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הקדמה
במהלך שנת תשע"ד השתתפתי ביחד עם חברי לכיתה בפיילוט חינוכי בחממה האקולוגית בעין שמר.
הפיילוט עסק בנושא הנקרא ביומימיקרי .ביומימיקרי היא שיטת חשיבה לפיה לטבע יש יתרון של כמה
מיליארדי שנים על האדם ,ולכן האדם יכול ללמוד רבות מן הטבע .בנוסף ,הטבע התגבר על בעיות ומצא
פתרונות לבעיות שהאדם עדיין לא נתקל בהן ,לכן שיטת חשיבה זו מעודדת את האדם להסתכל על
הטבע ולמצוא פתרונות לאתגרים שלו בטבע עצמו .15במהלך הפרויקט למדנו וחקרנו כיצד פתרונות
שהתפתחו בטבע לאורך מיליארדי שנות אבולוציה ,יכולים לסייע לאדם להתמודד עם אתגרים ובעיות
במגוון תחומים.
במהלך הפרויקט ביקרנו במפעלים שונים כדי להיפגש עם מומחים ולשמוע על אתגרים בניסיון לפתור
אותם .אחד המפעלים בו ביקרנו היה המפעל של חברת "מצרפלס" ,המתמחה בייצור מערכות השקיה.
מהנדסי החברה הציגו בפנינו אתגרים עמם הם מתמודדים במפעל .בין היתר ,מייצרים "מצרפלס"
צינורות המוטמנים מתחת לאדמה בכדי לחסוך במים ובדשן (המים/הדשן מגיעים ישר לשורשים .הם לא
צריכים לעבור כמה שכבות של אדמה בשביל להגיע לשורשים ,כמו בהשקיה לא טמונה) .כאשר ישנה
הצמדות של מיקרו-אורגניזמים ,המכונה צמדה ביולוגית (או  ,)Bio-Foulingלדופן הפנימי של צינורות
השקיה ,קוטר הצינור קטן ככל שנצמדים יותר אורגניזמים  -עד למצב שבו סותמת הצמדה הביולוגית את
חורי הטפטפות או את הצינורות עצמם .לטענת מנהלי המפעל עמם נפגשנו ,במערכות השקייה טמונות
הטיפול בצמדה הביולוגית קשה ומורכב יותר ,מכיוון שהחלפת החלקים היא קשה ,יקרה ,מסובכת
ועלולה לעכב את החקלאי (מתוך דבריו של דב אביטל :סמנכ"ל פיתוח במפעל "מצרפלס").
בחרנו בתור קבוצת תלמידי ביו מימיקרי להתמקד בבעיה זו ולנסות לפתור אותה לפי הגישה
הביומימטית .התחלנו לחקור בעיה זו ובמהלך מחקרינו ,נחשפנו למחקר אותו מבצעים חוקרים העוסקים
בביומימיקרי באוניברסיטאות שונות בעולם .חוקרים אלו מתמודדים עם בעיה דומה של צמדה ביולוגית
במגוון תחומים (למשל כלי שיט ימיים 6או רפואה .)6,10חוקרים אלו שואפים להבין את ה"טכנולוגיה" אותה
פיתח הכריש הלימוני ) (Negaprion Brevirostrisהחי במים עמוקים ,אשר מבנה הקשקשים המיקרו-
טופוגרפי של עורו מקשה על הצמדות מיקרואורגניזמים .החלטנו לבדוק עוד טקסטורות שיכולות לבצע
פעולה זו .לאחר שהסתיים פרויקט הביומימיקרי המשכתי להתעניין באתגר זה .לכן ,החלטתי להמשיך
לעבוד עליו לבדי ולחקור במסגרת של עבודת גמר.
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מבוא:
חקלאות
החקלאות ,המשמשת את האדם במגוון רב של היבטים ,החלה להתפתח כבר בתקופה הניאוליתית
משנת 9,500 -לפני הספירה .23עם הזמן הלכה החקלאות והשתכללה ,שטחים רבים הפכו להיות
חקלאיים והיא החלה לשמש אותנו יותר ויותר להפקת מזון וחומרי גלם .כיום ,החקלאות הינה העיסוק
הנפוץ בעולם והיא מעסיקה כ 42% -מכוח העבודה העולמי .אף על פי כן ,התוצר החקלאי הסופי מהווה
רק כ 5% -מהתוצר העולמי הגולמי .23אחד האתגרים העומדים בפני האנושות כיום הוא קידום התעשייה
החקלאית לרמה גבוהה יותר – קידום התעשייה לא רק ע"י השבחת התוצרת או הטכנולוגיה ,אלא גם
למען שיפור איכות החיים והסביבה בעולמינו.23
החקלאות התפתחה לאיטה במשך השנים ,וכל פעם מחדש האדם ניסה למצוא דרכים חדשות לייעל
אותה .אחת מן התפניות הגדולות בהיסטוריית החקלאות הייתה המהפכה הירוקה ,אשר התרחשה בין
שנות ה 40-וה 60-של המאה ה .20-המהפכה הירוקה הייתה תהליך בו מספר מדינות מתפתחות
הצליחו להגדיל בצורה ניכרת את יבול הדגנים בשטחן .16הן עשו זאת באמצעות השבחת זנים והכנסת
טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות .3,16בשנים האחרונות עם התפתחות התעשייה הביולוגית וההנדסה
הגנטית התפתחו זנים חדשים ועמידים יותר לתנאי הסביבה .23מראשית התקופה הניאוליתית ועד ימינו
תלוי האדם בחקלאות להפקת מזון וחומרי גלם ,ומכאן גם בתעשיית המים לצורך קיום תעשייה
חקלאית .13לכן ,על מנת לכלכל את האנושות על פני כדור הארץ יש צורך לייעל את טכנולוגיות המים
הקיימות למען ייעול התעשייה החקלאית שלנו.

