איור :ניר גולן

שרון מועלם

באילו טעמים
חשים טועמיעל?
לחוש טעם עילאי יש כמה יתרונות — ומחיר כבד

להתעדכן

יש אנשים שנולדים עם היכו
לת לרוץ קילומטר בשלוש
דקות ,לאחרים יש יכולת מופ
לאה לזכור בעל פה ספר טלפונים ,וישנם
"טועמיעל" ).(Supertasters
אף שלפי מחקרים רבים כרבע
מהאוכלוסייה הם טועמיעל שמסוגלים
להבחין בטעמים שיתר האנושות כלל
אינה מכירה ,קשה לזהות טועםעל כש
פוגשים בו .הסיבה היא שבניגוד לבדי
קות ראייה ושמיעה ,קשה לבחון את חוש
הטעם שלנו .אין תרשים נוח שמראה מה
בדיוק אנשים טעמו ,וקשה לדעת מי אנין
במיוחד ומי סתם מעדיף טעמים אחרים.
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המבחן השכיח לזיהוי טועמיעל
מערב שתייה של כימיקל מר בשם פרו
פילתיאורציל )ובקיצור .(PROP :כרבע
מהאוכלוסייה כלל אינה מרגישה בטע
מו של ה ,PROPכמחצית מהאוכלוסיה
מבחינה באופן כללי שהחומר אינו טעים,
וכרבע ממנה מבחינים במדויק בטעמו
הנורא .אלה הם טועמי העל ,שלנשים
ולאנשים ששורשיהם באפריקה ,במזרח
הרחוק ובכמה אזורים בדרום אמריקה יש
סבירות גבוהה יותר להימנות עמם.
באופן מעניין ,ילדים מיטיבים להבחין

בטעם יותר ממבוגרים ,אך הם לא תמיד
מגדירים אותו כמר .כנראה כיוון שבאופן
כללי ,ילדים מפרשים טעמים אחרת
ממבוגרים.
הבעיה של טועמיעל היא שהצד השני
של כישרון לזהות טעמים הוא רגישות
יתר .בני אדם מזהים חמישה סוגים של
טעם :מלוח ,מתוק ,חמוץ ,מר ואוממי .או
ממי היא מילה יפנית שאפשר לתרגמה
כ"טעם ערב" .אחד התבלינים האהובים
עליי שמאופיין בטעם אוממי חזק הוא
פריק נאם פלה ,שעושים מאנשובי ושא
פשר למצוא במסעדות תאילנדיות.
אך כיוון שטועמיעל מזהים עוד גוונים
של טעמים ,מה שעבורנו הוא מלוח ,מתוק,
חמוץ ,מר או אוממי ,עבורם עשוי להיתפס
כבעל טעם אחר לגמרי .טועמיעל מאוד לא
נלהבים ,לדוגמה ,לצרוך מזונות ממשפחת
המצליבים ,ובהם כרובית ,ברוקולי ,צנון
וחרדל ,שעשוי ממש להגעיל אותם.
בהימנעותם מהמזונות האלה הם מונעים
מעצמם כמה נוגדי חמצון ופיטונוריטים
שמונעים מחלות ואף מאריכים חיים .טוע
מיעל גם נוטים להימנע משתיית אלכוהול,
כיוון שהוא נתפס על ידם כמר במיוחד.

מדוע בכלל יש טועמיעל?
התשובה לכך זהה לתשובה לשאלה מדוע
בכלל ניחנו בחוש טעם.

