איור :ניר גולן

שרון מועלם

מתי הכאב
טוב לבריאות?

שאינם אלא אזעקה על סכנה מיידית.
כאילו החשמלאי שכח לחבר לחשמל את
האזעקה וגלאי העשן .ונכון לעכשיו ,אין
פתרון רפואי למצב הזה ,ופעמים רבות
ההמלצות בטיפולים הן ,למשל ,להסיר
את שיני החלב של הילד כדי שלא ינשך
את לשונו או ילעס את אצבעותיו.

ואיך זה לחיות בלי לחוש כאב בכלל

להתעדכן

הכאב הוא מנגנון קריטי
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מדוע אנחנו כל כך מתאמצים
להימנע מכאב? הרי יש סיבה
לכך שהאבולוציה העניקה
לנו את תחושת הכאב .בלעדיה לא היינו
שורדים.
תשאלו כל חולה בתסמונת  ,CIPAאם
תצליחו למצוא מישהו כזה CIPA .היא
הפרעה גנטית נדירה שידוע על פחות
ממאה מקרים שלה בכל העולם ,ושתס
מיניה עשויים להישמע כמו ברכה יותר
מאשר כמו צרה :הסובלים מהתסמונת
לא יכולים לחוש כאב ,או אפילו הבדלים
בטמפרטורות.
מספרים שילדים הסובלים ממחלה זו
ממשיכים לחייך כשנשברת להם עצם או
כשעוקרים להם שן ,מסוגלים לנשוך לע
צמם את השפתיים עד זוב דם בלי להר
גיש ,ואפילו תוך כדי שינה ,ולא מנידים
עפעף כשהם גומעים מרק רותח .ולא,
 CIPAאינה סוג של כוחעל אלא מצב
מעייף ולעתים קרובות קטלני .שכן ,בלא
תחושת כאב אין גבול לסוגי הצרות שא
פשר להיקלע אליהן.
המוטציה שאחראית לתסמונת נמצאת
בגן בשם  ,NTRK1שככל הנראה מפריע
למערכת העצבים בגוף לתקשר כראוי
עם המוח ולהעביר לו את אותות הכאב,

להישרדות שלנו .הוא זה שיזהיר אותנו
בזמן כשאנחנו מתחילים לדרוך על מסמר
או נוגעים בדברים בעלי מטען חשמלי.
ישנם גם כמה מצבי כאב שעדיין לא ברור
מדוע הם כאלה .למשל" ,בריין פריז",
"קיפאון מוח" ,אותו כאב ראש שעלולים
לחוות כשאוכלים גלידה קרה מדי בקצב
מהיר מדי .המונח הזה הוא שמה השגור של
התופעה ,הנה זה בא ,ספנופאלטיין גאנג
ליונאוראלגייה .לא ברור מה גורם לקיפאון
ומה גורם לו להיעלם בתוך כ 30שניות,
אבל ההערכה היא שגם הוא משמש אזהרה
מפני משהו לא בריא ,וידוע שמי שאוכל
את גלידת הפיסטוק שלו בקצב מתורבת
יוכל להימנע מהכאב הזה .ודרך אגב ,אם
לא התאפקתם ואתם חווים קיפאון מוחי
כרגע ,אז פתרון שכמה מכורים לגלידה
ממליצים עליו הוא להעביר את הלשון
בתקיפות על תקרת החך.
אבל כפי שכל מנגנון מסתבך לפעמים,

ישנם כמה מצבי כאב שאופיים עדיין לא הוסבר.
למשל ,קיפאון המוח שתוקף בעת אכילה מהירה
מדי של גלידה קרה מדי ,ונעלם כעבור כ30
שניות .מה שברור הוא שהוא משמש כאזהרה

