוסים.

 הפוטוסינתזה מבוצעת בעיקר ע"י צמחיה של יערות גשם טרופיים. 

. הכלורופלסטים מרוכזים בעלים ובגבעולים של כלורופלסטתהליך הפוטוסינתזה מתרחש באברון מיוחד הקרוי 

הפוטוסינתטים.  פיגמנטיםהצמח. בכל תא, ניתן למצוא מספר רב של כלורופלסטים אשר בתוכם מרוכזים ה

של אור ובעזרת מערכת אנזימטית, מסוגלים להפוך את אנרגית האור לאנרגיה פוטונים ם קולטים הפיגמנטי

 והם אלו המקנים לצמח את צבעו הירוק. כלורופילכימית. הפיגמנטים העיקריים בצמח הם פיגמנטים מסוג 

שלב  –שלב "האור" בכדי להקל על הבנת תהליך הפוטוסינתזה, נוהגים לחלק אותו באופן שרירותי לשני שלבים: 

שלב שיכול להתקיים גם ללא אור ובו  –תלוי אור שבו אנרגית האור הופכת לאנרגיה כימית ושלב "החושך" 

 מקובע פחמן דו חמצני מהאוויר ונוצר חומר אורגני.

בה נתמקד, מהווה רק חלק מכל תהליך הפוטוסינתזה. ריאקצית זו, כוללת חלק משלב "האור"  ריאקצית היל

הוספת חומר מחמצן באופן מלאכותי והארת הכלורופלסטים, המים עוברים חימצון. ריאקצית היל,  שבו ע"י

קידמה מאוד את המחקר בנושא הפוטוסינתזה והוכיחה לראשונה קיום של פעילות פוטוסינתטית 

 בכלורופלסטים מבודדים.

 הכלורופלסט

הכלורופלסט הוא האברון בו מתרחשת הפוטוסינתזה.   

ים מצויים בעלים ובגבעולים של הצמח אך אינם כלורופלסט

אדמתיים או בגזעי עצים. הם מלאים בחומר -מצויים באיברים תת

. הסטרומה מכילה את האנזימים סטרומהנוזלי הקרוי 

 המשתתפים בתהליך הפוטוסינתזה . 

המבנה האופייני ביותר של הכלורופלסט הוא מערכת של שקיקים 

. תילקואידיםרומה וקרויים שטוחים ועגולים הנמצאים בסט

בצמחים עילאיים, מסודרים התילקואידים האחד על גבי השני. 
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 הפוטוסינתטיםהפיגמנטים . קרומי התילקואיד מכילים את גרנוםסידרה שכזו של תילקואידים קרויה 

 .ATPואנזימים המשתתפים בתהליך מעבר האלקטרונים וסינטזת ה 

 הפיגמנטים הפוטוסינתטים

. פיגמנט( מכונה 400-700nm) ספקטרום התחום הנראהסוגל לקלוט אור בטווח אורכי הגל של חומר המ   

הפיגמנט קולט אורכי גל מסוימים ומחזיר את אורכי הגל אותם הוא אינו מסוגל לקלוט. אנרגית האור המוחזרת 

 היא צבעו של הפיגמנט.

חלקיקים. כמות כלשהי של אנרגית אור אור הוא סוג של קרינה אלקטרומגנטית בעלת תכונות של גלים ושל 

 אורך גל אופייני וכמות אנרגיה מסוימת הנקבעת ע"פ אורך הגל שלו. פוטונים לכל פוטוןקוונטה. או פוטון קרויה 

בעלי אורכי גל קצרים הנם עתירי אנרגיה ובעלי גוונים של כחול וסגול. פוטונים בעלי אורכי גל ארוכים הם בעלי 

ובעלי גוונים של כתום ואדום. כלומר כל צבע הנגלה לעיננו הוא בעל אורך גל וכמות אנרגיה אנרגיה נמוכה יותר 

 אופייניים.

