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פרק א .מבוא
בעבודת החקר שלנו בדקנו את השפעת ריכוזי אקונומיקה על עיכוב התרבות חיידקי E.coli.
העבודה התבצעה ע"י גידול החיידקים ( )E.coliבצלחות פטרי עם אגר (מסוג נוטרייאנט אגר  -אגר
עם חומרי הזנה) בריכוזי אקונומיקה שונים על צלחת אגר.
חיידקים הם יצורים חד-תאיים ,מדובר במיקרואורגניזמים פרוקריוטיים (החסרים גרעין תא ואברונים).
מקור השם "בקטריה" ביוונית  ,ופירושו "מקלות קטנים" ,משום שכך נראו החיידקים לחוקרים
ודק.
הראשונים שצפו בהם .השם העברי "חיידק" הוא חיבור של המילים חַ י ַ
החיידקים הם בין צורות החיים הנפוצות ביותר על פני כדור הארץ ,והם יכולים להתקיים בסביבות
מחיה מגוונות ,ואף בסביבות קיצוניות שבהן לא הצליח להתקיים אף אורגניזם אחר.
החיידקים מתרבים ברבייה אל-זוויגית דרך חלוקת כל תא חיידק לשניים ,מיטוזה .תאי הבת זהים
גנטית לתא המקורי .משך הזמן בין חלוקה לחלוקה תלוי במין החיידק ובתנאי הסביבה.
חיידקים רבים מתרבים בתנאי גידול טובים ,בכל עשרים דקות .במציאות ,קצב גידול זה אינו
יכול להימשך לאורך זמן עקב הרעת תנאי הגידול (לדוגמה ,התמעטות חומרי המזון והחמצן ,שינוי ב-
 PHוהצטברות חומרי הפרשה)(7, 3) .

גורמים שונים עשויים להשפיע על עיכוב גידול חיידקים:
טמפרטורה  -בטמפרטורה נמוכה מטמפרטורה אופטימאלית לגידול ,המולקולות נעות לאט יותר ועל כן
התהליכים ארוכים יותר .מכאן שזמן ההסתגלות מתארך והגידול איטי יותר.
בנקודת הקפאון של המים ,התא יקפא ולא יתקיימו חיים פעילים .התא בשלב זה אינו מת ,הוא
ב"תרדמת".
בטמפרטורות גבוהות ,נפגעים חלבוני התא ומאבדים פעילות בשל פגיעה במבנה המרחבי
(=דנטורציה) .הפגיעה בחלבונים פוגעת בתפקודי התאים ולבסוף הם עוברים ליזיס.
ככל שמתקרבים לטמפרטורה האופטימלית ,כך ,קצב חילוף החומרים מהיר יותר.
חמצן  -בנוכחות חמצן נושמים החיידקים נשימה אירובית ,בה מתקבלת כמות גדולה יותר של אנרגיה
הזמינה לגדילה ולחלוקה .בהעדר חמצן ,הנשימה הופכת להיות נשימה אנארובית .כמות האנרגיה
המתקבלת קטנה מאוד בשל מחסור באנרגיה ולכן כל התהליכים נעשים לאט יותר .על כן ,שלב
ההסתגלות ארוך וגידול איטי.
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חיידקים אירוביים לעומת חיידקים אנאירוביים הם חיידקים שמשתמשים בחמצן במהלך תהליך הנשימה
התאית ,על מנת להפיק יותר אנרגיית .ATP
מצע גידול  -במצע עשיר ,כלומר ,מזונם של החיידקים הוא חיוני לצרכיהם ,הגידול מהיר בשל המצאות כל
החומרים הנחוצים לגדילה ולחלוקה .במצע עני על החיידק מוטלת המשימה להרכיב את כל מרכיבי התא
בעצמו – תהליך הדורש זמן .לכן ,תהליך שלב ההסתגלות ו יתארך.
השפעת מלח  -בנוכחות מלחים במצע הגידול ,נאלץ החיידק להגן על עצמו מפני התייבשות (יציאת מים
מהתא באוסמוזה עד להשוואת ריכוזים) באמצעות שאיבה של מלח פנימה לתוך התא .החלבון השואב
את המלח נמצא רק כאשר הוא נחוץ .לכן ,השקעה באנרגיה ליצור חלבון מסוג זה ושאיבת המלח ,דורשים
כמות רבה של אנרגיה ,שאינה מותירה אנרגיה לגדילה ולחלוקה .מכאן ,שבריכוזי מלח גבוהים כל האנרגיה
מושקעת בשמירה על התא ואין אנרגיה זמינה לגידול(3) .
כלור  -שכבת ההגנה הבסיסית של חיידקים רבים היא קרום התא ,המורכב ממעטפת שומנית בעלת מטען
שלילי .בזכות המטען הזה ,חלקיקים טעונים במטען שלילי מתקשים לחדור דרך הקרום .אולם מכיוון
שחומצה היפו-כלורית טעונה במטען חשמלי ,היא יכולה לחדור ללא קושי לתוך תא החיידק ,שם היא
משמידה חלבונים ו DNA-והורגת אותם את החיידקים(2,4) .
בעבודת החקר שלנו עבדנו עם חיידקי  .E.Coliאשר הינו חיידק גראם שלילי ,כלומר בעל דופן דקה ,שכבה
דקה של פפטידוגליקן ,ולכן בצביעת גראם צבעו יהיה אדום.