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

ישנם גם אנשים שחווים יותר מדי כאב ,עד
כדי כך שחייהם כמעט בלתי נסבלים .ישנה
מחלה בשם "כאב ראש מקבצי" ,שבה סוב
לים מצרורות של גלי כאב באזור העין .כמה
נשים הגדירו את המצב הזה ככואב יותר
מצירי לידה ,וידוע על כמה מקרי התאבדות
של אנשים שסבלו מהמחלה .חוקרי התופ
עה אומרים שכנראה מדובר בחוויה הכואבת
ביותר שאדם יכול לחוות .חלק מהסובלים
מכאב ראש מקבצי מוצאים הקלה במהלך
ההתקפה בשאיפת חמצן נקי ,או הזרקת סו
גים שונים של תרופות.
ועכשיו אנו חיים בתקופה שבה
אנחנו מנסים לברוח מהכאב ככל האפשר,
להקטין אותו ולהעלים אותו .זהו אחד היע
דים המוצהרים של הרפואה כיום ,זהו אחד
מהענפים המצליחים ביותר בעולם התרו
פות ,וזהו צורך שמניע את התרבות שלנו.
אנחנו כנראה הדור הראשון שכדי לברוח
מכאב ממשיך מעבר לאלכוהול ,ומשתמש
בתרופות שמשפיעות על תפקוד המוח .לא
ברור איך זה קרה .האם חיינו נהפכו לכל
כך בלתי נסבלים? האם אנו מתמודדים עם
יותר כאב פיזי מאי פעם בעבר? האם אנחנו
מפונקים מדי? אנחנו יכולים להיות האויב
הגרוע ביותר של עצמנו ,וגם בן הברית הק
רוב ביותר .ולטובת עצמנו ,עדיף שנתלונן
קצת פחות על הכאב הרב בעולם ועל הסי
בות לו ,וננסה לחשוב מה הוא מנסה לאותת
לנו וכיצד מוטב שנגיב לו .מה שמזכיר לי
שהגיע הזמן למנת האקמול הבאה שליC .
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

אפשר לנבא את
מהלך החיים?
ספר חדש טוען שנמצאה הנוסחה שתסביר את הכל
כשנשאל אם ביקום קורים
דברים באקראי ,אלברט איינ
שטיין אמר ש"אלוהים אינו
משחק בקוביות" .פורסט גאמפ ,בסרט
הנודע הקרוי על שמו ,מצטט את אמו
שאמרה לו כי "החיים הם כמו בונבוניירה.
אין לדעת מה תמצא בפנים" .אז זהו ,שכן.
אלברט לסלו ברבאשי ,פרופסור לפי
זיקה וביולוגיה ,מחבר רב המכר "מקו
שרים" ומהמדענים שמעזים להתחקות
אחר נוסחתה החמקמקה של "המציאות",
טוען שאיינשטיין צדק ואמא של פורסט
גאמפ טעתה .בספר חדש הוא טוען שהצ
ליח לגלות את התבנית שלפיה מתנהלים
חייהם של אנשים ,כמו גם היסטוריות של
קהילות ותרבויות .והתבנית הזאת ,ששמה
הוא כשם ספרו שיצא בשבוע שעבר ,היא
ה"פרצים" —  .Burstsחיים שבנויים מהרבה
שגרה בינונית ובתוכה צברים קצרים של
יצירה עילאית .הוא טוען שהתבנית פו
עלת לפי נוסחאות ,ושאפשר ,תיאורטית,
לנבא את מסלול החיים.

ברבאשי גיבש
את תיאוריית
ה"פרצים" בסיוע
מאגרי תיעוד
דיגיטלי של שיחות
טלפון ,תכתובות
דוא"ל ,היסטוריית
גלישה ותנועות
כספים בשווקים.
לדבריו ,בהינתן
די נתונים ,יכולה
הנוסחה שלו לנבא
את עתידם של
אנשים וחברות

ברבאשי זכה לעיקר פרסומו
בזכות תרומתו לחקר הרשתות .בספרו
"מקושרים" משנת  2003פיצח את חוקיותן
הפנימית של רשתות באשר הן .הוא הראה