טועמיעל נגעלים ממאכלים שומניים מדי ,אך
גם מצמחים בריאים כגון כרובית ,ברוקולי,
צנון וחרדל .ההרגלים האלה משאירים אותם,
לפעמים ,רק עם הקינוח

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

אנחנו נוטים להימנע ממזונות מרים,
בין השאר כיוון שאלה הם טעמם של הר
עלנים שצמחים רבים מייצרים כדי למחות
בפנינו על אכילתם ,ואף כדי להזיק למי
שמפריז באכילתם.
על ידי נטייתנו להימנע מאכילת רכי
בים מרירים ולחפש צמחים טעימים להכניס
לסלט ,הצלחנו להרחיק מעצמנו וממאגר
הגנים שלנו כמה כימיקלים מסוכנים .חוש
הטעם המשופר של טועמי העל עוזר להם
להיזהר מרעלים מתוחכמים יותר ובעלי
טעם מעודן יותר .למעשה ,חרף נטייתם
להימנע מקרובי משפחתו הבוטניים של
החרדל ,טועמיעל נוטים להיגעל ממזונות
שפשוט אינם בריאים – למשל ממזונות
שומניים מדי .זו כנראה הסיבה לכך שכמה
מחקרים מצאו שלטועמיעל יש פחות שו
מנים בדם והם סובלים פחות ממחלות בכלי
הדם.
אך כמו גיבוריעל אחרים ,גם טועמי
העל סובלים קשות מנקודת התורפה שלהם.
כי כשמוותרים על הספייר ריבס ומתעל
מים מהירקות ,צריך לפעמים להתאמץ כדי
למצוא משהו שהוא ערב לחךהעל ,ואם לא
מצליחים ,עלולים להישאר עם מנה אחת
– הקינוח .זו עשויה להיות הסיבה לכך
שטועמי העל בעלי ההרגלים הקטנוניים
אוכלים הרבה מאוד קינוחים ,רבים מהם
מתמכרים לסוכר ,ונמצאים בסיכון הגבוה
ביותר לחלות בסרטן המעי .ככה זה .לכל
פגם יש יתרון – ולכל יכולת מיוחדת יש
C
מחיר.
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

איפה היינו בלי
מדענים מטורפים
ממציאי האינטרנט ממשיכים לעצב את עתידנו
האינטרנט הומצא בידי מדע
נים בסוכנות המחקר האמרי
קאית  .DARPAכך גם מטוס
ההפצצה "החמקן" שנעלם מעיני מכשירי
רדאר קונבנציונליים ,ה ,GPSרובוטים
שמאפשרים לבצע ניתוחים מרחוק ,טכנו
לוגיות שמאפשרות לשלוט בגפיים מלא
כותיות בעזרת גלי מוח וחשיבה ופיתוחים
המאפשרים להסיע משאיות ללא נהג.
כולם פרי מוחם הקודח של מדענים באותה
סוכנות שהפנטגון הקים בשנות החמישים,
ושהמוחות שהשתוללו במסדרונותיה הם
מהאחראים העיקריים לקידמה של המאה
הקודמת .היסטוריה חדשה של סוכנות
זאת ,עובדיה ותוצריה ראתה אור לראשו
נה בספר שהתפרסם בארצות הברית בסוף
השנה שעברה וששמו "The Department
."of Mad Scientists
ארפ"א הוקמה בתגובה להלם שאחז בא
רצות הברית ב ,1957כשברית המועצות
שיגרה את הלוויין ספוטניק וזינקה במפתיע
למעמד המובילה במירוץ לחלל .הבהלה
במערב היתה רבה .הממשלה האמריקאית
הקימה את סוכנות  ARPAכדי להבטיח
שלא תופתע שוב בהתקדמות טכנולוגית
של יריביה .במהרה ,ייעודי הסוכנות כללו
גם משימות ביטחוניות – ו 15שנים אחרי

בארצות הברית
מתקשים להבין
איך ארגון ממשלתי
מוביל כבר חצי
מאה על השוק
החופשי .ההסבר
שמציע הספר הוא
נכונות הממשל
האמריקאי
לתקצב ראש גדול
ואובססיה

פרויקט "מנהטן" שהוליד את פצצת האטום,
שוב נראו גנרלים ופיזיקאים בחלוקי מעבדה
רצים אלה לצד אלה במסדרונות הפנטגון.
מה שמיוחד בקואליציה הצבאיתמדעית
הזאת היא שהיא ממשיכה להיות פורה גם
יותר מ 50שנה אחרי שנוצרה ,וגם לאחר
שהאיום שהביא להקמתה איננו עוד.