מתוך מקור ()3
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הוא המתרבה בתנאים ארובים ואנארובים .הטמפ' המתאימה להתרבות החיידק נעה בין  45ל 47 -מעלות
צלסיוס  ,אולם החיידק יכול לשרוד גם בתנאי קור ואפילו בהקפאה עמוקה ( -18מעלות צלסיוס) .החיידק
רגיש לחום וטיפול בטמפ' של  63מעלות צלסיוס משמיד אותו תוך  5דקות .החיידק עמיד יחסית בpH -
נמוך.
כמו כן החיידק עמיד גם בתמיסות מלח של מעל ל 2.5% -ויכול להיות גם ב ריכוז( 6.5% -דגים מלוחים).
)(5
זני  E. coliהחיים במעיים הם חיידקים מועילים או קומנסליים (נהנים אך אינם מזיקים) אך ורק כאשר הם
נמצאים במערכת העיכול .אם וכאשר הם מגיעים למקומות אחרים בגוף הם עלולים ,כמו הרבה חיידקי מעיים
אחרים ,לגרום למחלות ,ולעתים קטלניות :דלקות בדרכי השתן ,אלח דם ,דלקות ריאות ודלקות קרום המוח.
בתחילת דרכה של ההנדסה הגנטית ,היה  E. coliהאורגניזם הראשון שבו נעשו הניסיונות של החדרת גנים
זרים .קל מאד לגדל אותו בתנאי מעבדה ,זמן הדור שלו (הזמן בין שתי חלוקות עוקבות) במצע גידול מינימלי
("דל") הוא כ 60-דקות במצע גידול "עשיר" הוא כ 20-דקות .לכן ,תוצאות הניסויים שנעשו בו מתקבלות
מהר יחסית לעבודה עם חיידקים אחרים .זו גם הסיבה שבחרנו להשתמש בחיידק זה לביצוע הניסוי שלנו,
עקב התרבותו המהירה והנוחות לעבוד עם חיידק זה.
בעקבות הצלחות אלה נעשה בתעשיית התרופות שימוש בתאי  E. coliלייצור הורמונים של יונקים ,כאינסולין
לחולי סוכרת וסומטוטרופין (הורמון הגדילה) ,תרופות כאינטרפרון וחומרים אחרים .היו ממשיכים להשתמש
בו גם בהמשך ,אלמלא השוני בעיבוד ושינוי חלבונים לאחר התרגום ,בין תאי החיידקים לתאים איקריוטיים.
שוני זה גורם לעיתים לשינוי בתכונות החלבון ואף לאימונוגניות שונה (יחסית לחלבון המקורי) .בהמשך,
כשנצבר ניסיון ונמצאה הדרך לשתול גנים (לשבט) בשמרים (שגם הם ,כמונו ,איקריוטים ,ולכן קרובים אלינו
מבחינה גנטית וביוכימית) ,עברו לשבט בהם גנים איקריוטיים(1) .