מים בחקלאות
המים הם משאב יקר בעולם בו אנו חיים .למרות שכ 70%-מכדור הארץ מכוסה במים ,רק כ 3%-מתוך
כלל המים בעולמינו הם מים ראויים לשתיה ולחקלאות .יתרה מכך ,מתוך  3%הללו רק כ 0.25%-מכלל
המים בעולם נגישים לשימושו של האדם( 13שאר המים לכודים בכיפות הקרח או באטמוספירה) .בנוסף,
מים הם צורך בסיסי לקיום כל היצורים החיים על פני כדור הארץ והם בין הגורמים החשובים ביותר
לחקלאות .למעשה ,בימינו ,כ 70%-מצריכת המים העולמית קשורים לחקלאות בצורה כלשהי.5
בישראל ,ארץ מדברית שלה מקורות מים מתוקים מוגבלים אשר משמשים אותה לחקלאות (העיקריים
בה הם :הכנרת ,אקוויפר החוף ,אקוויפר ההר ועוד מספר אקוויפרים קטנים – בגליל המערבי ,בגליל
5

המזרחי בבקעת הירדן ובערבה )30נעשה שימוש נרחב באחד המקורות היעילים וה"ידידותיים" יותר
לסביבה – מי קולחין .מי קולחין הם בעצם מים מטופלים שבאים מהתעשייה ומהמשק הביתי שלנו
ומשמשים לחקלאות ,דבר המאפשר חיסכון במים

שפירים24

(מים שפירים – מים שראויים לשתיית

האדם ,)28אשר בישראל יש מחסור בהם.
אחת מן הבעיות הגדולות ביותר בחקלאות היא בזבוז המים .פיתוח ישראלי מהפכני בתעשיית החקלאות
הוא הטפטפת ,אותה מערכת שמובילה את המים לבסיס הצמח או ישירות לבית השורשים ובכך חוסכת
במים ,בכך שהיא מפחיתה את אובדן המים לקרקע.22,25

טפטפות ומערכות השקיה
טפטפות (איור  )1הן אחד מהפיתוחים הישראלים פורצי
הדרך בחקלאות העולמית .26הטפטפת ושיטת ההשקיה
שמבוססת עליה ,פותחו על ידי המהנדס הישראלי שמחה
בלאס ובנו ישעיהו .תהליך פיתוח הטפטפות נמשך מסוף
שנות ה 50-ועד אמצע שנות ה .60-כאשר המערכת
הניסיונית הראשונה הותקנה על ידם בשנת  .1959בשנת
 1966הייצור והמשך הפיתוח הועבר למפעל "נטפים"
שבקיבוץ חצרים .21,25

איור  :1טפטפת בשדה צולם ע"י שי שקולניק.12

כיום ,ישראל לוקחת חלק מרכזי בתעשייה העולמית ,בפיתוח ובייצור טפטפות ומערכות השקיה ,והן
מיוצרות על ידי ארבע חברות בישראל .הטפטפות משמשות כיום את כל העולם החקלאי ,מכיוון שזוהי
אחת מן השיטות היעילות ביותר לחיסכון במים ולהגדלת היבולים בחקלאות .27אחת מן הבעיות הגדולות
ביותר של מערכות השקיה בטפטוף היא בעיית הצמדה הביולוגית ( )Bio-Foulingהסותמת את
הצינורות.4,18
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צמדה ביולוגית ()Bio – Fouling
תהליך הצמדה הביולוגית או הביו-פאולינג
(( )Biofoulingאיור  )2הינו מהלך של היווצרות
חברות ביולוגיות על גבי משטחים לחים או
רטובים ,בתהליך הסוקסציה .צמדה ביולוגית
יכולה להיווצר רק בסביבה בה יש למצע מגע עם
מים2,10

כמו למשל במערכות השקיה ,4,6על גבי

כלי שייט 6או מזחים .6,19את תהליך הצמדה ניתן
לחלק לחמישה שלבים עיקריים( 1,2,9,20איור :)3
 )1שלב חלוצי -שלב זה מתחיל מרגע שהמצע
נחשף למים והוא נמשך דקות עד שעות ספורות
שבמהלכן שוקעים על המצע חלקיקים אשר
עשויים

מרב

–

סוכרים

(EPS

איור  :2צילום מיקרוסקופ אלקטרונים סורק ( )SEMשל אוכלוסיית
צמדה ביולוגית בטפטפות לאחר השקיה במי קולחין בהגדלות שונות.
.48000x )D 2000x )C 1500x )B 500x )A

) .exopolisacharidesחלקיקים אלו יוצרים מצע
ג'לטיני

דביק

מאוד

ולרוב

מכילים

בתוכם

מיקרואורגניזמים אשר מתיישבים על המשטח ביחד
עם

ה.EPS-

מצע

דביק

זה

מאפשר

למיקרואורגניזמים נוספים כמו חיידקים ,פטריות ועוד
אורגניזמים חד תאיים ליצור שכבה רירית הנקראת
 ,Biofilmשמאפשרת להם להידבק למצע ולהרחיב

איור  :3איור סכמתי המתאר את שלבי ההתיישבות בתהליך
הסוקסציה משלב ההתיישבות הראשונית דרך שלב הגדילה
ועד שלב ההפצה הסופי.6

את החברה הביולוגית.
 )2השלב הראשוני -שלב זה הינו השלב הראשוני של התפתחות החברה הביולוגית .בשלב זה מתיישבים
אורגניזמים גדולים יותר על גבי המצע הדביק והם מהווים תשתית גסה יחסית לשלב ההתיישבות הבא.
 )3שלב הגידול -שלב זה מאופיין בהתיישבות מסיבית של לרוות (השלב שבין העובר לבוגר ביצורים ימיים
מסוימים כגון דגים ,)29ממגוון רחב של מיני אורגניזמים ,שנמצאות בשפע במים .בשלב הזה כל הלרוות
נדבקות למצע ,אך בסופו של דבר רק האורגניזמים המותאמים ביותר לתנאים הם אלו שמצליחים
להתפתח ולהגיע לשלב הבא.
 )4השלב היציב -השלב שבו החברה הביולוגית הגיעה לשיווי משקל בין קצב התפתחות האורגניזמים ובין
התנאים הסביבתיים.
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 )5שלב השיא -עם הזמן מגיעה החברה לשלב השיא אשר
מאופיין בכך שמספר מוגבל של מינים משתלט על הרכב
המינים באוכלוסיה (איור  .)4דבר המוביל לתמותת בעלי
החיים היושבים בשכבות הגידול הראשונות.
אחד מן החומרים המאפשר את תהליך זה הוא הTEP-
(( )Transpearent exopolimer particlesאיורים
 TEP .)5,6מורכב מחלקיקים אורגניים דביקים מאוד
שמכילים רב סוכרים ( ,)EPSחלבונים וחומצות גרעין.