 

ביולוגים מתחוללים בתחום האור הנראה. כאשר פוטונים מתחום האור הנראה פוגעים -רוב התהליכים הפוטו

פוטונים בעלי אורכי גל קצרים מ הפיכים. קונפורמטיבים( במולקולת פיגמנט, הם גורמים בה לשינויים מבניים )

400nm  עלולים להרוס את מולקולת הפיגמנט ע"י יצירת שינויים בלתי הפיכים בשל כמות האנרגיה הגבוהה

הנם דלי אנרגיה ועל כן אינם מסוגלים להביא  700nmשבהם. לעומת זאת, פוטונים בעלי אורכי גל ארוכים מ 

 לשינוי כלשהו במולקולת הפיגמנט. 

ים העילאיים ישנם מספר סוגי פיגמנטים. רוב הפיגמנטים של הצמח הם פיגמנטים ירוקים הקרויים לצמח   

 (630-680nm)והאדום  (400-460nm). כלורופילים אלו, בולעים אור בעיקר בתחום הכחול b-ו a כלורופיל

בולעים אור  . פיגמנטים נוספים הם הקרוטינואידים אשר(490-550nm)ומחזירים את האור בתחום הירוק 

(. צבעם המוחזר של שני 520-620nmכתום ) -בתחום הכחול והפיקובילינים אשר בולעים אור בתחום הצהוב 

 כתום.-הללו הוא אדום סוגי הפיגמנטים

. הפיגמנטים האחרים  aהפיכת אנרגית האור לאנרגיה כימית מתבצעת רק ע"י חלק ממולקולות כלורופיל 

 . לפיגמנטים אלו שני תפקידים: יגמנטי עזרפאו  פיגמנטים משנייםקרויים 

 להעביר את האנרגיה שקלטו למולקולות הכלורופיל המשתתפות ישירות בריאקציה הפוטוכימית. .א

 להגן על הצמח מפני קרינה בעוצמות אור גבוהות ע"י הפיכת האנרגיה העודפת לחום. .ב

 .קומפלקס אנטנהפיגמנטי העזר מסודרים במבנה הקרוי 

 וקומפלקס האנטנה מרכז הריאקציה

בתהליך קליטת האור קיים שיתוף פעולה בין מספר גדול של מולקולות פיגמנט המסודרות בקומפלקס    

ומספר מאות של  aהמכיל זוג מולקולות כלורופיל  ממרכז ריאקציההאנטנה. קומפלקס האנטנה מורכב 

שהן מרכזות אליהן את כל אנרגית  , נבדלות משאר הפיגמנטים בכךaמולקולות פיגמנט. מולקולות כלורופיל 

 האור המתקבלת מפיגמנטי העזר והופכות אותה לאנרגיה כימית.
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 .יחידה פוטוסינתטיתיחידה שלמה שכזו המכילה מרכז ריאקציה וקומפלס אנטנה קרויה 

יתרונה של היחידה הפוטוסינתטית טמון בעובדה שלא נוצר מצב בו המערכת האנזימטית אינה פעילה בשל 

אור. המערכת האנזימטית פועלת מהר מאוד להפיכת אנרגית האור לאנרגיה כימית ואילו  קוונטותר במחסו

קליטת אנרגית האור ע"י מולקולות הכלורופיל היא איטית יחסית. מאות הפיגמנטים המצויים בקומפלקס 

כזה, לא נוצר מצב האנטנה דואגים לספק לאנזימים של מרכז הריאקציה קוונטות רבות של אור בשניה. באופן ש

בו  בזבזני 

האנזימים 

פעילים  אינם 

חלק  מהזמן.