*תמונת מיקרוסקופ של החיידק E.coli
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כאמור ,בעבודתנו בדקנו השפעת ריכוזים שונים של אקונומיקה על התפתחות חיידקי .E.Coli
ביום יום לאקונומיקה יש תפקיד חשוב בחיטוי הבית ובכללי לדאוג לחיטוי מפני חיידקים ופטריות.
החומר העיקרי באקונומיקה הוא חומר מחמצן ,מכיוון שהחומר הפעיל בו היינו נתרן תת-כלורי ( )NaOCl
המצוי בריכוז של כ 3-5%-באקונומיקה .חומר מחמצן זה פועל על מגוון רחב של מולקולות בחיידק -
חלבונים ,חומצות הגרעין שנחוצות לבניית  DNAו ,RNA-ובסביבה הבסיסית שבה היא מצויה היא גורמת
גם לפירוק השומנים שמרכיבים את קרום התא .לכן היא חומר מחטא חזק מאוד ומצליחה להרוג חיידקים
במהירות רבה ובריכוזים נמוכים יחסית(2).
מרכיב מרכזי באקונומיקה הוא הכלור .אלמנט מספר  17בטבלה המחזורית (מסומן כ , )Cl -הוא ההלוגן
הכי נפוץ בכדור הארץ .כלור מגיב כמעט עם כל חומר פשוט בטבע מלבד חלק מהאל מתכות.
איך כלור משפיע על חיידקים?
כלור בכמות גדולה ,רעיל כמעט לכל יצור חיי ,כלור גורם לשינויי ה PH-התוך תאי של חיידקים ,פוגע באיזון
האוסמוטי של התא ומפריע למערכות העברת יונים.
מכיוון שחי ידק הוא יצור חי ,שמנסה לשמור על איזון מומסים בתא ,וכלור גורם לשינוי קיצוני בתא אז
אינטראקציה של חיידק עם כלור תגרום למותו של החיידק ברוב המקרים.
כאשר משתמשים בכלור הוא פוגע בקרום התא של החיידק ,גורם להפסקת פעילות תוך תאית בעקבות
פגיעה בקרום אשר גורמת לתא למות ,כאשר כל תכולתו יוצאת לתמיסה אשר בה נמצא החיידק(4,6) .
מקור אחר מציין כי היות והאקונומיקה ( (NaOClהיא חומר מאוד בסיסי ,בעל  - PHשל  ,12.5היא
מעודדת תגובה מסוג הידרוליזה (= פרוק ע"י מים) .חומרים שיכולים לעבור הידרוליזה הם שומנים –
שמתפרקים לגליצרין ולחומצות שומן (ככה נוצר סבון) ,חלבונים – שעוברים הידרוליזה לחומצות אמינו
שמרכיבות אותם ורב-סוכרים שמתפרקים לחד-סוכרים המרכיבים אותם.
כך שאקונומיקה גורמת לפירוק השומנים המרכיבים את קרום התא ,דבר ההורג תאים ,בין היתר תאי
חיידקים ,עקב התפרקות קרום התא כל תכולת התא תצא לתמיסה אשר בה היא נמצאת(4,6) .
לסיכום  -האקונומיקה משמשת בתור חומר חיטוי מרוכז אשר משמש לחיטוי בכל מקום מהבית ועד
הבריכה הציבורית בישוב ,האקונומיקה מפרקת שומנים ,מה שגורם להרס קרומי תאי החיידקים (הקרומים
מורכבים בעיקר משומנים מסוג 'פוספוליפידים) .בנוסף ,אקונומיקה פוגעת גם בחלבונים (חלבוני מבנה,
אנזימים וכו )..באמצעות הידרוליזה או דנטורציה וגם זה מביא לתמותה של חיידקים.
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שאלת החקר :מהי השפעת ריכוזי אקונומיקה על עיכוב התרבות חיידקי ? E.coli
השערה :ככל שיעלה ריכוז האקונומיקה בתמיסה כך ירד קצב ההתרבות של חיידקי . E.coli
בסיס ביולוגי  :האקונומיקה ( (NaOClגורמת לפירוק השומנים המרכיבים את קרום התא .דבר שמביא
למותם של תאים (עקב התפרקות קרום התא כל תכולת התא תצא לתמיסה אשר בה היא נמצאת) .מה
שיעכב את קצב ההתרבות של תאי החיידק  .E.coliבנוסף ,החלבונים (חלבוני מבנה ,אנזימים וכו')
וחומצות הגרעין (ד.נ.א ו -ר.נ.א) גם נפגעים .מה שמשבש תהליכים ותפקודים בתאי החיידקים ,ובסופו
של דבר יביא למותם .וגם הכלור עצמו פוגע בחיידקים (ראה פרוט במבוא).
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פרק ב .מערך החקר ,כולל חומרים ושיטות
מהלך הניסוי:
העמדנו את הניסוי ביום ראשון 3.11. 2019
לקחנו צלחות פטרי עם נוטריינט אגר (מצע מזון אידיאלי לחיידקים).
סימנו בטוש בחוץ ,על גבי החלק התחתון של צלחות הפטרי חלוקה ל ,4-ומספרו את צלחות הפטרי
( 1-15ראה דף תצפית  -בנספחים וציור /תרשים הניסוי בעמוד הבא) ,ולבסוף רשמנו על גבי כל
צלחת גם את ריכוז הטיפול באקונומיקה.

את ריכוזי האקונומיקה הכנו באופן הבא( :בניסוי השתמשנו באקונומיקה בשם "מגי'ק")
ליצירת ריכוז של  ,50%לקחנו

 5מ"ל אקונומיקה ו 5-מ"ל מים.