איור  :4צינור אשר כמעט ונסתם לגמרי מצמדה ביולוגית.8

גודלם נע בין  .400μm - 0.4μmרוב החומר הדביק בשכבת ה-
 Biofilmהוא  .TEPה TEP-מיוצר כמעטפת רירית המשתחררת
למים והוא נוצר מפירוק או מהפרשות של יצורים חיים.1,19
ה TEP-הוא חומר מפתח בתהליך הביו-פאולינג ,מכיוון שהוא
מאפשר את המצע הדביק שעליו מתיישבת השכבה הראשונה
וגם השכבות הבאות ,מכיוון שמיקרואורגניזמים ממשיכים
להפריש את ה TEP-גם לאחר שהתיישבו על המצע ,מה
שמאפשר הצמדות של עוד שכבות למצע .1בנוסף מכיוון שאחד
מן החומרים המרכזיים ב TEP-הוא רב-סוכר הוא מאפשר

איור  :5צילום בביניקולר של אחת מן הפלטות
החלקות בניסוי לאחר צביעתה .הגדלה של .10X
צולם ע"י ליפז חרודי בתאריך19/08/15 :

למיקרואורגניזמים מצע לאוכל והתפתחות.2,9
ניתן לראות ביסוס לכך במאמרם של ברמן ופאסאוו,
an

(TEP):

particles

exopolimer

"Transpearent

overlooked factor in the process of biofilm
" ,formation in aquatic environment.שבו הם מסבירים
כיצד החלקיקים הדביקים והג'לטיניים אשר בשפה המדעית
נקראים  ,TEPקשורים להיווצרות הצימדה הביולוגית .ברמן
ופאסאוו טוענים שרוב החלקיקים אשר מתיישבים על
המשטחים ,כבר מכילים בתוכם בקטריות וחיידקים אחרים

איור  :6צילום בביניקולר של אחת מן הפלטות
בעלות הטקסטורה מהניסוי לאחר הצביעה.
הגדלה של  .10Xצולם ע"י ליפז חרודי בתאריך:
19/08/15

וברגע התיישבות ה TEP-תהליך הצימדה הביולוגית מתחיל .בנוסף ,חלקיקי ה TEP-מהווים משטח
אופטימאלי להתיישבות חיידקים כי הוא מספק להם משטח נוח ואף מזון כדי שהמושבה שנוצרת בתהליך
הצימדה תוכל להמשיך ולהיבנות .לאחר התיישבות החיידקים על המשטח הם עצמם ממשיכים להפריש
את חלקיקי ה TEP-ולכן הוא מדד לכיסוי חיידקי.2
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אחד מן הדברים אשר משפיעים משמעותית על הצימדה הביולוגית הוא העומס האורגני .כלומר ,ככל
שיש יותר עומס אורגני ,יש יותר חומרי הזנה המאפשרים את קיומם של יותר אורגניזמים המפרישים
יותר  ,TEPדבר התורם לתהליך ההתיישבות מהיר יותר עם דינאמיקה שונה של התיישבות
אורגניזמים.19,20
תהליך הצמדה הביולוגית מהווה בעיה משמעותית בתחומים רבים כגון :ברפואה ,בתעשייה ,בכלי שייט
ומבנים ימיים ובצינורות .4,6,10בצינורות ,הצמדה הביולוגית שנוצרת על דפנות הצינור ,מקטינה את קוטרו
ומגבירה את הלחץ בו .בנוסף ,עם הזמן היא יכולה להגיע למצב בו היא סותמת את חורי הטפטפות
ואפילו את הצינור עצמו .4,6,18המבנה הייחודי
של שטח הפנים של עורו של הכריש הלימוני
) ,(Negaprion Brevirostrisמונע מחיידקים
ומיקרואורגניזמים להתיישב על עורו ולהתחיל
את תהליך הצמדה הביולוגית ,באמצעות יצירת
זרמים מערבליים בקנה מידה זעיר.4,6,7,10,11,14
בנוסף ,התעלות הנוצרות על כל קשקש
מקטינות את אפשרות ההידבקות לשטח עקב
גודלן (מיקרונים בודדים) בכך שהן מקטינות את
כוחות הגרר המופעלים על הגוף ע"י המים .דבר
זה מאפשר זרימת מים מהירה יותר ושטיפה
יסודית של החיידקים שכבר התחילו בתהליך

איור  :7צילום מיקרוסקופ אלקטרונים סורק ( (SEMשל מבנה עור
הכריש (קנה מידה של .11)500µm

הסוקסציה .6,7,10,11,17מטרת מחקרים אלו הינה לייצר מבנים המדמים את מבנה עורם של כרישים לצורך
ציפוי משטחים בהם מהווה הצמדה הביולוגית בעיה כלכלית ,טכנולוגית או רפואית( 6,10איור .)7
שאלת המחקר
בעבודה זו אבחן:

כיצד משפיעה מיקרו-טופוגרפיה שונה על קצב התבססות צמדה ביולוגית בעומסים
אורגנים שונים?
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השערת המחקר
במאמר ""Towards minimally fouling substrates: surface grafting and topography
מתואר ניסוי אשר ביצעו ווילסון ושות' על משטחים בעלי טקסטורה המחקה את מבנה עור הכריש ,על
משטחים שטוחים ועל משטחים בעלי תעלות בלי סדר מסוים ,בשביל לבדוק אם התיישבות של
מיקרו אורגניזמים מסוימים נמנעת או מופחתת על ידי אחד מן המשטחים .מתוצאות הניסוי שלהם ניתן
לראות שעל המשטחים בעלי התעלות בלי הסדר שחוזר על עצמו היו הכי הרבה התיישבות של
מיקרואורגניזמים ועל המשטחים המדמים עור כריש ,התיישבות המיקרואורגניזמים הייתה מופחתת
משמעותית משאר המשטחים.17
בנוסף ,במאמר "Shark inspired non-toxic coatings for non-fouling marine
 "applicationsמתואר ניסוי נוסף שנעשה עם טקסטורת עור הכריש ע"י שומאכר ושות' על משטחים
חלקים ,על משטחים שטוחים ועל משטחים בעלי טקסטורה של עור הכריש ,על מנת לבדוק איזה מן
המשטחים הבאים מונע או מפחית הכי טוב התיישבות של אצה ירוקה הנקראת חסנית (.)Ulva
מתוצאות הניסוי שלהם ניתן לראות שעל המשטחים החלקים התיישבות החסנית הייתה הכי גדולה וכי
היה הבדל משמעותי בין התיישבות החסנית על המשטחים בעלי טקסטורה המדמה את עורו של הכריש
לבין שאר המשטחים.11
לפיכך ,על סמך הספרות המקצועית 6,7,10,11,14,17ניתן לשער כי
מבנה בעל מיקרוטופוגרפיה המדמה את עורו של הכריש
הלימוני (( ,)Negaprion Brevirostrisאיור  )8יפחית
משמעותית את הצטברות הצמדה הביולוגית על פני השטח
עקב הזרימה המערבלית שתיווצר על המשטח במרווחים
המיקרוסקופים אשר מפחיתים את יכולת ההצמדות של לרוות
ומיקרואורגניזמים אחרים.
איור  :8צילום מיקרוסקופ אלקטרונים סורק
( )SEMשל מבנה עור הכריש הסינטטי שפותח
לצורך מניעת צמדה ביולוגית ע"י חברת ""sharklet
האמריקאית .קנה המידה בצילום ,כ.17 20µm -
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שיטות וחומרים
מערך הניסוי–
לצורך בחינת יעילות המניעה של
צמדה ביולוגית ע"י מיקרוטופוגרפיות
שונות ,יצרתי  12פלטות בעלות מבנה
מיקרוטופוגרפי המדמה את מבנה
עורו של הכריש ו 12 -פלטות חלקות.
הפלטות יוצרו באמצעות מדפסת 3D
(מודל (Objet30

בעזרת חברת

" "Stratasysמפולימר ייחודי של
החברה בשם Vero White Plus
"( "RGD835איור .)9

איור  :9מפרט טכני של תכונות החומר ששימש להדפסה Vero White Plus -
 .RGD835באדיבות חברת .Stratasys

את המבנה המיקרוטופוגרפי של הפלטות עיצבתי בעזרתו של

A

דניאל שטיבל (מדריך לעיצוב תלת מימד בחממה האקולוגית
בעין שמר) בתוכנה לעיצוב תלת מימד (" )"Solid Worksע"י
הדמיית צילום עור הכריש במיקרוסקופ אלקטרונים סורק (איור
 )10ולפי פרסומי חברת  Sharkletהאמריקאית.
כל הפלטות תוכננו באופן זהה ,באורך  10ס"מ וברוחב  5ס"מ

B

כאשר כל "מעוין" (המדמה קשקש על עור הכריש) הוא באורך
 2מ"מ וברוחב  1מ"מ .עובי כל "גבעה" הוא כ 200 -מיקרון
והרווח בין כל "גבעה" ו"גבעה" הוא כ 100 -מיקרון.
לפלטות ייצרנו מגלשות ייעודיות שהודפסו גם הן במדפסת 3D
( MakerBot ReplicatorTM2בחממה האקולוגית בעין שמר)
אשר עוצבו בגודל המתאים לפלטות על מנת לאפשר זרימת
מים אחידה לכל פלטה.

איור  :10הדמיית הפלטות כפי שעוצבו בעזרתו
של דניאל שטיבל .בתמונה " )Aמעוין" אחד של
הטקסטורה .בתמונה  )Bריבוע עם הטקסטורה
החוזרת על עצמה לצורך הדמיה.

על כל פלטה זרמו מים בספיקה של  32ליטר לשעה (באמצעות  4טפטפות בספיקה של  8ליטר לשעה).
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את המערכת עם הטפטפות חיברתי למשאבה
( )Atman Power Liquid Filter At-106עם
ספיקה של  4000ליטר/שעה ,אשר הוכנסה למיכל
( )120Lעם מים שפירים /מי קולחין וסיפקה מים
במערכת מעגלית (איור  .)11על מנת לדמות ככל
האפשר את המתרחש בחלקה הפנימי של מערכת
השקיה הוצבה המערכת בחושך.
כל ניסוי נערך במשך  14יום ונדגם בכל יום א' וד'
באופן רנדומאלי ,בשלוש חזרות לכל טיפול (עם
ובלי טקסטורה) .בכל מדידה נבדק אחוז הכיסוי

איור  :11איור המדמה את הניסוי שהקמתי .שורטט בתוכנת
" "Solid Worksע"י דניאל שטיבל.

של רב סוכרים ( ,)TEPהמהווים אינדיקציה למהלך הצמדה הביולוגית ,על מנת לבחון את יעילות מניעת
הצמדה ע"י המבנה המיקרוטופוגרפי.
בנוסף ,נעשו שני ניסויים קצרי מועד של  24שעות עם אותם תנאים ואותה מערכת רק עם זמני דיגום
שונים ( 6שעות 12 ,שעות 24 ,שעות) בכדי למדוד את השלבים הראשונים של התהליך.