כיצד שמועות ,מחלות מידבקות ,טכנולו
גיית האינטרנט ומוח האדם פועלים באופן
דומה ,בשל היותם מבוססים על מבנה של
רשת .ספרו שימש השראה לכמה עבודות
פורצות דרך ברפואת המגיפות ,בהנדסת
תקשורת ,בפיזיקה ואפילו בכלכלה.
גם בספרו החדש הוא מלקט כמויות
אדירות של מידע ומפיק מהן תובנה מא
גדת .אלא שהפעם התובנה אינה קשורה
למבנים במרחב כגון רשתות ,אלא למבנים
בזמן ,כגון סיפורי החיים של בני האדם.
 ,Burstsפרצים ,או קפיצות פתאומיות,
הם תמצית ההבנה החדשה שברבאשי הפיק
מכמויות אדירות של מידע שסקר .המידע
כלל מאגרי ענק של תיעוד דיגיטלי שי
צרו מיליוני אנשים – החל בשיחות טלפון
והיסטוריות גלישה ,וכלה במסלולי תנועה
ותחבורה ובמחזורי כספים בשווקים .באלה
הוא מצא שיטתיות שהיתה כה עקבית עד
שלדבריו הצליח לתרגמה למתמטיקה שי
מושית ויפה .לסדר ומבנה שניכר בחברה
כשמתבוננים בה מרחוק ,ובאנשים פרטיים
כשבוחנים מהצד את מהלך חייהם.
לפי תיאוריית ה"פרצים" ,פעילו
תם של אנשים בכל תחום מורכבת מצרורות
קצרים של פעילות אינטנסיבית ויצרנית,
שביניהם תקופות ארוכות של שקט וחו
סר מעש .אנשים וארגונים אינם עקביים
ואינם יציבים .הם נעים בין השקט הממושך
שמהווה את רוב חיינו ,לרגעים הדחוסים
שמשנים אותם ומכתיבים את מהלכם.
תעוזתו ניכרת בטענה שהוא משמיע,
שלפיה זה אינו רק עיקרון ערטילאי ,אלא
כלל שהוא מדויק כמעט ככללי מדעי
הטבע .הוא מציע בספרו ארגז כלים רא

עדכונים מהשטח

צילומים :שאטרסטוק ,אם.סי.טי

טרנד :שדה במשרד
אם העניינים ימשיכו ככה ,בקרוב
לא נוכל לקנות ירקות בסופר .אחרי
גידולי העגבניות הביתיים וגינות
הירק הקהילתיות" ,הניו יורק טיימס"
מבשר על המילה האחרונה בתחום
הירקנות האורבנית :גינות במקומות
העבודה .חברות כגון גוגל ,יאהו ואפילו
פפסיקו מחזיקות שטחי גידול משלהן,
ומציעות לעובדים קצת עבודת כפיים
לא מחייבת עם תגמול בדמות ירקות
אורגניים טריים.
http://nyti.ms/bBXnTv

גאדג'ט:
סוני יקרנים

מסעדה :לזניית  100השכבות
מדי יום ב 13:30שעון ניו יורק נכנסת לזניית 100
השכבות של השף מארק לאדנר לתנור .איחור יוביל
לכך שהמגדל ,שמורכב מ 50עלי פסטה ו 50שכבות
רוטב ,לא יספיק להתקרר ולהתייצב עד ארוחת הערב .הלזניה
מוגשת במסעדת "דל פוסטו" הניויורקית כחלק מתפריט אחיד
שמחירו  500דולר.
http://bit.ly/clRVGf

