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התקציר:
 . 1הצגת הבעיה
תנאי סביבה הנוצרים בזמן החליבה מעודדים היצמדות חיידקים יחד עם לכלוך החלבי והיווצרות
ביופילמים במערכת החליבה .על מנת להבטיח את רמת ניקיון מיטבית של משטחי מערכת החליבה יש
צורך בפיתוח מערכת הבודקת יעילות תהליכי ניקוי לסילוק הביופילמים.
 . 2מטרות המחקר
פיתוח מערכת מודל להערכת יעילות הניקוי של חומרים המשמשים לניקוי מערכות החליבה במשק החלב.
 . 3שיטות העבודה
נבנתה מערכת מודל המורכבת ממערכת שטיפה עם צינור פלב"מ המשלב דסקיות פלב"מ נשלפות
המחוברות לצינור .לפיתוח שיטה לכימות יעילות הניקוי ,נעשה שימוש בנבגים של חיידקי בצילוס אשר
מוצמדים לדסקיות פלב"מ .השוואת כמות הנבגים ,לפני ואחרי תהליך הניקוי ,מהווה מדד להערכת יעילות
הניקוי של החומר הנבדק.
 . 4תוצאות עיקריות
פותחה מערכת המורכבת ממערכת שטיפה עם צינור פלב"מ המשלב דסקיות פלב"מ נשלפות המחוברות
לצינור .לפיתוח שיטה לכימות יעילות הניקוי ,נעשה שימוש בנבגים של חיידקי בצילוס אשר מוצמדים
לדסקיות פלב"מ .השוואת כמות הנבגים ,לפני ואחרי תהליך הניקוי ,מהווה מדד להערכת יעילות הניקוי של
החומר הנבדק .בעזרת המערכת נבדקה יעילות של מספר חומרים המשמשים לניקוי מערכות החליבה
בארץ .נמצא כי לכוח המכאני והרכב החומר ישנה תרומה משמעותית ליעילות הניקוי של החומר הנבדק.
 . 5מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות
תוצאותינו מראות שהמערכת מסוגלת להעריך את יעילות ניקוי החומרים בצורה מהימנה בתנאי סביבה
דומים שבמערכות החליבה.
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Abstract
Microbial damages caused by biofilm forming bacteria in the dairy industry are a
fundamental threat to safety and quality of dairy products. In order to ensure the
optimal level of equipment hygiene in the dairy industry, it is necessary to determine
the biofilm removal efficiency of cleaning agents used for cleaning-in-place
procedures. However, currently there is no standard method available for evaluating
and comparing cleaning agents for use in cleaning-in-place procedures in the dairy
industry under realistic conditions.
The present study aims to establish a cleaning-in-place model system to evaluate the
effectiveness of cleaning agents in removal of biofilm derived spores from the surfaces
of stainless steel which is the predominant substrate in milking equipment on dairy
farms.
The system is based on Bacillus subtilis spores surrounded with exopolymeric
substances produced by bacteria during biofilm formation. The spores applied on
sampling plates were mounted on T-junctions protruding 1.5 – 11-times the milk pipe
diameter from the main loop to resemble different levels of cleaning difficulty. The
cleaning tests were conducted using commercial alkaline detergents and caustic soda at
conditions which are relevant to actual farm environment. The spores removal effect
was evaluated by comparing the number of viable spores (attached to sampling plates)
before and after cleaning. The mode of action of cleaning agents towards biofilm
derived spores was further determined, for instance whether spores elimination effect
of an agent is due to killing the spores or removing them from the surfaces of dairy