צביעת הפלטות וניתוחן
לצורך הצביעה ,הכנתי תמיסת סטוק המכילה 97 :מ"ל של DW
(מים מזוקקים) 3 ,מ"ל של ( CH3COOHחומצה אצטית) ו 1-גרם
של ( Alcian Blueצבען הנקשר לפוליסכרידים) .בכל יום מדידה
הכנתי תמיסת עבודה טרייה המכילה 4.5 :מ"ל תמיסת סטוק אשר
סוננה בפילטר  )Minisart( 0.2µmו 150 -מ"ל של  DWונשמרה
למשך כשעתיים לפחות במקרר (איור .)12
לאחר הדיגום ( 3פלטות בעלות מבנה מיקרוטופוגרפי המדמה את
עור הכריש ו 3-פלטות חלקות) הוכנסו הפלטות לשתי "אמבטיות",
כשבכל "אמבטיה" יש מקום מותאם לכל פלטה (איור .)13

איור  :12אני (ליפז) בזמן הכנת
תמיסת עבודה .צולם ע"י איתמר
אבישי .תאריך01/05/15 :
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כל פלטה כוסתה בכ 25 -מ"ל של תמיסת העבודה ושתי
ה"אמבטיות" הושמו על מטלטלת שטלטלה אותם במשך 25
דקות ,במהירות נמוכה ,בכדי שכל המשטח של הפלטות יצבע.
לאחר שהפלטות נצבעו הן נשטפו בכ 25-מ"ל של  DWלמשך
שתי דקות .לאחר השטיפה צולמה כל פלטה בבניקולר (800
SMZשל חברת  )Nikonבהגדלה פי  .10מכל פלטה צולמו
רנדומאלית כ 25-תמונות .אחוז הכיסוי בפוליסכרידים ()TEP
בכל תמונה נותח באמצעות תוכנה לעיבוד תמונה ()ImageJ

איור  :13אמבטיות שעוצבו ע"י דניאל שטיבל אשר
בתוכן נמצאות הפלטות בזמן צביעתן .צולם ע"י
ליפז חרודי תאריך05/07/15 :

וכך נתקבל שטח הכיסוי הממוצע הכולל שנוצר על הפלטה.
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תוצאות
על מנת לבחון את אחוז הכיסוי הממוצע של  TEPעל שני סוגי הפלטות :חלקות ובעלות טקסטורת עור
הכריש ,ערכתי שני ניסויים ,הראשון במים שפירים והשני במי קולחין .בניסוי הראשון ,אשר נמשך כ15-
ימים ,מדדתי את אחוז הכיסוי הממוצע של  TEPבמים שפירים כמדד להתבססות אוכלוסייה חיידקית
המהווה את חברת החלוץ בתהליך הסוקסציה .דוגמאות נאספו בכל  3ימים .הניסויי נמשך כשבועיים
ולאחריו נערך ניסוי זהה ,באותם תנאים ,למשך  24שעות ובו נלקחו דוגמאות ברזולוציה גבוהה יותר
(אחרי  6שעות 12 ,שעות 24 ,שעות) .כל הפלטות – גם החלקות וגם אלו עם הטקסטורה – הונחו
בתנאים זהים ונדגמו באותם הזמנים .תוצאות שני הניסויים אוגדו יחדיו לגרף אחד ע"מ לקבל תמונה
מלאה של התהליך .מאיור  14ניתן לראות הבדל משמעותי בין הפלטות החלקות לפלטות בעלות
הטקסטורה .כבר לאחר הבדיקה הראשונה ( 6שעות) ניתן לראות את ההבדל המשמעותי בין שטח
הכיסוי של ה TEP-בפלטות החלקות שנדגמו לעומת הפלטות בעלות הטקסטורה שנדגמו .בהמשכו של
הגרף ניתן לראות שזהו גרף עם עלייה אקספוננציאלית (מעריכית) חדה שהתמתנה לאחר זמן מסוים.
בסופו של הניסוי ניתן לראות כי בפלטות החלקות התקבל אחוז כיסוי של כ ,80%)±2.00%( -לעומת
( ,0.37%)±0.59%בפלטות בעלות הטקסטורה .ניתן לומר כי בסטיות תקן כאלו התוצאות הסופיות היו
מובהקות .ניתן אף לראות ששתי הפלטות התחילו עם אותו אחוז כיסוי – אפסי כי שני סוגי הפלטות היו
נקיות בתחילת הניסוי.

אחוז כיסוי ממוצע של  - TEPניסוי במים שפירים
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איור  – 14אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבמים שפירים
השוואה בין אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבשני סוגי פלטות שונים (חלק וטקסטורה) במים שפירים .באדום אחוז הכיסוי
הממוצע של פלטות אם טקסטורת עור הכריש .בכחול אחוז הכיסוי הממוצע של פלטות חלקות.
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בניסוי השני ,ערכתי ניסוי זהה לראשון רק שניסוי זה נערך במי קולחין .מאיור  15ניתן לראות הבדל
משמעותי בין שטחי הכיסוי של ה TEP-על שני סוגי הפלטות שנבדקו כבר בהתחלה .בהמשך של הגרף
אנו רואים שגם גרף זה כמו הגרף הקודם הוא גרף עם עלייה מעריכית .בסופו של הניסוי ניתן לראות
הבדל משמעותי בין הפלטות החלקות לפלטות בעלות הטקסטורה ,כך שבפלטות החלקות אחוז הכיסוי
הוא ( 88.64%)±2.72%לעומת זאת בפלטות בעלות הטקסטורה אחוז הכיסוי הוא (.3.06%)±0.54%
ניתן לומר כי בסטיות תקן כאלו התוצאות הסופיות היו מובהקות .ניתן אף לראות ששתי הפלטות התחילו
עם אותו אחוז כיסוי – אפסי כי שני סוגי הפלטות היו נקיות בתחילת הניסוי.