ארפ"א היא סוכנות הנדסית העו
סקת במימוש רעיונות שנמצאים מעבר
לגבול הדמיון .לאורך שנות קיומה היא
החליפה כמה פעמים את שמה .היא נו
לדה כARPA: Advanced Research
 ,Projects Agencyאבל בתחילת שנות
השבעים ,עקב המיקוד של פיתוחיה ,נוס
פה לשמה המילה  Defenceוראשי התיבות
נהפכו ל .DARPAה Dהמאיימת הוסרה
בסוף שנות השמונים לאחר נפילת ברית
המועצות וסיום המלחמה הקרה ,וכעבור
כמה שנים חזרה .במרוצת השנים האלה
הולידו מעבדות ארפ"א כמה טכנולוגיות
של בינה מלאכותית ורובוטיקה ,טכנולו
גיות שמשמשות עד היום את התעבורה
בכל העולם ,וכמובן את האינטרנט ,שהחל
דרכו באוקטובר  1969כרשת המחשבים
הניסיונית ארפ"אנט.
הספר החדש מציג לא רק את ההיסטוריה
של הארגון ושל האנשים יוצאי הדופן שע
בדו בו ,אלא גם את הטכנולוגיות שמאכל
סות כיום את מעבדות דארפ"א ,ושעתידות
להשפיע על חיינו בעשורים הבאים .אחד
התחומים שמעסיקים במיוחד את מעבדות
דארפ"א הוא אנרגיה .בין היתר עובדים שם
על מזעור גנרטורים רביעוצמה לסוללות
קטנות ,ועל פיתוח אנרגיה סולארית יעילה
וכלכלית שתאפשר למכשירים רבים להס

רכב :הצצה לחשמלית
של ג'נרל מוטורס

http://bit.ly/aSXgTt

עם הפיתוחים הצבאיים שדאר
פ"א מעורבת בהם נמנות מערכת שמסוג
לת להציג מפת מכ"ם שעוקבת אחר תנו
עותיהם של תושבי עיר שלמה ,מערכות
לייזר חדשות להגנה מפני רקטות וטילים
בליסטיים ,וגם הרכב הרובוטי ,EATR
שמסוגל להפיק דלק מחומרים אורגניים,
ולפי כמה שמועות מזרות אימה נבדקת
האפשרות לתדלק אותו בשומן מן החי.
הארגון שוקד גם על פיתוחים בתחום
המיחשוב ,ובהם מימון פרויקט ה HPCSשל
יבמ ,שמטרתו לפתח מחשבי על החזקים פי
 100ויותר מאלה הפעילים כיום בעולם.
הצלחתה של דארפ"א מעניינת לאור
העובדה שהיא סוכנות ממשלתית ,ובאר
צות הברית נהוג להאמין שממשלות תמיד
יפגרו אחרי השוק החופשי .הספר מציע
לכך הסבר :האנשים ,שמקבלים את האמ
צעים והתקציבים לתפוס "ראש גדול",
להיאבק בבלתי אפשרי אינם רק סיפור
מעניין ,אלא גם הדרך להוריש לאנושות
כלי משחית נוראים לצד כלי מהפכני כגון
האינטרנט .אצל מדענים מטורפים ,הטי
C
רוף חשוב לא פחות מהמדע עצמו.
פרופ' רפאלי הוא ראש בית הספר לניהול
באוניברסיטת חיפה www.sheizaf.rafaeli.net

העובדה שהילד החדש שלכם רק בן
חודש ועדיין לא קיבל פוקוס בעיניים לא
אומרת שהוא צריך להסתפק בעריסות
המיושנות משילב .קנו לו את פוד השינה
החדש מבית " ."Babycotpodאולי הוא
לא יישן טוב יותר ,אבל לפחות תטפסו
קצת במעלה הסולם החברתי.