 

 

 

 

 

 

 

 השלבים בתהליך הפוטוסינתזה

 נוהגים לחלק את תהליך הפוטוסינתזה לשני שלבים:

אנרגית האור הנקלטת בפיגמנטים אשר בכלורופלסט, הופכת לאנרגיה כימית הנאגרת   -שלב "האור" 

ר. כתוצאה מתהליך זה, נוצר חמצן המשמש ככוח מחז NADPH -וב  ATPבמולקולות 

מולקולרי. שלב זה הוא תלוי אור )יתרחש רק בזמן שהצמח מואר( ומתרחש על ממברנות 

 התילקואיד בכלורופלסט.

, מנוצלים בשלב זה NADPHוכוח החיזור של   ATPהאנרגיה הכימית שנאגרה במולקולות ה  -שלב "החושך" 

ת אנזימים, מביא ליצירת חומר אורגני )סוכרים( בעזר 2COמהאוויר. קיבוע ה   2COלקיבוע 

 גם בנוזל הסטרומה של הכלורופלסט. בשלב זה אין צורך באור ועל כן הוא יכול לצאת לפועל

 בחשכה.

חלוקה זו, אשר נועדה להקל על הבנת התהליכים, הינה פשטנית מאוד ואינה מעידה על ניתוקם של השלבים זה 

 מזה. 

מתחזר לפחמימה  2COשבמהלכו מים מתחמצנים לחמצן ו  חיזור -הליך חימצון תתהליך הפוטוסינתזה הוא 

 )חומר אורגני(.

 מרכז הריאקציה
זוג כלורופילים במרכז 

 הריאקציה

 ממברנה

מולקולות כלורופיל 

 בקומפלקס האנטנה

 

 יחידה פוטוסינתטית שכוללת מרכז ריאקציה וקומפלקס אנטנה
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 חיזור –תהליכי חימצון 

וחומר שני, מקבל אלקטרונים או מתחמצן חיזור, חומר כלשהו מוסר אלקטרונים או מימנים ו –בתהליך חימצון 

משום שכל האלקטרונים או המימנים הנגרעים  . כל תהליך של חיזור מצומד לתהליך של חימצוןמתחזרמימנים ו

 מחומר אחד, חייבים להיקלט בחומר אחר.

 חיזור: –נוסחה כללית לחימצון 

 מחוזר     מחומצן              מחמצן          מחזר                       

2  AH   , מתחמצןB .מתחזר  

 

 הנוסחה הכללית לפוטוסינתזה היא:

 

 הכללית לשלבים: נפרק את המשוואה

 שלב "האור" 

 

+NADP  עובר חיזור ע"י המים לNADPH  המים עוברים חימצון לחמצן מולקולרי ונוצרות מולקולות .ATP  

 עתירות אנרגיה.

 שלב "החושך"

 

 לסוכרים. 2CO, מחוזר ה  NADPHוהכוח המחזר של  ATPבעזרת האנרגיה הטמונה ב 

 תהליך מעבר האלקטרונים

באמצעות שתי ריאקציות אור הפועלות אחת  NADPHו  ATPור בפוטוסינתזה, מסונטזים במהלך שלב הא

. כל מערכת אור  PS Iו  PS II -אחרי השניה. שתי ריאקציות האור יוצאות לפועל בעזרת שתי מערכות אור 

לבלוע  מסוגל PS IIהמסוגל לבלוע אור באורכי גל מקסימלים שונים.  ומרכז ריאקציה קומפלקס אנטנהמכילה 

 .700nmמסוגל לבלוע אור באורך גל מקסימלי של  PS Iואילו  680nmאור באורך גל מקסימלי של 

וליצור מפל ריכוזים של פרוטונים אשר  NADP+תפקידן של מערכות אלו הוא להעביר אלקטרונים מהמים ל 

 .ATPישמש לסינטזת 

n2222 )OCH(OCOOH 

22 ONADPHATPNADPOHPiADP  

PiADPNADP)OCH(NADPHATPCO 22  

22 BHABAH 
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ת את מעבר האלקטרונים דרך חומרים , מסכמZ. סכמת Zסכמת שתי מערכות אלו מתוארות בסכמה הקרויה 

שונים ע"פ נטייתם של החומרים לקלוט ולמסור אלקטרונים. נטייה זו נקבעת ע"פ פוטנציאל החיזור של 

 החומרים ומיקומם בסכמה )גובהם היחסי(, מבטא את פוטנציאל החיזור היחסי שלהם.