equipment.
In overall, the results of this study suggest that the developed model system simulates
actual farm conditions for quantitative evaluation of the effectiveness of cleaning and
disinfecting agents and their mode of action in removal of biofilm derived spores.
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ב .גוף דו"ח המחקר
מבוא
בעיית התבססות חיידקים יוצרי ביופילם .חיידקים המתבססים על משטחי עבודה (צנרת ,מיכלים ואביזרי
חליבה) ברפתות מהווים בעיה קשה וחמורה בתחום איכות ובטיחות של חלב ומוצריו ( .)1משטחי העבודה
בתעשיית החלב בנויים ממספר חומרים הבאים במגע עם העטין ועם החלב .החומרים העיקריים כוללים:
פלדת אל חלד (פלב"מ) ,גומי ,סיליקון וחומרים פלסטיים מורכבים .בזמן החליבה חשופה מערכת החליבה
לחלב טרי (ותרסיסי חלב) בטמפרטורות של כ .37°C-רכיבי החלב הם בעיקר שומן החלב ,לקטוז
וחלבונים .מאחר ונקודת ההיתוך של שומן החלב הינה כ ,37°C-עשויה להיווצר שכבת שומן על משטחי
הצנרת הבאים במגע עם החלב בטמפרטורות נמוכות .תנאי סביבה אלה עשויים לעודד התבססות חיידקים
המצויים בחלב לשטח פני המשטחים במערכת החליבה.
תהליך ההתבססות מתחיל בכך שחיידקים המצויים בחלב גולמי נצמדים לשטח פני המשטחים .עיקר
ההיצמדות מתחוללת כאשר המערכת נמצאת במצב סטטי .במערכת החליבה החלב נמצא בדרך כלל
בתהליך זרימה ,עם הפסקות בין דבוקת פרות אחת לשנייה .חיידקים יכולים להיצמד בזמן הזרימה
ובהפסקות אל דפנות הצנרת .לאחר היצמדות ראשונית למשטח ,מתחיל תהליך התיישבות החיידקים
במהלכו נוצרות קהילות מורכבות של תאים שמכוסות במטריקס פולימרי הנקראות ביופילמים (.)2-4
בשלב הבשלת הביופילם ,חיידקים ממשיכים להתרבות ולנוע על פני המשטח .בנוסף ,חיידקי הביופילם
מפתחים ערוצי תקשורת בין תאית ובונים מערכות הובלה (של נוטרינטים ,מים ,חמצן וכו') מורכבות על
מנת לקיים מגוון תהליכים מטבוליים ,אם כי בקצב שונה מאשר החיידקים בתרבית נוזלית ( .)6,5הסתגלות
החיידקים לצורת חיים המתקיימת בביופילם מתאפשרת הודות ביטוי גני דיפרנציאלי בחיידקי הביופילם
לעומת החיידקים בתרחיף (.)7,2
יצירת הביופילם מהווה מנגנון הישרדות המגן על חיידקים ומאפשר את התרבותם בתנאי סביבה קשים,
כגון זרימה טורבולנטית וחוסר במזון ( .)6החיידקים בונים מטריקס פולימרי המכסה אותם ומקנה להם
עמידות מוגברת בפני חומרים אנטימיקרוביאליים הנמצאים בחומרי הניקוי והחיטוי ( .)9,8,5לפיכך,
חיידקי הביופילם (תאים וגטטיביים ונבגים) ,במתקני החליבה ,מהווים מקור לזיהום מיקרוביאלי מתמשך
שמהווה איום משמעותי לבטיחות ואיכות מוצרי חלב ומשפיע על אורך חיי המדף של המוצרים (.)11,10
תהליך הפסטור משמיד את מרבית החיידקים הוגטטיביים בחלב ,אולם אינו פוגע בנבגים ,שהם חלק ניכר
מקהילת החיידקים בביופילם.
בנוסף לכך ,הזיהום המיקרוביאלי עלול לגרום לנזק כלכלי משמעותי עקב פגיעה בציוד החליבה .חיידקי
הביופילם מקטלזים ריאקציות כימיות וביולוגיות הגורמות לקורוזיה מתחתית של הצנרת ,המיכלים ואבזרי
החליבה (.)11,10
סוגי החיידקים הבעייתיים במערכות החליבה .ביופילמים הנוצרים על משטחים הבאים במגע עם החלב
כוללים ,בין השאר חיידקי בצילוס ,סטרפטוקוקוס ,פסאודומונס ,לקטובצילוס ,סלמונלה ו.)1( E. coli-
חיידקי הבצילוס הם חיידקים גרם חיוביים יוצרי נבגים שנפוצים מאוד על משטחים הבאים במגע עם חלב.
נמצא שחיידקי בצילוס הם המיקרו-פלורה הדומיננטית של ביופילמים שנוצרים במערכות המשמשות את