שאר המיהולים לקחנו  5מ"ל מתמיסת המקור (התמיסה הקודמת) והוספנו  5מ"ל מים .כך שכל פעם
מהלנו פי  .2השתמשנו בפיפטור אותו כיוונו ל 5 -מ"ל.
(בתחילה הכנסנו לכל מבחנה  5מ"ל מים מזוקקים ורק אח"כ העברנו את ריכוזי האקונומיקה ממבחנה
למבחנה).
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לקחנו את צלחות הפטרי עם האגר (נוטרינט אגר) וזרענו בהם חיידקי E.coli:לכל צלחת פטרי הכנסנו 100
מיקרוליטר חיידקים .תוך שימוש בכוהליה ברקע כדי למנוע זיהום בחיידקים כאשר פותחים את צלחת
הפטרי ,ובעזרת מקל דריגלסקי פיזרנו את החיידקים בצלחת הפטרי" .זריעת מרבד"
אח"כ חוררנו חור באמצע כל רבע והכנסנו לכל חור  70מיקרוליטר תמיסת אקונומיקה (ע"פי הטיפול /הריכוז).
בסוף שמנו את כל צלחות הפטרי באינקובטור ב 37-מעלות צלסיוס .ל 24 -שעות
כל העמדת הניסוי ארך כ -שעה וחצי (שני שיעורים)

* חשוב לציין כי לפני העבודה עם החיידקים שמנו כפפות.
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תרשים אופן העמדת הניסוי:

למחרת  4.11באנו לבדוק קוטר הילה (ככל שקוטר ההילה גדול יותר זה מעיד על כך שהיה יותר עיכוב על
גידול החיידקים).
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מיקום ביצוע הניסוי :חדר לבורנטית בבית הספר

מועד העמדת הניסוי:
מועד העמדת ניסוי הראשון30.10 :
מועד בדיקת תוצאות הניסוי הראשון 31.10 :
*ניסוי זה לא הניב תוצאות עקב שימוש בסוג אקונומיקה שריכוזו נמוך מידי
מועד העמדת הניסוי השני3.11 :
מועד בדיקת תוצאות הניסוי השני4.11 :
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האורגניזם:
ממלכה :חיידקים אמיתיים
מערכה :חיידקים ארגמניים
מחלקה :גמא-פרוטאובקטריה
סדרהEnterobacteriales :
משפחהEnterobacteriaceae :
סוגEscherichia :
מיןEscherichia coli :

משתנה תלוי  -קצב התרבות /עיכוב התרבות חיידקי E.coli
דרך מדידת המשתנה התלוי היא ע"י בדיקת /מדידת קוטר הילה עם סרגל (ס"מ)

משתנה בלתי תלוי  -ריכוזי האקונומיקה בתמיסה ()NaOCl
בניסוי בדקנו את השפעת גורם זה בריכוזים של 0% ,12.5% ,25% ,50% ,100%
בניסוי הגענו לריכוזים אלו על ידי שימוש בשיטה של מהילה פי  2כל פעם (כך שהריכוז הקודם היווה את
הריכוז ההתחלתי של המבחנה החדשה).
בכל ריכוז נעשו  12חזרות ( 3צלחות פטרי לכל ריכוז וכל צלחת חולקה ל 4 -רבעים) אשר נועדו לבדוק
שהתוצאה אינה מקרית ,אלא חוזרת על עצמה.
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משתנים קבועים:
סוג חיידק :חיידקים מסוגים שונים יגיבו לניסוי בצורה שונה ולכן על מנת לקבל תוצאות אחידות אשר יושפעו
אך ורק מהמשתנה הבלתי תלוי הנבדק (ריכוז אקונומיקה) השתמשנו בכל הטיפולים רק בסוג חיידק אחד
(.)E.coli
סוג אקונומיקה :לכל סוג אקונומיקה יש ריכוז שונה של מים ,נתרן תת כלורי ועוד ..וגם עשוי להיות ריכוז
התחלתי (הריכוז בבקבוק האקונומיקה עצמו) שונה .לכן חשוב לשמור על אותו סוג של אקונומיקה בניסוי
ולכתוב את ריכוז החומר הפעיל.
סוג מצע גידול אגר :על מנת שלכל חיידקי  E.coliיהיה נקודת התחלה שווה בניסוי מה שישמור בניסוי רק
על משתנה אחד הנבדק (ריכוזי אקונומיקה) ,לכן סוג מצע הגידול /סוג האגר צריך להיות זהה בכל הטיפולים
ובכל צלחות הפטרי.
טמפרטורה קבועה  :לכל חלבון /אנזים יש טמפ' אופטימלית אשר בה הוא עובד הכי טוב .כך שטמפ' שונה
תשפיע על קצב שונה של תהליכי התרבות החיידקים .לכן ,אם לא נשמור בכל טיפול ובכל צלחת פטרי על
אותה טמפ' ,עשויות להתקבל תוצאות שונות ולא בגלל ריכוז האקונומיקה (המשתנה שהשפעתו נבדקת).