שלמים פוטנציאל חיזור גבוה, או  הוצאת אלקטרונים מהמים דורשת הרבה אנרגיה, המתקבלת מהאור, משום

 במילים אחרות, הם אינם "מוותרים" על האלקטרונים שלהם בקלות. 

 

 

 ריאקצית היל

ע"י החוקר האנגלי רוברט היל. במשך תקופה  1937פריצת דרך בהבנת תהליך הפוטוסינתזה נעשתה בשנת    

. היל גילה כי בכלורופלסטים מבודדיםת ארוכה לפני תגליתו של היל, לא ניתן היה לקבל פעילות פוטוסינתטי

מתקבל שחרור של חמצן  –כאשר מספקים לכלורופלסטים מבודדים חומר מחמצן שישמש כקולט אלקטרונים 

 .ריאקצית הילמולקולרי בזמן הארה. ריאקציה זו נקראה ע"ש החוקר 

יעה במעטפת הסיבה לכך שלא ניתן לקבל פעילות פוטוסינתטית בכלורופלסטים מבודדים, היא הפג

. בנוזל הסטרומה מצוי, בין היתר, החומר סטרומההכלורופלסטים בזמן בידודם אשר גורמת לשחרור נוזל ה

אינו בנמצא, אין מי שיחמצן את המים ושלב "האור" של הפוטוסינתזה, אינו  NADP+. כאשר  NADP+המחמצן 

, ריאקצית NADP+צן המהווה תחליף ל יכול לצאת לפועל. ברגע שמוסיפים לכלורופלסטים מבודדים חומר מחמ

 היל יוצאת לפועל. 

, הוא בעלהולתהליך הפוטוסינתזה המתחולל  בכלורופלסטים מבודדיםהמשותף לריאקצית היל המתרחשת 

שבשניהם ישנה המרה של אנרגית אור לאנרגיה כימית תוך הוצאת אלקטרונים מהמים והעברתם לחומר מחמצן. 

 Zסכמת  
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בריאקצית היל, החומר המחמצן הוא חומר המוסף באופן מלאכותי )כמו למשל   -ההבדל הוא בחומר המחמצן 

DCPIP ,בפוטוסינתזה .)+NADP .הוא החומר המחמצן 

גילוי ריאקצית היל, קידם באופן דרמטי את חקר הפוטוסינתזה. לאחר גילוי זה, ניתן היה לחקור את 

ניתן היה לפרק את המערכת הפוטוסינתטית  הפוטוסינתזה בנפרד מתהליכים אחרים בתא כגון נשימה. בנוסף,

 לחלקים, כמו למשל, להפריד את שלב "האור" משלב "החושך".

 חיזורהמים ו חימצוןריאקצית היל עצמה מהווה רק חלק מתהליך הפוטוסינתזה. היא כוללת רק את תהליך 

+NADP  2)שלב "האור"( ואינה כוללת את תהליכי קיבוע וחיזור הCO. 

 תזהמעכבי פוטוסינ

לאחר שגילו כיצד ניתן לגרום לכלורופלסטים מבודדים לפעול, ניתן היה להוסיף מעכבים שונים ובדרך זו ללמוד 

 על התהליך.