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משק החלב ( .)1חיידקים אלו שורדים את תהליך הפסטור הודות ליכולתם ליצור נבגים .הביופילמים של
בצילוס יכולים להכי ל הן תאים וגטטיביים והן נבגים .כמות הנבגים עולה כאשר הביופילם חשוף לאוויר,
מצב המתרחש בצנרת החלב במהלך הפסקות החליבה .לפי תוצאות מקדימות במעבדתנו ,הנבגים מהווים
יותר מ 12%-מכלל חיידקי הביופילם .דווח שביופילם של מספר זני בצילוס מורכב בעיקר מנבגים (.)12
כלומר ,המטריקס הפולימרי של הביופילם מספק את המוקד להבשלת נבגים אשר עלולים להשתחרר ממנו
ולגרום לזיהום מתמשך של סביבת הייצור בתעשיית החלב .מכיוון שהנבגים עמידים הרבה יותר מתאים
ווגטטיביים לטיפול בחומרי ניקוי וחיטוי הם יישארו במערכת החליבה ,ישרדו את הטיפול התרמי (פסטור)
ויזהמו את החלב .הנבגים של זנים פסיכוטרופים מסוגלים לנבוט ולהתרבות גם בטמפרטורות המקרר.
תופעה זו מאיצה את קלקול מוצרי החלב ומקצרת את חיי המדף שלהם .מאחר שיש בין חיידקים אלה גם
מחוללי מחלה באדם ,כמו  ,Bacillus cereusהישרדות חיידקי הבצילוס עלולה לגרום לנזק בריאותי
לצרכנים.
מנגנון הבקרה להיווצרות הביופילם בחיידקי בצילוס .חיידקי הבצילוס ,כגון ,Bacillus subtilis
עוברים תהליכי התמיינות מורכבים בהתאם לאותות סביבתיים ( ,)13המאפשרים להם לשרוד תנאי סביבה
קיצוניים .אחד הבקרים המרכזיים שקובעים את מסלול ההתמיינות בבצילוס הוא פקטור שיעתוק.Spo0A-
רמתו המזורחנת תקבע מתי התא יתחיל לסנתז מטריקס חוץ-תאי לצורך התבססות על פני המשטח ,ומתי
יפנה לתהליך הספורולציה .ישנם שני אופרונים מרכזיים בחיידקי הבצילוס האחראיים לסינתזת מטריקס
חוץ תאי epsA-O :ו .yqxM-שני האופרונים נמצאים תחת בקרה שלילית של חלבון .)15,14( AbrB
נמצא שחלבון ממבראנלי בשם  KinDמהווה קינאזה מרכזית החשה סיגנל חוץ-תאי ומזרחנת את פקטור
 Spo0A .)16( Spo0Aהמזורחן מסיר את הדיכוי ( )repressionשל חלבון  AbrBומשרה את הפעלת
המסלול ליצירת מטריקס ובניית הביופילם (.)16
גישות להתגבר על היווצרות הביופילם .מניעת היווצרות הביופילם היא גישה עדיפה על טיפול בביופילם
קיים .אך ,עד עתה לא קיימת טכנולוגיה אשר תמנע לחלוטין היווצרות של ביופילם מבלי לגרום לתופעות
לוואי בלתי רצויות .הגישות הקיימות להתמודד עם בעיית הביופילם מבוססות בעיקר על ניקוי וחיטוי יסודי
של מערכות החליבה ,לפני שהחיידקים מצליחים להתבסס בצורה משמעותית על המשטחים .לאחרונה,
דווח על פיתוח חיישנים לזיהוי ביופילמים בשלבי התפתחות התחלתיים ( ,)17במטרה לנסות לעכב את
המשך התפתחותם .עבודה אחרת עסקה בזיהוי של חומרים אשר אינם מאפשרים את היווצרות ביופילמים
( . )18בעבודה זו ,נבדק עיכוב יצירת הביופילמים ע"י חומרים שונים ,אך לא נמצא חומר אשר פגע בצורה
משמעותית בבניית הביופילם ( .)18אחרים דווחו גם על שילוב של חומרים אנטימיקרוביאליים בתוך ציפוי
משטחים על מנת למנוע היווצרות הביופילם ( .)19עבודות אחרות דיווחו על שימוש בחומרים פעילי שטח
כמעכבי היווצרות ביופילמים ( .)21,20חומרים אלו משפיעים ,ככל הנראה ,על התפתחות השוטונים
בחיידקים ובכך מעכבות היווצרות הביופילמים ( .)21למרות הדיווחים הנ"ל ואחרים ,אין מענה ממשי
לבעיית הביופילמים בתעשיית החלב.
על מנת ל סלק את חיידקי הביופילם שנצמדו למשטחי מערכת החליבה צריכים לנקוט בתהליך ניקוי הדורש
שימוש בחומרי ניקוי ובאנרגיה לסחרור החומר .ניקוי המערכת חייב להיות יעיל ,חסכוני ככל האפשר
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במים ,דטרגנטים ואנרגיה (חום ,שאיבה ,ואקום וכו') .ישנם חמישה מרכיבי הניקיון שמשפיעים על יעילות
הניקוי במערכות החליבה כפי שמתואר באיור .1