בקרות בניסוי:
 .1בקרה חיצונית :זריעת חיידקי  E.Coliללא אקונומיקה ()0%על מנת להוכיח שתוצאות הניסוי אינם
נגרמות על ידי גורם אחר אלה בעקבות האקונומיקה
 .2בקרה פנימית השוואתית :השוואה בין ריכוזים שונים של אקונומיקה.

מספר הפריטים בכל טיפול ומספר החזרות:
 3צלחות פטרי לכל טיפול וכל צלחת מחולקת ל 4 -רבעים ,סה"כ 12 :חזרות לכל טיפול /ריכז אקונומיקה.
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אופן עיבוד התוצאות:
תוצאות הניסוי נבדקו ע"י בדיקת קוטר הילה (ס"מ) בעזרת סרגל
התוצאות נכתבו בטבלאות אקסל יצרנו גרף וחישבנו סטיית תקן* ,אחוז סטיית תקן.

* סטיית התקן מלמדת אותנו על מידת השונות בין התוצאות שהתקבלו באותו טיפול.
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פרק ד .דיון ומסקנות
בעבודת החקר שלנו בדקנו את השפעת ריכוזי אקונומיקה על עיכוב גדילת חיידקי E.Coli.
העבודה התבצעה ע"י גידול החיידקים ( )E.coliבצלחות פטרי עם אגר (מסוג נוטרייאנט אגר  -אגר עם חומרי
הזנה) בריכוזי אקונומיקה שונים.
שאלת חקר :מהי השפעת ריכוזי אקונומיקה השונים על עיכוב התרבות חיידקי ? E.coli
השערה :ככל שריכוז האקונומיקה יהיה גבוה יותר כך עיכוב גידול החיידקים יגדל ( קוטר הילה יעלה).
מתוך תוצאות הניסוי שלנו (ראה גרף בפרק התוצאות) ,ניתן לראות כי ככל שריכוז האקונומיקה עולה
כך גם קוטר ההילה שנמדד (ב -ס"מ) עולה .עלייה בקוטר ההילה מעיד על כך שריכוז אקונומיקה
גבוה יותר גרם לתמותה של יותר חיידקים ,ולמעשה עיכב את קצב התרבותם.
ביום יום לאקונומיקה יש תפקיד חשוב בחיטוי הבית ובכללי לדאוג לחיטוי מפני חיידקים ופטריות.
החומר העיקרי באקונומיקה הוא חומר מחמצן ,מכיוון שהחומר הפעיל בו היינו נתרן תת-כלורי ))NaOCl
המצוי בריכוז של כ 3-5%-באקונומיקה .חומר מחמצן זה פועל על מגוון רחב של מולקולות בחיידק  -חלבונים,
חומצות הגרעין שנחוצות לבניית  DNAו ,RNA-ובסביבה הבסיסית שבה היא מצויה היא גורמת גם לפירוק
השומנים שמרכיבים את קרום התא .לכן היא חומר מחטא חזק מאוד ומצליחה להרוג חיידקים במהירות
רבה ובריכוזים נמוכים יחסית (.)2
מרכיב מרכזי באקונומיקה הוא הכלור ,כלור בכמות גדולה ,רעיל כמעט לכל יצור חיי ,כלור גורם לשינויי ה-
 PHהתוך תאי של חיידקים ,פוגע באיזון האוסמוטי של התא ומפריע למערכות העברת יונים.
מכיוון שחידק הוא יצור חי ,שמנסה לשמור על איזון מומסים בתא ,וכלור גורם לשינוי קיצוני בתא אז
אינטראקציה של חיידק עם כלור תגרום למותו של החיידק ברוב המקרים.
כאשר משתמשים בכלור הוא פוגע בקרום התא של החיידק ,גורם להפסקת פעילות תוך תאית בעקבות
פגיעה בקרום אשר גורמת לתא למות ,כאשר כל תכולתו יוצאת לתמיסה אשר בה נמצא החיידק ).)4,6
מקור אחר שמצאנו מציין כי היות והאקונומיקה ( (NaOClהיא חומר מאוד בסיסי ,בעל  - PHשל
 ,12.5היא מעודדת תגובה מסוג הידרוליזה (= פרוק ע"י מים) .חומרים שיכולים לעבור הידרוליזה הם
שומנים – שמתפרקים לגליצרין ולחומצות שומן (ככה נוצר סבון) ,חלבונים – שעוברים הידרוליזה
לחומצות אמינו שמרכיבות אותם ורב-סוכרים שמתפרקים לחד-סוכרים המרכיבים אותם.
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כך שאקונומיקה גורמת לפירוק השומנים המרכיבים את קרום התא ,דבר ההורג תאים ,בין היתר תאי
חיידקים ,עקב התפרקות קרום התא כל תכולת התא תצא לתמיסה אשר בה היא נמצאת(4,6) .