ישנם חומרים רבים אשר מסוגלים לעכב את מעבר האלקטרונים בשלבים שונים. מנגד, קיימים חומרים בעלי 

 משך הפוטוסינתזה.היכולת "לעקוף" את אתרי העיכוב הללו ובכך לאפשר את ה

DCMU  דיכלורופניל דימתיל אוראה( הוא חומר המעכב את מעבר האלקטרונים מהמים ל(+NADP . 
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 מילון מושגים

 יצורים אשר מסוגלים ליצר חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים.   - אוטוטרופים

 קבוצה של תילקואידים היושבים אחד על השני.  - גרנום

 ם הזקוקים למקור פחמן אורגני חיצוני כמקור אנרגיה.יצורי -הטרוטרופים 

 שרשראות של פחמנים. - חומר אורגני

 תהליך של מסירת אלקטרונים או מימנים. - חיזור

 תהליך של לקיחת אלקטרונים או מימנים. - חימצון

 קומפלקס אנטנה ומרכז ריאקציה יחד. - יחידה פוטוסינתטית

הוא הפיגמנט היחיד  aפיגמנט העיקרי ברוב צמחי היבשה. כלורופיל מסוג פיגמנט )צבען( ירוק. ה – כלורופיל

 המסוגל להפוך אנרגית אור לאנרגיה כימית.

 אברון המצוי בעלים, באיברים ירוקים של הצמח, ובאצות אשר בו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה. - כלורופלסט

 חלקי התא. תרחיף המכיל כלורופלסטים שהופרדו משאר - כלורופלסטים מבודדים

אשר מסוגלות להפוך אנרגית אור לאנרגיה כימית ואנזימים  aכולל זוג מולקולות כלורופיל  - מרכז ריאקציה

 העוזרים להן לעשות זאת. מרכז הריאקציה נמצא על ממברנת התילקואיד.

ור והקיבוע הנוזל הממלא את הכלורופלסט. נוזל זה מכיל בין היתר אנזימים המשתתפים בתהליך החיז - סטרומה

 .2COשל ה 

סכמה המתארת את תהליך מעבר האלקטרונים בין חומרים שונים בכלורופלסט ע"פ פוטנציאל החיזור  Z - סכמת 

 שלהם.

)צבע  700nm)צבע סגול( לבין   400nmטווח אורכי הגל של התחום הנראה הנע בין  - ספקטרום התחום הנראה

 כרים לנו.אדום(. הספקטרום מכיל את כל צבעי הקשת המו

קוונטה. חלקיקי האנרגיה של האור קרויים פוטונים. כמות האנרגיה הטמונה בפוטון תלויה באורך הגל  - פוטון

 שלו. 

יצירה. יצירת חומר אורגני תוך שימוש באנרגית האור. הפוטוסינתזה נעשית  –אור, סינתזה  –פוטו  - פוטוסינתזה

 ים.ע"י כל הצמחים העילאיים, אצות וחלק מהחיידק

מולקולה או חומר המסוגלים לקלוט אור בטווח אורכי הגל של התחום הנראה ומחזירים חלק  - פיגמנט )צבען(

 אחר של גלי האור הנראה.
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כינוי לכל הפיגמנטים שאינם מסוגלים להפוך אנרגית אור לאנרגיה כימית. למעט פיגמנטים מסוג  – פיגמנטי עזר

 עזר. , כל הפיגמנטים הם פיגמנטיaכלורופיל 

פוטון. חלקיקי האנרגיה של האור קרויים קוונטות. כמות האנרגיה הטמונה בכל קוונטה תלויה  - קוונטה של אור

 באורך הגל שלה.

צורת הארגון של פיגמנטי העזר. הפיגמנטים מסודרים במבנה שמטרתו לקלוט כמה שיותר  - קומפלקס אנטנה

 על ממברנת התילקואיד בכלורופלסט.  אנרגית אור הנראה כאנטנה. קומפלקס האנטנה יושב

 מבנה תלת מימדי של מקרומולקולה הנובע ממיקומם היחסי של האטומים בה.  - קונפורמציה

ע"ש החוקר רוברט היל שבה מתבצע מעבר אלקטרונים בממברנות של כלורופלסטים מבודדים.  – ריאקצית היל

פלסטים מבודדים כאשר מספקים להם חומר מחמצן בריאקציה זו ניתן לחמצן מים לחמצן מולקולרי ע"י כלורו

 ומאירים אותם.