איור  .1חמשת מרכיבי הניקיון במערכות החליבה.
פעולות ניקוי נכונות ויעילות ,המשאירות מערכת חליבה נקייה לאחר מהלך הניקוי ,משפיעות משמעותית
על איכות החלב המופק במכון החליבה .מרכיבי מכון החליבה נחשפים במהלך הניקוי לזרם של חומרי
ניקוי .תפקידם של חומרים אלו לסלק את חיידקי הביופילם יחד עם שאריות החלב הדבוקות למשטחים
ולמנוע הידבקות חוזרת .יש לוודא את יעילות הניקוי של החומרים ופעילותם לסילוק הביופילם .לאחרונה,
דווח על פיתוח מערכות מתקדמות לבדיקת יעילות חומרי ניקוי ( .)22,10למרות זאת ,לא קיימת עד עתה
מערכת מודל מתוקננת לבדיקת יעילות הניקוי המשקפת את תנאי השטח שבמערכות החליבה .לכן יש צורך
בפיתוח מערכת מודל המדמה את תנאיי סביבה שבמערכות החליבה ,כגון( :א) תנאיי סחרור מבוקרים
בהתחשב הכוח המכאני שמופעל במערכת בזמן זרימת חומר ניקוי( ,ב) היצמדות של זיהום מיקרוביאלי
משמעותי (נבגים עטופים במטריקס פולימרי  -הביופילם) למשטח.
מטרות המחקר
מטרת המחקר היא פיתוח מערכת מודל להערכת יעילות הניקוי של חומרים המשמשים לניקוי מערכות
החליבה במשק החלב .מטרה זו תושג באמצעות היעדים הספציפיים הבאים:
א .בניית מערכת הדמיה לבדיקת יעילות חומרי ניקוי.
ב .יישום ואופטימיזציה של המערכת לבדיקות חומרי ניקוי הנמצאים בשימוש במערכות החליבה.
ג .בחינת יעילות הניקוי של חומרים ,אשר נמצאו כיעילים במערכת המודל ,במכון החליבה של רפת
מסחרית.
ד .הכשרת המודל כרפרנט לאישור התאמה של חומר ניקוי לשימוש במערכות חליבה.
6