לסיכום  -האקונומיקה משמשת בתור חומר חיטוי מרוכז אשר משמש לחיטוי בכל מקום מהבית ועד
הבריכה הציבורית בישוב ,האקונומיקה מפרקת שומנים ,מה שגורם להרס קרומי תאי החיידקים
(הקרומים מורכבים בעיקר משומנים מסוג 'פוספוליפידים) .בנוסף ,אקונומיקה פוגעת גם בחלבונים
(חלבוני מבנה ,אנזימים וכו )..באמצעות הידרוליזה או דנטורציה וגם עשויה לפגוע במולקולות אחרות
בתאי החיידקים ,כמו :חומצות הגרעין ד.נ.א ו -ר.נ.א ,וכל אלו יגרמו לתמותה של חיידקים או עיכוב
בהתרבות החיידקים.
גם בעבודתנו ראינו שאקונומיקה משפיעה על עיכוב התרבות חיידקים .והחל מריכוז אקונומיקה 25%
נראה הבדל משמעותי בעיכוב התרבות חיידקים (בהשוואה לקבוצת הבקרה ,ללא אקונומיקה).

הצעת ניסוי המשך:
בעקבות הניסוי שערכנו אנו ממליצים להמשיך את ניסוי זה על ידי בדיקת ההשפעה של ריכוזים שונים
של אקונומיקה על חיידקים שונים ,ולהשוות האם השפעתם על חיידקים שונים זהה או לא .כך תתקבל
תמונת מצב יותר מדויקת בהקשר של השפעת ריכוזים שונים של אקונומיקה על גדילת החיידקים ,גם
כאשר לא מדובר ב ,E.coli-משום שסביר שלכל חיידק תהיה עמידות אחרת ,והשפעת כל ריכוז תהיה
שונה .מחקר זה חשוב ויסייע בכך שיאפשר לחברות ניקיון לייעל את חומרי הניקיון שלהן ואת הטיפול
בחיידקים מסוימים אשר בעיתיים בסביבה כזו או אחרת .ואולי גם ליצור אקונומיקה בריכוזים שונים
על פי הצורך (ראה 'תכנון ניסוי המשך' בנספחים).
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רשימת מקורות  -ביבליוגרפיה

 .1ד"ר בר-ניר דרור" E.coli" (2008),אוהב או אויב" .פורסם ב"גליליאו" גיליון  ,118עמ' ,87-84יוני -
https://telem.openu.ac.il/courses/c20237/coli-g.htm

 .2ד"ר ברנע-זהר מעיין ( )2017״ניקיון זה עניין מדעי״  .פורסם ב-״דיווידסון און-ליין״.
https://bit.ly/2WVADTy
 .3ד"ר כהנא אורה ( )2016ספר "חיידקים ונגיפים בגוף האדם" .בהוצאת מל"מ ומשרד החינוך.
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/haydakim_ungifim_ora_kahana.pdf

 .4ד"ר סאייג אבי ( )2011מאמר על "אינטראקציה עם אקונומיקה" ,ידיעון מכון דוידסון -

 .5משרד הבריאות ( E.coli -ינואר )2020

-

https://bit.ly/3dTONvp

g/Pages/Ecoli0157_H7.aspx

 .6ויקיפדיה"-אקונומיקה" מקור מידע ( - )8דף זה נערך לאחרונה ב־ 1 ,09:32באוגוסט .2019
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7
%99%D7%A7%D7%94
 .7ויקיפדיה"-חיידקים" מקור מידע  -דף זה נערך לאחרונה ב־ 13 ,16:12בפברואר .2020
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D
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נספחים -
דף תכנון הניסוי:
שם :איתי בר
שמות התלמידים

שאלת החקר
(בשאלה יוגדרו
המשתנים בבירור,
והקשר המשוער
ביניהם)

שם :נטע קדוש

שאלת החקר :מהי השפעת ריכוזי אקונומיקה שונים על גדילת
חיידקים
משתנה תלוי -גדילת החיידקים בהשפעת ריכוזי אקונומיקה שונים
משתנה בלתי תלוי -ריכוזי אקונומיקה בתמיסה

לאקונומיקה אפקט חיטוי .יש בה חומרים שפוגעים בחיידקים.