עדכונים מהשטח

ג'נרל מוטורס חשפה את דגם
הקונספט שלה לרכב עירוני שמונע
על טהרת החשמל .הEn-V
הקטנטן נראה כמו הדבר הכי רחוק
מהחברה שידועה בחיבתה למכוניות
ענק זוללות דלק .מרכב הEn-V
דווקא לא מבוסס על שואב אבק,
כמו שאולי נדמה ,אלא על סגוויי .כן
כן .המהירות המקסימלית שלו היא
 40קמ"ש ,וטווח הסוללה עומד על
עד  40ק"מ ללא טעינה .בקיצור ,אל
תרדו איתו לאיילון.

תמך על אור השמש באותה האמינות שבה
מסתמכים על רשת החשמל .דארפ"א גם
פועלת בתחום חקר החלל ,ומסייעת לנאסא
בבניית "בואינג  ,"37Xמעבורתללאטייס
קטנה ,שתוכל לצאת מהאטמוספרה ,לחזור
אליה ולנחות בשדות תעופה כאילו היתה
מטוס רגיל .המעבורת תצא לטיסת ניסוי
בחודש אפריל.

הורות :עריסות
לדור האייפוד

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

טכנולוגיה :מסכים שנוגעים בחזרה
קולנוע:
הנוסע השוויצרי
מדע :מה מסתתר מתחת לאנטרקטיקה
האגמים העצומים שמתחת למעטה הקרח העבה של
אנטרקטיקה נחשבים למערכת האקולוגית האחרונה
בכדור הארץ שטרם מופתה .זה ישתנה בקרוב ,כשצוות
חוקרים בינלאומי יפתח בבולמוס קדיחות ,ויחשוף כ 150אגמי
ענק שכמה מהם לא ראו את פני השטח זה מיליוני שנים .המדענים
מקווים שיוכלו למצוא שם צורות חיים חדשות ,בתקווה שזה לא
יהיה משהו גדול או מכוער מדי" .אמריקן סיינטיפיק" מסכם את
ההתפתחויות האחרונות בתחום.
http://bit.ly/bKi6qB

"קארגו" הוא סרט
המדע הבדיוני הגדול
הראשון מייד אין שוויץ.
בלוג הגיקים הנחשב  io9מציב
אותו בשורה אחת עם להיטים
עצמאיים אחרים בז'אנר כגון
"מחוז  — "9אף על פי שתקציב
הסרט השוויצרי קטן בהרבה.
אל תחכו שהוא יגיע לכאן .גם
כי הוא לא יגיע ,וגם כי לא בריא
להתאפק.
http://bit.ly/9S97cZ

האייפון הפך את מסכי המגע מאמצעי להפעלת
כספומטים לממשק סקסי ,אבל זה לא אומר שאין
לאן להתקדם .זאת נקודת המוצא של ","Impress
קונספט למסכי מגע חושיים שמורכבים ממערכת
חיישנים המותקנים בין שתי שכבות ספוג.
http://bit.ly/d3HgjQ

רטרו :מחווה
לטייפים של פעם
הצלם לייל אוורקו
אובססיבי על
מכשירי בומבוקס
ישנים )אתם יודעים ,הטייפים
הגדולים מהברונקס של שנות
השמונים( .באתר שלו תמצאו
רטרוספקטיבה מעוררת
געגועים למכשירים הנפלאים
ההם ,ותוכלו לקנות גם סקין
דמוי בומבוקס לאייפון שלכם.
מה ,לא?
http://bit.ly/ccDQ4f

www.babycotpod.com

מתנה :חוכמת רחוב
סט המצעים הזה מכניס קצת סקס אפיל
הומלסי לתוך חדר השינה .הסדין מגיע בדוגמה
של מדרכה ,ואילו כיסוי השמיכה והכרית
מעוצבים כקרטון מקומט .ויש גם בונוס למירוק המצפון:
חלק מההכנסות הולכות להומלסים אמיתיים באירופה.
www.le-clochard.com

צילומים :שאטרסטוק ,זילקה הילסינג ,לילה אורקו
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