פירוט עיקרי הניסויים שבוצעו וכלל התוצאות שהתקבלו לתקופת הדו"ח
בניית מערכת מודל לבדיקת יעילות חומרי ניקוי .מערכת מודל נבנתה על בסיס סימולטור החליבה
שבמעבדה לבריאות העטין (מאל"ה) בקיסריה .מתקן הבדיקה מורכב ממערכת שטיפה ( ,)CIPהכוללת
הזרקת אוויר ,אשר מותקן על הסימולטור וכולל צינור פלב"מ (קוטר פנימי כ 22-מ"מ) המשלב  4צלחות
דיגום נשלפות המחוברות לארבעה זרועות בחיבור  Tלצינור (איור  .)2האורך של זרועות חיבור שונה על
מנת לדמות לדרגות קושי שונות של הניקוי .שטח פני צלחות הדיגום (העשויות מפלב"מ) חשופים לזרם
חומרי ניקוי (איור  .)2השילוב בין הכוח המכאני של הזרימה המערבולתית (טורבולנטית) לבין היכולת
הכימית של החומר אמור לבטא את כושר הניקוי של החומר הנבדק.
א.

ב.

(ב)

איור  .2פיתוח מערכת לבדיקת יעילות חומרי ניקוי( .א) תרשים סכמתי של מערכת לבדיקת יעילות
חומרי ניקוי :חלק מרכזי במתקן הבדיקה הוא צינור פלב"מ המשלב  4צלחות דיגום (דסקיות בדיקה)
נשלפות המחוברות לארבעה זרועות בחיבור  Tלצינור .האורך של זרועות החיבור שונה ליצירת דרגות
קושי שונות של הניקוי( .ב) תמונת המערכת כפי שהיא נבנתה במעבדה בקיסריה.
פיתוח שיטה לכימות יעילות הניקוי .לפיתוח שיטה לכימות יעילות הניקוי ,נעשה שימוש בזן הבר של
חיידק  B. subtilisאשר מסוגל ליצור ביופילם מורכב תוך היווצרות נבגים בתנאים אירוביים .נבגי
הבצילוס הוכנו בתנאיי גידול המעודדים ספורולציה תוך התפתחות הביופילם במצע )(Lysogeny broth
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 LBבתוספת גליצרול  0.5%ו .)16( 0.1mM MgSO4-לאחר האיסוף הנבגים עברו טיפול תרמי ,במשך
 20דקות ב ,80ºC-והוצמדו לצלחות הדיגום מפלב"מ (כמיליון נבגים לכל צלחת) (איור  .)3השוואת כמות
הנבגים שעל צלחות הדיגום ,לפני ואחרי תהליך הניקוי ,מהווה מדד להערכת יעילות הניקוי של החומר
הנבדק .יש שלושה יתרונות עיקריים לשימוש בנבגי בצילוס כמודל לבדיקה מסוג זה( :א) נבגי בצילוס
נצמדים בצורה חזקה למשטחי עבודה במערכות החליבה ,כגון פלב"מ( ,ב) ניתן להכין כמות גדולה של
דסקיות פלב"מ עם נבגים ממקור יחיד ולשמור אותם לאורך זמן( ,ג) ניתן לכמת את הנבגים לפני ואחרי
טיפול ,דבר המאפשר לקבל הערכה כמותית של יעילות ניקוי החומרים.
א.

ב.

איור  .3פיתוח שיטה לכימות יעילות הניקוי( .א) תהליך הכנת צלחות הדיגום מפלב"מ (דסקיות
הבדיקה) עם נבגי הבצילוס( .ב) צלחות הדיגום אשר נחשפו לחומרי ניקוי שמסוחררים בזרימה מערבולית
במערכת להערכת יעילות הניקוי.
בהמשך ,רצינו לבדוק את התרומה של הכוח המכאני על יעילות הניקוי במערכת המודל .התוצאות אשר
מוצגות באיור  4מצביעות כי לכוח המכאני יש תרומה משמעותית לניקוי הדסקיות .בנוסף ,נמצא כי למים
היה קשה יותר לנקות את הדסקיות שעל חיבור  Tארוך (המדמה את רמת קושי גבוהה יותר לניקוי) -
הדבר מתבטא בהורדה של כ 2.5 -סדרי גודל בכמות הנבגים ,ואילו הדסקיות שמוקמו על חיבור  Tקצר
הראו ירידה של כשלושה סדרי גודל בכמות הנבגים.
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איור  .4השפעת הכוח המכאני על יעילות הניקוי של דסקיות הבדיקה לאחר סחרור למשך  10דקות ב-
 50ºCוברמת וואקום של .50kPa
בהמשך המחקר נבדקה יעילות הניקוי של מספר חומרים הנמצאים בשימוש ברפתות בארץ .כפי שניתן
לראות מטבלה  ,1חומר א' הצליח להוריד את כמות הנבגים בחמישה סדרי גודל בחיבור  Tקצר וארבעה
סדרי גודל ב T-ארוך .חומרים ב' וד' הורידו את כמות הנבגים בארבעה סדרי גודל הן בחיבור  Tארוך והן
ב Tקצר .החומרים ג' וה' הורידו בארבעה סדרי גודל את כמות הנבגים בחיבור  Tקצר ושלושה סדרי גודל
בחיבור  Tארוך .חומר ו' הוריד בארבע וחצי סדרי גודל את כמות הנבגים הן ב T-קצר והן ב T-ארוך.
טבלה  .1יעילות הניקוי של חומרים לאחר סחרור למשך  10דקות ב 50ºC-וברמת וואקום של .50kPa
חומר ניקוי )(pH