השערת הניסוי :ככל שנגדיל הבסיס הביולוגי להשערתנו:
את ריכוז האקונומיקה במצע
הגידול ,כך גם קצב התרבות האקונומיקה ) (NaOClגורמת לפירוק השומנים המרכיבים את קרום
החיידקים יפחת.
התא .דבר שמביא למותם של תאים (עקב התפרקות קרום התא כל
תכולת התא תצא לתמיסה אשר בה היא נמצאת) .מה שיעכב את קצב
ההתרבות של תאי החיידק  .E.coliבנוסף ,החלבונים (חלבוני מבנה,
אנזימים וכו') וחומצות הגרעין (ד.נ.א ו -ר.נ.א) גם נפגעים .מה שמשבש
תהליכים ותפקודים בתאי החיידקים ,ובסופו של דבר יביא למותם .וגם
הכלור עצמו פוגע בחיידקים (ראה פרוט במבוא לעבודה).
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מושגים בביולוגיה

דנטורציה  -שינוי במבנה המרחבי של החלבון
פגיעה בשומנים  -קרומי התא בנויים משומנים מסוג פוספוליפידים
חלבונים  -חלבונים חיוניים לתאים חיים .ישנם חלבוני מבנה (בונים
אברונים ,חלבוני מעבר בקרוני תאים וכו') וישנם אנזימים ,חלבונים החיוניים
לכל התהליכים בכל תא חי.

המשתנה הבלתי
תלוי :ריכוזי האקונומיקה
ב ערכים/יחידות% :

המשתנה הבלתי תלוי בניסוי היינו ריכוז האקונומיקה במצע הגידול.
ריכוזי האקונומיקה השונים:

100%, 50%, 25%, 12.5%, 0%

בקרה חיצונית :צלחת בניסוי נשתמש ב 3-צלחות פטרי עם  0%אקונומיקה /ללא אקונומיקה.
פטרי ללא אקונומיקה
השוואתית:
בקרה
השוואה בין הריכוזים
בטיפולים השונים.

המשתנה התלוי +

-

דרך המדידה שלו

נמדוד את כמות גדילת החיידק על ידי בדיקת קוטר ההילה בצלחותהפטרי לאחר  24שעות

האורגניזםE.coli:

גדילת החיידק  E.coliבתמיסות עם ריכוזי אקונומיקה שונים

https://he.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli

ממלכה :חיידקים אמיתיים
מערכה :חיידקים ארגמניים
מחלקה :גמא-פרוטאובקטריה
סדרה:

Enterobacteriales

משפחה:
Enterobacteriaceae
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סוג:

Escherichia

מין:

Escherichia coli

מספר פריטים ו/או חזרות
(לכל טיפול)
 3צלחות פטרי כפול
ארבע חזרות

משתנים קבועים
טמפרטורה קבועהסוג חיידק קבועכמות קבוע שלחיידקים בכל צלחת
פטרי

 3צלחות פטרי לכל טיפול
כל צלחת תחולק ל 4 -רבעים
סה"כ  12חזרות לטיפול.

טמפרטורה קבועה :חשוב לשמור על טמפרטורה קבועה בכל המבחנות
ובכל החזרות בניסוי משום ששינוי בטמפרטורה יכול להשפיע על קצב
גדילת החיידקים מה שישנה את תוצאות הניסוי.
סוג חיידק קבוע :כל חיידק יגיב לניסוי בצורה שונה ולכן על מנת לקבל
תוצאות אחידות אשר יושפעו אך ורק מהמשתנה הבלתי תלוי (ריכוז
האקונומיקה) נשתמש רק בסוג חיידק אחד (.)E.coli
כמות קבוע של חיידקים בכל צלחת פטרי :בניסוי חשוב לשמור על כמות
התחלתית אחידה בכל צלחת פטרי משום שכמויות שונות של חיידקים בכל
צלחת יתנו לנו תוצאות שונות .
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עמלנט  -עולם המיקרואורגניזמים:

 2מקורות מידע
מהימנים

_http://www.amalnet.k12.il/micro/micro2.asp?num=mic00259
4

האוניברסיטה העברית ירושלים ,מעבדות בלמונטה  -מעבדות
במיקרוביולוגיה
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/belmonte/files/
mic
Robioloy.pdf
אי קולי אוהב או אוייב  -האונב' הפתוחה ,גלילאו (:)118
https://telem.openu.ac.il/courses/c20237/coli-g.htm

ד"ר סאייג אבי ,מאמר על "אינטראקציה עם אקונומיקה" ,ידיעון מכון
דוידסון https://bit.ly/3dTONvp -

לוח זמנים

הכנות לניסוי עם כל הציוד והחומרים  -יומיים מראש
העמדת הניסוי  +איסוף התוצאות :יומיים (יום אחרי יום)
-

יום רביעי שעה 5-6-7
יום חמישי שעה 6-7
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דף תצפית -
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דף עזר לתכנון ניסוי

ההמשך:

שאלת החקר :מהי השפעת ריכוזי אקונומיקה שונים על עיכוב התרבותם של חיידקים שונים?
פרטים על תכנון הניסוי