אחוז כיסוי ממוצע של  - TEPניסוי במי קולחין
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איור  – 15אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבמי קולחין
השוואה בין אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבשני סוגי פלטות שונים (חלק וטקסטורה) במי קולחין .באדום אחוז הכיסוי הממוצע
של פלטות אם טקסטורת עור הכריש .בכחול אחוז הכיסוי הממוצע של פלטות חלקות.
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מאיור  16ניתן לראות הבדל משמעותי בין שטחי הכיסוי של ה ,TEP-על שני סוגי הפלטות שנבדקו
בעומסים האורגנים השונים כבר בהתחלה .בהמשך של הגרף אנו רואים דמיון בין שתי הפלטות החלקות
אך עליית אחוז כיסוי ה TEP-במי קולחין חדה יותר ומהירה יותר מאשר אחוז כיסוי ה TEP-במים
שפירים ,כלומר קצב הצמדה הביולוגית גדול יותר במי הקולחין .ניתן לראות הבדל משמעותי בין הפלטות
בעלות הטקסטורה בשני העומסים האורגנים השונים לבין הפלטות החלקות ,מכאן ניתן להסיק כי קצב
הצמדה הביולוגית על גבי הפלטות החלקות בשני העומסים האורגנים השונים גדול משמעותית מקצב
הצמדה הביולוגית על גבי הפלטות בעלות הטקסטורה .ניתן אף לראות כי גם במים שפירים וגם במי
הקולחין ההבדל בין אחוז הכיסוי של ה TEP-אינו משמעותי .ניתן לומר כי בסטיות תקן כאלו התוצאות
הסופיות היו מובהקות .אפשר אף לראות ששתי הפלטות התחילו עם אותו אחוז כיסוי – אפסי כי שני
סוגי הפלטות היו נקיות בתחילת הניסוי.

אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבשני הניסויים
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איור  – 16אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבשני הניסויים
השוואה בין אחוז כיסוי ממוצע של  TEPבשני סוגי פלטות שונים (חלק וטקסטורה) בשני עומסים אורגניים שונים (מים שפירים
ומי קולחין) .באדום אחוז הכיסוי הממוצע של פלטות אם טקסטורת עור הכריש במים שפירים .בכחול אחוז הכיסוי הממוצע של
פלטות חלקות במים שפירים .בסגול אחוז הכיסוי הממוצע של פלטות אם טקסטורת עור הכריש במי קולחין .בירוק אחוז הכיסוי
הממוצע של פלטות חלקות במי קולחין.
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דיון ומסקנות
בניסויים אלו בחנתי את השפעתה של טקסטורה
החוזרת על עצמה (לפי מבנה עורו של הכריש) על
התיישבותם של חיידקים על משטחים בעומסים
אורגנים שונים .בניסויים אשר ערכתי (איור )17
מצאתי כי ישנם הפרשים אדירים בין התיישבות
החיידקים על המצע החלק לעומת התיישבותם על
המצע בעל הטקסטורה .גם כאשר הניסוי נעשה
במים

שפירים

(חלק–

),80%(±2.00%

טקסטורה– ( )0.59%)±0.37%וגם כאשר הוא
נעשה במי קולחין (חלק– ),88.64%(±2.72%

איור  :17מערכת הניסוי בזמן ההכנה .צולם ע"י ליפז חרודי
בתאריך29/06/15 :

טקסטורה– ( .)3.06%)±0.54%מניסויים אלו עולה כי מיקרוטופוגרפיה המדמה את עורו של הכריש
הלימוני ( ,)N. Brevirostrisמפחיתה משמעותית את הצטברות הצמדה הביולוגית על פני השטח.
במאמרו " "Biofouling: lessons from natureמציין ביקסלר שאחת השיטות המיקרוטופוגרפיות
שקיימות כיום להפחתת צמדה ביולוגית היא טקסטורת עור הכריש ,ושהיא פועלת בזכות תעלות
מיקרוסקופיות אשר מפחיתות את כוחות הגרר ועקב הפחתתם המים הקרובים לתעלות זזים וגורמים
לזרימה מערבלית אשר שוטפת את מושבות החיידקים ,שבכל זאת החליטו להתיישב ,למרות הסיכוי
הנמוך להצלחת המושבה .ביקסלר מוסיף כי למיקרואורגניזמים העדפה להתיישב על המשטחים שבהם
כוחות אחיזה גבוהים ממגוון סיבות .בתחילת תהליך הסוקסציה על משטח המדמה עור כריש ,נוגעת
המושבה החדשה בחלקים קטנים משטח הפנים של המשטח ,דבר המקטין משמעותית את כוח האחיזה
של המשטח והסיכוי של המושבה להמשיך ולהתפתח.6
בהתאם לכך ,מתוצאות הניסוי עולה שהמיקרוטופוגרפיה של עורו של הכריש מונעת ביעילות התיישבות
של  TEPועקב כך גם מונעת את הצמדה הביולוגית .כלומר ,אורגניזמים לא יכולים להתיישב על משטח
זה ולהתחיל להפריש עוד  TEPבכדי להמשיך את תהליך הצמדה הביולוגית .בנוסף ,עולה מהתוצאות
הללו שהטקסטורה מונעת צמדה זו גם בעומסים אורגניים שונים (מים שפירים ומי קולחין) ,כלומר -
במערכות השקיה אשר לרוב עוברים בהם מי קולחין ,שהם בעלי עומס אורגני גדול יחסית ,טקסטורת עור
הכריש עדיין מפחיתה משמעותית את אחוז כיסוי ה .TEP-אפשר לראות שלמרות העומסים האורגניים
השונים טקסטורת עור הכריש עובדת כמעט באותה יעילות.
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לכן ,ניתן לראות כי תוצאות ניסויים אלו תואמים לספרות