הורדה לוגריתמית
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()long T
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יעילות הניקוי
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4

5
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4

4
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3

4
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ו' )(11.3

4.5

4.5

מעולה

בהמשך ,נבדקה גם השפעה של הזרקת אוויר על יעילות הניקוי של הנבגים שהוצמדו לדסקיות .התפקיד
העיקרי של הזרקת אוויר במערכת הינו לצורך יצירת גל זרימה (תנועה מערבולית) של החומר המוזרם.
תנועה כזו חשובה לשיפור הכוח המכאני של חומרי ניקוי לכל אורך הצנרת .כפי שניתן לראות באיור ,5
התקבל שיפור קל ביעילות הניקוי עם הזרקת אוויר בנוכחות חומר ניקוי או בלעדיו .תוצאות אלו מצביעות
9

כי אין תרומה משמעותי להזרקת אוויר לניקוי צינור בעל קוטר פנימי של  22מ"מ או פחות.
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איור  .5השפעת הזרקת אוויר על יעילות הניקוי.
ידוע שאחד הפרמטרים החשובים לשיפור יעילות תהליכי הניקוי הינו טמפרטורה בה מתבצעת הזרמת
חומרי ניקוי .לכן ,החלטנו לבדוק את השפעת הטמפרטורה על יעילות הניקוי בנוכחות חומר ניקוי או
בלעדיו .כפי שניתן להתרשם מאיור  ,6התקבל שיפור של כחצי סדר גודל ביעילות הניקוי בטמפרטורה של
 50מ"צ לעומת  35מ"צ .תוצאות אלו מצביעות על התרומה המשמעותית של הטמפרטורה בזמן הזרמת
חומר ניקוי במערכות .CIP
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איור  .6השפעת הטמפרטורה על יעילות הניקוי.
10

מתברר כי צינור חלב ישר אינו בעייתי לניקוי במערכת חליבה תקינה .המבחן של חומר הניקוי הוא היכולת
שלו לנקות גם בתנאי זרימה קשים .ככל שנתרחק מהצינור המרכזי כך תואט הזרימה .לפיכך ,הוחלט
לשדרג את המערכת עם הוספת דרגות קושי שונות ע"י הארכת חיבורי  Tכפי שמוצג באיור  .7ניתן
להתרשם כי ככל שמתרחק ים מהצינור המרכזי כך ישנה ירידה במפלס תמיסת הניקוי בצנרת אשר עלול
להפחית את היעילות של תהליך הניקוי במערכת.