מוסף כלכליסט

20.5.2010

שוני לניתוח תבניות חיים ,ואומר כי
בהינתן די מידע — מספיק נתוני גלישה
והיסטוריית קניות ,מידע ממצלמות רשת
והודעות דוא"ל — אפשר יהיה לנבא "פר
צים" באמצעות נוסחאות.
הספר החדש מתקבל עד כה בעיקר
בביקורת קשה .ברבאשי משמיע טענות
מרחיקות לכת שנשמעות יותר כמטפי
זיקה מאשר כמדע .רבים אינם מבינים
איך אחד האינטלקטואלים המשפיעים
כיום משמיע לפתע מנגינה של "הכל
צפוי והרשות נתונה" ,שעד כה שמענו
בעיקר ממטיפי דת .עוד גורם מחשיד
הוא הסיפורים הנעימים לאוזן שמופי
עים בספרו ,ושמדגימים כמה מטענותיו
באנקדוטות היסטוריות מאזורי טרנסיל
בניה והונגריה ,שם נולד .קוראים אחרים,
רבים מהם מושפעים מתרומותיו של בר
באשי לחקר רשתות ,רואים בכיוון החדש
של עבודתו פריצת דרך שהיא אמנם
פחות מובנת מאליה מזו שהציג בספרו
לחקר הרשתות ,אך אינה פחות חשובה.
ברבאשי הצליח ,הם טוענים ,לעמוד על
המרקמים והנוסחאות המושלים בווקטור
הזמן האנושי.
ברבאשי יודע שבבונבוניירה של פורסט
גאמפ ישנן שתי קוביות טעימות ,ושהיתר
סתמיות ,ומהמודלים המתמטיים שלו ,הוא
אומר ,יצמח המדע שיאפשר לאתר את הקו
ביות הטובות לפני טעימתן .לנו ,הקוראים,
נותרה ההחלטה אם אנחנו רוצים לשמוע
על הרעיון החדש ,ואם אנחנו רוצים לחשוב
C
מה הוא אומר עלינו.
פרופ' רפאלי הוא ראש בית הספר לניהול
באוניברסיטת חיפה www.sheizaf.rafaeli.net

דיון :מות הבושה

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

הדגם החדש של
המינילפטופ סוני
 VAIOקיבל מעבד
משופר ,עיצוב אלגנטי ומנגנון
שמאפשר עבודה במצב מאוזן
ומאונך של המסך ,בדומה
לאייפון .בלוג הטכנולוגיה
 Engadgetלקח את הדגם
החדש לסיבוב ומסכם" :יש פה
דברים יפים .תשקלו בעצמכם
אם זה שווה לכם  800דולר".
http://bit.ly/djK4fc

בלוג :פנקייקים אמנותיים
ג'ים ,בניגוד אלינו ,הוא אבא למופת ,וגם יצירתי
לאללה .מדי יום ,פחות או יותר ,הוא מכין לבתו
פנקייק בצורה אחרת .החביתיות שלו לובשות
צורה של עגורן ,של המבורגר ,דבורה ,ג'ירפה או
גשר עצום .היצירות המופלאות שלו מתועדות
ועולות לבלוג רגע לפני שהילדה המתוקה שלו
מסתערת עליהן.
jimspancakes.com

כיף :האשליות
הטובות של 2010
 2010בקושי
באמצע הדרך ,אבל
שלוש האשליות
האופטיות הטובות של
השנה כבר הוכרזו בתחרות
שהאגודה האמריקאית
למדעי הראייה מקיימת מאז
 .2005במקום הראשון זכה
המתמטיקאי היפני קוקיצ'י
סוג'יהארה ,שהציג גולות
שמטפסות במעלה מגלשה,
בסתירה לחוקי המשיכה.
אבל רק לכאורה ,כמובן.
אפילו היפנים אינם יכולים
לחוקי המשיכה.
http://bit.ly/bzDVnD

רף המבוכה האנושית מזנק .בעבר
לא ראינו אנשים עוברים הלבנת
שיניים פומבית בקניון ,וגם מזמוזים
בפרהסיה היו נפוצים פחות.
כריסטין רוזן מהמגזין "The New
 "Atlantisמבכה במאמר ארוך
ומנומק את דעיכת המבוכה ,אחד
הכלים שמבדילים אותנו מהבהמה,
וטוענת שהדבר ישליך על החיים
של כולנו .יש בזה משהו.
http://bit.ly/cKnhzg

אוכל :הדבר הבא — רוטב שוקולד
עזבו אתכם מאייפד .כשאתם מזדמנים לאמריקה ,נא לחזור עם
דגימות מסדרת רוטבי השוקולד של איזיבל .החברה הקטנה
מקולורדו מבהירה שהרטבים מיועדים לא רק לגלידה אלא
כמעט לכל סוג מזון שעולה על הדעת ,מנאצ'וס ועד עוף
בתנור .בסדרה :שוקולד תפוז ,מנטה ,טופי וצ'יליקינמון.
http://bit.ly/cfivNC
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