המקובלת6,7,10,11,14,17

ומוכיחים את השערת

המחקר שלי.
עבודה זו יכולה לתרום לפתרון בעיית הצמדה הביולוגית ברוב התחומים .היא יכולה לתרום לחקלאות –
לצינורות ייקח יותר זמן להיסתם אם בכלל ,לא כמו היום שסתימת הצינורות שמתרחשת עקב התיישבות
אורגניזמים שונים ,אשר ביניהם אף מושבות חיידקים שגדלו עם הזמן ,מהווה בעיה גדולה מאוד ובשביל
לטפל בה משתמשים בחומרים כימיים שפוגעים בצמחים; באדמה ובנו .6היא יכולה לתרום לתעשייה –
בתעשיות בהן יש צינורות בקוטר גדול אשר נסתמים מהצמדה הביולוגית .19לתעשייה הימית – לספינות
לא יהיה יותר "זקן" אשר יאט אותה ולצוללות למשל אשר נמצאות המון זמן במים לא ייהרס המדחף עקב
התיישבות חיידקים .6,19,20היא יכולה לתרום גם לרפואה – קטטרים עם המיקרוטופוגרפיה הנ"ל יכולים
למנוע הרבה זיהומים שנגרמים היום מהחדרת קטטרים ,ממשטחים מזוהמים בבתי חולים ,משתלים
וכו'.6,7
כהמשך למחקר זה ,אני מציעה לנסות ולבדוק מה קורה כאשר חוזרים על ניסויים אלו בתנאים
פיסיקליים משתנים שידמו תנאי שדה ,כגון טמפרטורה שמשתנה בצורה קיצונית ,זרימה עם הפסקות
רנדומאליות וכו' .בנוסף אני חושבת שמומלץ לבדוק מה קורה לצמדה הביולוגית שעל המשטחים כאשר
מבצעים את הניסוי במים עומדים או כאשר יש הפסקות ארוכות בהזרמת המים ,כי לפעמים לא צריך
להשקות בשדה כל הזמן ויוצא שהרבה מהזמן המים עומדים (למשל בחורף) .וכמובן לנסות ולייצר
צינורות בעלי מיקרוטופוגרפיה של עור הכריש בחלקם הפנימי ולבצע את הניסויים אשר אני ביצעתי
עליהם ,כדי לבדוק כיצד תשפיע הטקסטורה על תפקודו של הצינור בתנאי שדה.
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סיכום אישי
מאוד נהניתי לעבוד על העבודה הזו.
למדתי דברים חדשים ובאמת הרגשתי
שעשיתי משהו .עברתי תהליך מדהים
עם העבודה הזו ,מן הרעיון ועד למוצר
הסופי ,וכל נקודה במהלך הדרך ,בין אם
היא הייתה עלייה או ירידה ,הייתה
נקודה חשובה בשביל העבודה הזו
בשביל הדרך ובשבילי .במהלך העבודה
ניתנה לי ההזדמנות ,באפריל ,2015
לספר על עבודתי בתערוכת "אגריטך"-
תערוכה

בינלאומית

לחקלאות

שנערכה בגני התערוכה בתל אביב,

איור  :18איתמר אבישי (המנחה שלי) ,אני ,אלונה מ" ,"Systemticsנעם גבע ודב
אביטל בתערוכת אגריטך בדוכן של "מצרפלס" צולם ע"י אביטל גבע בתאריך:
28/04/2015

בדוכן של "מצרפלס" (איור  .)18מאוד נהניתי והתרגשתי מהמעמד ומההזדמנות שניתנה לי .בנוסף
בתחילת השנה התפרסמה עליי ועל העבודה הזו כתבה ב"זווית" שלאחר מכן התפרסמה שוב ב.Ynet
מה שאהבתי במיוחד בעבודה היה להקים את הניסויים ולמדוד
את הממצאים ,מזה למדתי שיטות עבודה שונות והרגשתי
שאני באמת יוצרת וחוקרת משהו .בסופו של דבר תוצאותיי
תאמו את השערת המחקר שלי ,ואני חושבת שתוצאות אלו
יכולות להוביל לשינוי בכל הטיפולים הנוגעים למניעה של
חיידקים .החלק שהיה לי הכי קשה היה החלק של כתיבת
העבודה .בהתחלה הרגשתי שלא משנה מה אני כותבת הוא
או לא נכון או לא כתוב בשפה מספיק מדעית אבל לאורך הזמן
ראיתי את ההשתפרות שלי וכשאני מסתכלת לאחור אני
מודה ומעריכה את התהליך שעברתי .מאוד נהניתי גם

איור  :19אני מרצה בבית ברל על עבודת הגמר שלי
בכנס לאיכות הסביבה בבית ברל צולם ע"י נעם גבע
בתאריך21/03/2015 :

מההזדמנויות שניתנו לי להציג את עבודתי "בחממה
האקולוגית" בעין שמר ובבית ברל ביחד עם צוות החממה בכנס לאיכות הסביבה (איור  )19ובכלל שניתן
לי המקום להציג את מה שעבדתי בשבילו .בסופה של עבודה זו אני יכולה להגיד בשמחה ועם חיוך שאני
עשיתי אותה ואני גאה בה ובי על כולה.
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תודות
אני קודם כל רוצה להודות לצוות "החממה האקולוגית בעין שמר" שתמיד היה שם בשביל לעזור וכמובן
בשביל לגרום לי להרגיש חלק מכם .למשפחת גבע על כל התמיכה בי ועל הסיוע הרב .לדניאל שטיבל
על העזרה הענקית בניסוי ועל כל השעות שהקדיש לי עם התכנון של החלקים לניסוי והייצור שלהם.
לג'ייקוב טימס ואמה נלסון מ MIT-על העזרה הרבה ועל הידע שהענקתם לי .למבואות עירון על
התמיכה לכל אורך הדרך ולעירית דרומי במיוחד על הליווי ,האכפתיות והעזרה .למפעל "מצרפלס"
ולדב אביטל על התמיכה בפרויקט ושיתוף הידע הרלוונטי ,בנוסף להזמנה להציג את עבודתי באגריטך.
למפעל " "Stratsysולהילה דשא בפרט על התמיכה בפרויקט ועל העזרה הרבה בניסוי .לאיתי ואן
ריין הכתב של "זווית" על ההתעניינות בעבודה וכמובן על הכתבה הנפלאה .לאמירה רוכסאר ולענבל
לבבי שהתחילו איתי את התהליך ,האחת בתור מלווה מטעם הבית ספר והשנייה בתור מדריכה שלי,
בביומימיקרי ונתנו לי ידע והתנסות לקראת העבודה הזו .וכמובן תודה ענקית למנחה שלי -איתמר ,שהיה
שם לכל אורך הדרך וסבל לא מעט על הדרך ,היה קשה איתי כשצריך ועזר בכל דרך שיכל בשביל להפוך
את העבודה הזו ליותר חווייתית ומצחיקה .להוריי שעזרו ותמכו מעל ומעבר וכמובן שהאמינו בי ובעבודה
שלי .תודה רבה לכולכם.