מערכת של שקיקים שטוחים ועגולים הנמצאים בכלורופלסט. על ממברנות התילקואידים יושבים  - תילקואידים

 הפיגמנטים של הצמח ושם יוצא לפועל שלב "האור" בפוטוסינתזה.
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 דו"ח מסכם

 . מבוא.1

מה המשמעות שלה עבור כל היצורים על פני כדור הארץ, היכן היא  -פוטוסינתזה המבוא יכלול סיכום קצר על ה

מתרחשת ומהם התהליכים המתבצעים בשלב "האור" ובשלב "החושך". הסבר מה היא "ריאקצית היל". האם 

 היא נכונה עבור הצמח השלם?

ת בחלק הראשון והסבר פרט לגבי מטרות המעבדה. התייחס לכל ארבעת חלקי המעבדה. שים דגש על הביקורו

 בדיוק מה מבקשים לבדוק בכל ביקורת.

 . חומרים ושיטות.  2

 הסבר בקצרה כיצד פועל הספקטרופוטומטר. מדוע יש לנגב את המבחנות לפני שמכניסים אותן למכשיר?

ומה תפקידו במערכת הניסויים שלנו. כיצד בדקת את השפעת ריכוזו על קצב  DCMUהסבר בקצרה מהו 

 .הריאקציה

 . תוצאות.3

סדר את הטבלאות שהכנת במהלך המעבדה. הוסף כותרות מתאימות. כמו כן, עליך להוסיף את הגרפים 

 שהתקבלו בכל אחד מארבעת הניסויים.

 . מסקנות.4

לאחר שתוצאות המעבדה מוצגות בטבלאות ובגרפים, עליך להסביר כל אחת מהתוצאות ולהסיק מסקנות לגבי 

יבלת תוצאה שהייתה מנוגדת לציפיות שלך, הסבר מדוע  לדעתך קיבלת תוצאות השאלה שנשאלה. במידה וק

 אלו. העזר בהנחיות הבאות: 

 א. ניסיונות ביקורת.

דקות?  מדוע, מה אתה חושב  4האם היה הבדל בין המדידה הראשונה ובין המדידה כעבור  - 1מבחנה מס' 

 שקרה?

סודיום די תיוניט השתנה לחלוטין צבע המבחנה מדוע לאחר הוספת מספר גבישים של  - 2מבחנה מס' 

ומידת הבליעה שלה? מהו החומר המחזר בו משתמשים הכלורופלסטים בזמן ביצוע הפוטוסינתזה בצמח 

 חיזור במבוא(. –השלם? )חיזרו לחלק העוסק בתהליכי חימצון 

 סבר.דקות?  ה 4אם היה הבדל בין המדידה הראשונה ובין המדידה כעבור  - 3מבחנה מס' 

 דקות?  הסבר. 4האם היה הבדל בין המדידה הראשונה ובין המדידה כעבור  - 4מבחנה מס' 

 ב. השפעת ריכוז הכלורופלסטים על קצב ריאקצית היל.

השווה בין שני הקווים שקיבלת בגרף. כיצד לדעתך משפיע ריכוז הכלורופלסטים השונה על קצב ריאקצית 

 היל?

 יאקצית היל.על קצב ר DCMUג. השפעת המעכב 

השווה בין שלושת הקווים שקיבלת בגרף. כיצד לדעתך משפיע ריכוז שונה של מעכבים על קצב ריאקצית 

 היל?
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 ד. השפעת אורך הגל על ריאקצית היל.

עם הארה ירוקה ועם הארה אדומה של הכלורופלסטים. מהו אורך  –השווה בין שתי התוצאות שקיבלת 

וב יותר? חזר לחלק העוסק בפיגמנטים הפוטוסינתטים במבוא וכתוב הגל אותו מנצלים הכלורופלסטים ט

 מיהם הפיגמנטים המסוגלים לנצל אורך גל זה.

 

 
 