איור  .7שדרוג המערכת לתנאיי ניקוי בדרגות קושי שונות.
בהמשך המחקר נבדקה את יעילות הניקוי של החומרים השונים בעזרת המערכת המשודרגת עם דרגות
קושי שונות של הניקוי .כפי שניתן לראות באיור  ,8חומר  Aהצליח להפחית את כמות הנבגים על
הדסקיות בחמישה סדרי גודל בחיבור  Tבאורך של  35מ"מ וב 2.5-סדרי גודל בחיבור  Tבאורך של 275
מ"מ (המהווה דרגת קושי של ניקוי הגבוהה ביותר במערכת) .לעומת זאת ,סיחרור בסודה קאוסטית לא
הצליח לנקות את הדסקיות בצורה יעילה בחיבור  Tבאורך של 275מ"מ (הורדה לוגריתמית של פחות מ-
 1בכמות הנבגים) אם כי בחיבור  Tשל  35מ"מ פעילותה הייתה יחסית טובה (הורדה של מעל  3סדרי
גודל בכמות הנבגים).
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ב
ב
איור  .8השוואת יעילות הניקוי של חומרים בדרגות קושי שונות של ניקוי שנקבע לפי אורך של חיבורי.T-
בנוסף לכך ,התעוררה השאלה לגבי אופי הפעילות של חומרי ניקוי שנבדקו; כלומר רצינו לבדוק האם
יעילות הניקוי של החומרים נובעת הודות פעילות הניקוי או/ו בגלל פעילות החיטוי שלהם .לכן ,העמדנו
ניסוי נוסף בו נחשפים הנגבים במבחנה לאותם ריכוזים של החומרים במשך  10דקות כמו במערכת הCIP-
(איור .)9

איור  .9הערכת יעילות החיטוי של החומרים בעזרת נבגי הבצילוס.
תוצאות הניסויים סוכמו באיור  10ומצביעות על כך שאותו חומר  , Aאשר הצליח לנקות בצורה היעילה
ביותר את הנבגים בכל דרגות קושי של ניקוי שנבדקו ,מתאפיין בעיקר כחומר 'לא מחטה' אלא כ'-מנקה';
מסקנה זו נובעת מעובדה שחומר  Aאינו פגע בחיות הנבגים בניסוי שתואר באיור  .9לעומת זאת ,חומרים
 D ,C ,Bו E-הצליחו לפגוע בחיות הנבגים כלומר הם מתאפיינים בפעילות 'מחטה'.
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איור  .10בחינת כושר החיטוי של חומרי הניקוי.
דיון
תנאי סביבה הנוצרים בזמן החליבה מעודדים התבססות חיידקים המצויים בחלב ותורמים להתפתחות
ביופילמים במערכת החליבה .חיידקי הביופילם (הן תאים ווגטטיביים והן נבגים) מקשים על תהליכי ניקוי
במערכות החליבה ומהווים מקור לזיהום מיקרוביאלי מתמשך לחלב ומוצריו .חיידקי הביופילם מפרישים
אנזימים פרוטאוליטים וליפוליטים הפוגעים במרכיבי החלב ועלולים לפגוע במרקם ,בצבע ,בריח או בטעם
של החלב ומוצריו .פגיעה זו מתבטאת בירידה משמעותית באיכות מוצרי החלב (כגון ירידה בכושר
התגבנות) וקיצור חיי המדף שלהם הגורמים להפסדים כלכליים משמעותיים.
בעבודת מחקר זו הצלחנו לפתח מערכת מודל להערכה כמותית של יעילות ניקוי המשטחים בעזרת חומרים
שנועדו לסלק את החיידקים והנבגים יחד עם שאריות החלב ממערכות החליבה .בעזרת המערכת נבדקה
יעילות של מספר חומרים המשמשים לניקוי מערכות החליבה בארץ .מצאנו כי לכוח המכאני ,אשר מופעל
במערכת בזמן סחרור חומר ישנה תרומה משמעותית ליעילות הניקוי של החומר הנבדק .תרומה זו
מתבטאת בהורדת כמות הנבגים שעל הדסקיות עד כשלושה סדרי גודל .ואילו ,התרומה של הרכב החומר
מתבטאת בהורדה של עד לשני סדרי גודל בערך בכמות הנבגים בהתאם ליכולת הניקוי של החומר הנבדק.
ובכן ,תוצאותינו בסיום פרויקט זה מראות שהמערכת מסוגלת להעריך את יעילות ניקוי של החומרים
בצורה מהימנה בתנאים המדמים את תנאי הסביבה במערכות החליבה.
למרות הבעיה שהתעוררה במהלך ביצוע הפרויקט ,כגון בעיה לוגיסטית (עקב המרחק) של הבאת דסקיות
הבדיקה ממינהל המחקר החקלאי (ראשון לציון) למאל"ה (קיסריה) ובחזרה ,הושקעו מאמצים רבים ע"י
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