20

ביבליוגרפיה
1. Berman T. (2010). TEP – a major chellenge for water filtration. Filration + Sparation. Feature 20.

2. Berman T. and Passow U. (2007) Transpearent exopolimer particles (TEP): an overlooked factor in the
process of biofilm formation in aquatic environment. Nature Precedings. 1038(10).

3. Briney, A.. Green Revolution History and Overview of the Green Revolution. About education. :תאריך כניסה לאתר
.10/07/15 <http://abt.cm/1OReSth>

4. Dazhung Y., Zhihui B., Rowen M., Likun G., Shumei R. and Peiling Y. (2008). Biofilm structure and its
influence on clogging in drip irrigation emitters distributing reclaimed waste water. Journal of Environmental
Sciences. 21(2009). 834-841.

5. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Water uses. 04/07/15 :תאריך כניסה לאתר
>http://bit.ly/1yOPz3f<

6. Gregory D. Bixler and Bharat Bhushan (2012). Biofouling: lessons from nature. Philosophical Transaction of
the Royal Society A. 370.

7. May R.M., Hoffman M.G., Sogo M.J., Parker A.E., O'Toole G.A., Brennan A.B. and Reddy S.T (2014). Micropatterned surfaces reduce bacterial colonization and biofilm formation in vitro: potential for enhacing
endotracheal tube designs. Clinical and Translational Medicine. 3(8)

8. MERUS. Water treatment - biological water pollution .19/12/15 : תאריך הכניסה לאתר.<http://bit.ly/1lZaTSc<

9. Passow, U. and Alldredge, A.L. (1995). A dye-binding assay for the spectrophotometric measurement of
transparent exopolymer particles (TEP). Limnology and Oceanography. 40 (7). 1326-1335.

10. Reddy S.T., Chung K.K., McDaniel C.J., Darouiche R.O.' Landman J. and Brennan A.B (2011).
Micropatterned surfaces for reducing the risk of catheter-associated urinary tract infection: an in vitro study
on the effect of Sharklet micropatterned surfaces to inhibit bacterial colonization and migration of
uropathogenic Escherichia Coli. Journal of Endourology. 25(9). 1547-1552.

11. Schumacher J., Estes T.G., Carman M.L., Wilson L.H., Wendt D.E., Callow M.E., and Brennan A.B (2005).
Shark inspired non-toxic coatings for non-fouling marine applications. Polymer Preprints, 46(2), 1290.

21

12. ShaiScholnic. . צילום אווירה.23/12/15 :> תאריך הכניסה לאתרhttp://bit.ly/22pYOWN>

13. The Importance of Agriculture. Agriculture. .10/07/15 :> תאריך הכניסה לאתרhttp://bit.ly/1NI3tc1>

14. Wen L., Weaver J.C. and Lauder G.V (2014). Biomimitic Shark skin: design, fabrication and hydrodynamic
function. The Journal of Experimental Biology. 217. 1656-1666.

15. What is Biomimicry?. Biomimicry Institute. 05/07/15 :< תאריך כניסה לאתרhttp://bit.ly/1XRSKXi>

16. What Is the Green Revolution? - Definition, Benefits, and Issues. Stady.com. .04/07/15 :תאריך כניסה לאתר
<http://bit.ly/1NfpnEc>

17. Wilson L.H., Schumacher J.F., Finlay J.A., Perry R., Callow J.A. and Brenan A.B (2005). Towards minimally
fouling substrates: surface grafting and topography. Polymer preprints. 46(2). 1312.

18. Yan D., Yang P., Rowan M., Pitts D. (2010). Biofilm Accumulation and Structure in the Flow Path of Drip
Emirrers Using ReClaimed WasteWater. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 53(3). 751758.

( ותפקידם בהתפתחות אילוח ביולוגיTEP)  פעילותם של חלקיקים אורגניים שקופים בים..פרנק א- ברמן,. ברמן ת,.זאב ע-בר.19
 העמותה: הוצאה עצמית. ישראל. עורכת, סטמבלר נגה.283-296 .20 )יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל- (הוד הים.במערכות התפלה
.)2014( .)IAAS( הישראלית למדעי הימים

 עורכת, סטמבלר נגה.297-306 .21 )יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל- (הוד הים. צמדה ימית בתחנות הכוח בארץ..גלזר ע- גפן.20
.)2014( .)IAAS(  העמותה הישראלית למדעי הים:  הוצאה עצמית.ישראל

04/07/15 : תאריך הכניסה לאתר. וואלה. ההמצאות הישראליות החשובות: הטובים לטכנולוגיה. אסי, גל.21
>>http://bit.ly/1HSg14y

<http://bit.ly/1OfzIjc> .08/07/15 : תאריך הכניסה לאתר.ON LINE  ויקיפדיה." "השקיה בטפטוף.22

>http://bit.ly/1ThuO9q< .04/07/15 : תאריך הכניסה לאתר.ON LINE  ויקיפדיה." "חקלאות.23

>>http://bit.ly/1jLG5lV 04/07/15 : תאריך הכניסה לאתר. רשות המים. חקלאות.24

22

" .25טפטפת" Ynet .אינציקלופדיה  .ON LINEתאריך הכניסה לאתר<http://bit.ly/1lLwz3u> .06/07/15 :

" .26טפטפת" .ויקיפדיה  .ON LINEתאריך הכניסה לאתר>http://bit.ly/1N8Y1Sk< .15/07/15 :

 .27כחול-לבן  -המצאות גאוניות תוצרת ישראל .בא-במייל .תאריך הכניסה לאתר>>http://bit.ly/1SLlxGz .04/07/15 :

 .28מים שפירים .ט.ל החברה לאיכות הסביבה .תאריך הכניסה לאתר> http://bit.ly/1jLG69B < .07/07/15 :

" .29פגית" .ויקיפדיה  .ON LINEתאריך הכניסה לאתר>>http://bit.ly/1m89EzU .05/07/15 :

 .30מקורות המים העיקריים של ישראל .רשות המים .תאריך הכניסה לאתר>>http://bit.ly/1U4P1zB .23/12/15 :

23