שאלות לבירור וחשיבה על תכנון הניסוי

האורגניזם הנבדק :חיידקים שאינם E.coli

מדוע בחרתם באורגניזם זה לעבודה?
בעבודת החקר שלנו ,בדקנו מהי השפעת ריכוזי
האקונומיקה על קצב גדילת החיידק  E.coliולכן
ברצוננו לבצע את ניסוי זה על ידי בדיקת ההשפעה
של ריכוזים שונים של אקונומיקה על חיידקים שאינם
 E.coliעל מנת לקבל תמונת מצב יותר מדויקת
בהקשר של השפעת הריכוזים על גדילת החיידקים
כאשר לא מדובר ב E.coli-משום שלכל חיידק תהיה
עמידות אחרת והשפעת כל ריכוז תהייה שונה .מחקר
זה חשוב ויסייע בכך שיאפשר לחברות ניקיון לייעל
את חומרי הניקיון שלהן ואת הטיפול בחיידקים
מסוימים אשר בעיתיים בסביבה כזו או אחרת.

ההשערה :לחיידקים שונים תהיה תגובה שונה לריכוזי מהו הבסיס הביולוגי להשערה?
אקונומיקה שונים.
לכל חיידק ישנה רמת  PHאופטימלית שונה ולכן
כך שריכוזים שונים של אקונומיקה ישפיעו באופן שונה על השפעת ריכוזי האקונומיקה תהיה שונה בכל אחד
ואחד מהם.
חיידקים שונים.
בעיקר יימצא הבדל בין חיידקים גראם חיוביים (בעלי דופן גם עובי הדופן תשפיע על חדירות החומרים הפעילים
עבה יותר) לגראם שליליים (בעלי דופן דקה יותר ,כמו חיידקי של האקונומיקה לחיידקים.
 E.coliבהם השתמשנו בעבודת החקר שלנו)

המשתנה התלוי  -קצב גדילת החיידקים
−

הדרך למדוד אותו  :קוטר הילה

−

יחידות מדידה :ס"מ

−

דרך מדידה נוספת :ספירת מושבות
עכירות בספקטרומטר

או מדידת

המשתנה הבלתי תלוי  -ריכוז האקונומיקה
−

אופן השינוי:

−

0%,12.5%,25%,50%,100%.

−

מספר הטיפולים

מדוע בחרתם בטווח ערכים זה?
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−

 3צלחות פטרי לכל ריכוז,אשר מחולקות ל.4-

−

טווח הערכים שיבדקו:

−

הערכים /היחידות :מ"ל

בחרנו בטווח ערכים זה משום שבניסוי הראשוני
שעשינו ,ערכים אלו הניבו תוצאות טובות.

מספר פריטים בכל טיפול ו/או חזרות
 3צלחות פטרי לכל ריכוז ,וכל צלחת מחולקת ל.4-
גורמים קבועים (לפחות שלושה) ו-הדרך לשמור אותם מדוע חשוב לשמור דווקא על גורמים אלו כקבועים?
קבועים.
טמפרטורה קבועה :לכל אורגניזם יש טמפ'
טמפרטורה -החיידקים ישהו באינקובטור במהלך הניסוי ,אופטימלית אשר בה האנזימים שלו יעבדו הכי טוב
אשר ישמור על טמפרטורה אחידה.
ולכן אם לא נשמור בכל חזרה ובכל אחוז על אותה
סוג אקונומיקה קבוע  -נשתמש באותו סוג של אקונומיקה על טמפ' נקבל תשובות שונות (בין החזרות של כל אחוז)
מה שיפגע בתוצאות הניסוי
כל החיידקים.
סוג אקונומיקה קבוע :לכל סוג אקונומיקה יש ריכוז
מצע גידול(אגר) -נשתמש באותו סוג של מצע גידול אגר על שונה של מים,נתרן תת כלורי ועוד ..וכל אחד
מהחומרים האלה בכמות שונה ישפיע יותר או פחות
כל החיידקים.
בניסוי ולכן חשוב לשמור על אותו סוג של אקונומיקה
בניסוי.

בקרות – פרטו מהן.
 .1בקרה חיצונית :מבחנה ללא אקונומיקה בכלל
 .2בקרה השוואתית :פנימית

מצע גידול אגר קבוע :על מנת שלכל חיידקי E.coli
יהיה נקודת התחלה שווה בניסוי מה שישמור בניסוי
רק על משתנה אחד הנבדק (ריכוזי אקונומיקה)
מהי חשיבות כל אחת מהבקרות?
.1בקרה חיצונית :על מנת להוכיח שתוצאות הניסוי
אינם נגרמות על ידי גורם אחר אלה בעקבות
האקונומיקה
 .2בקרה פנימית :על מנת להשוות בין השפעת ריכוזי
האקונומיקה השונים
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