איור :ניר גולן

שרון מועלם

שומן יכול לגרום
לנו לרזות?

להתעדכן

מתי הגוף מייצר שומן בעצמו ,ולמה
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עוד שבוע קפוא הסתיים בניו
יורק והותיר אותי עם מחשבות
על דבר אחד — שומן ,וכמה
טוב לדעת שלא משנה מה אוכל וכמה
אתעמל ,הגוף שלי ימשיך לייצר אותו.
מבחוץ נראה שאנחנו לא מותאמים
לקור .מלבד בקרקפת ,כמעט ואין לנו
שיער גוף ,שלא לדבר על פרווה .כשא
נחנו רועדים בקור ,הרעד אמנם מחמם
אותנו מעט ,אבל שרירינו מתעייפים
במהרה ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה.
לגוף יש עוד שיטה להתמודד עם הקור:
הוא סוגר חלק מהנימים במערכת הדם,
וכך זרימת הדם מוסטת לפנים הגוף ,ורו
חצת את האיברים בג'קוזי חמים ואדום.
אצל אנשים שאבותיהם הקדומים הגיעו
מאזורים קרים מתגלית לפעמים תופעה
פיזיולוגית שמכונה "תגובת האנטר":
היכולת להזרים יותר דם לאיברים ולא
צבעות ,כך שזרם הדם מחמם את רקמות
העור .מי שאבותיהם הקדומים הגיעו מא
זורים חמים הם לרוב יותר פגיעים לקור.
הדבר בא לידי ביטוי במלחמת קוריאה,
כשחיילים אפרואמריקאים סבלו מכוויות
קור יותר מעמיתיהם הלבנים.
אלא שלאחרונה התגלו ממצאים פי
זיולוגיים שחושפים כמה מהכישורים הח

בויים שלנו להתמודד עם הקור .הכישורים
האלה חבויים בתוך תאי הגוף עצמם .מתברר
שאחד הדברים החיוניים ביותר ליכולתנו
לשרוד בטמפרטורות נמוכות הוא שומן .זה
אינו אותו סוג שומן שגורם לאנשים שמנים
להתחמם ולהזיע ,זה שומן מסוג אחר לגמ
רי .כן ,שומן מגיע בכמה טעמים.
שומן חום ,הקרוי כך בשל צבעו
הכהה כשהוא מופיע במיקרוסקופ ,נחשב
עד לאחרונה כקיים רק אצל תינוקות .אך
מתברר שהגוף לא רק שומר אצלו את
השומן החום גם בבגרות ,אלא אף מייצר
לבדו שומן חום ,כשהגוף נחשף למצב
מסוים — קור .הגוף מייצר את השומן
החום כמו רקמת קסמים מחממת.
איך פועלת רקמת הקסמים הזו ,ומדוע
היא חומה? לצבע החום אחראים אברוני
תאים בשם "מיטוכונדריה" .מיטוכונדריה
תמיד נחשבה ל"מנוע" של רוב התאים
בגוף ,מכיוון שהיא העוזרת לקחת רכי
בים מהמזון שאנו אוכלים ולהפוך אותם
לאנרגיה השמישה לצורכי הגוף שלנו.
המיטוכונדריה שבתוך השומן החום מב
צעת תעלול ביוכימי מעניין :היא לוקחת
את המזון ,ובכוונה הופכת אותו לגוש של
חומר לא יעיל .חוסר היעילות הדרסטי הזה
גורם לרקמות לייצר חום .נראה שבזכות
החום הזה אנחנו כאן ,כי התהליך הזה הוא
אחד מההסברים היחידים לכך שאבותינו

כדי ליצור שומן חום תאי הגוף לוקחים מזון חיוני,
ובמקום ליצור אנרגיה הופכים אותו לגוש חומר
מיותר .החומר הזה אפשר לאבותינו הקדמונים
לשרוד לפני שלמדו להכין בגדים ולהבעיר אש

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

הקדמונים הצליחו לשרוד לפני שלמדו לה
כין לעצמם בגדי פרווה ,להקים מחסות ולה
בעיר אש .אנחנו גם איננו החיות הראשונות
שמשתמשות בשומן חום .שומן חום הוא מה
שמשאיר דובים בחיים כשהם שוקעים בשנת
החורף שלהם ,וזו אחת הסיבות לכך שדובים
מאבדים כל כך הרבה משקל בחורף :השומן
החום פשוט שורף את השומן הלבן שלהם.

אילו כבישים
מובילים לאבדון?

הסיבה לכך שלא תשמעו בקרוב
על "דיאטות שומן חום" היא שאת המאגרים
האלה צריך לפתח — וכאן ,לא תעזור דחיפת
הראש למקרר .הדרך היחידה ליצור מאגרים
מרשימים של שומן חום היא להיחשף לזמן
ממושך לקור עז ולא נעים .וכדי לשמור את
המאגרים האלה ,שיעזרו לשרוף את השומן
הלבן ,יש לשהות לתקופה ארוכה בסביבה קרה
במיוחד .לכן ,אני לא מעריך שדיאטות שומן
חום יהפכו לטרנד בקרוב .אך התגלית הזאת
היא יותר מפרט טריוויה .ההיכרות עם האופן
שבו הרקמות שלנו מגיבות לקור יכולה לעזור
לנו מאוד בתחום רגיש — השתלות איברים.
בתהליך בשם הקפאה קריוגנית מקררים
איברים עד לזמן שבו יהיו נחוצים .אמנם
בעולם יש היצע נמוך של איברים ,אך אם
נוכל למצוא דרך להאריך את חיי המדף
שלהם נוכל להציל עשרות חיים .כל תגלית
על הדרכים שבהן שורדים בקור בני אדם,
כמו גם דגים שחיים באנטרקטיקה ,צפרד
עים קטנות שקופאות בחורף או אפילו חרקים
— תקרב אותנו לקראת תגלית שתסייע לנו
לא רק להבין את חיינו ,אלא לשפר אותםC .

שביל העזים המזרח תיכוני,
האוטובאהן המהיר בגרמ
ניה " ,אוטוסטראדת המידע"
— כולם כבישים שסלילתם שינתה את
הכלכלה .כבישים ,ככלל ,נחשבים כדבר
הנחוץ להתהוותה של כלכלה וכזרז העי
קרי בהאצתה .ככל שיש יותר מהם יש
יותר תנועה ממקום למקום ,יותר גמישות
של עובדים ויותר עסקאות .כבישים הם
מערכת העצבים של הגלובליזציה והם
נוף מולדת .אולם האם הם מגלמים רק
את התפקיד שייעדנו להם? האם השפע
תם היחידה חיובית?
בסוף פברואר יצא בארצות הברית
הספר "The Routes of Man: How Roads
Are Changing the World and the Way
 "We Live Todayשל טד קונובר ,עיתונאי
שבספר קודם התלווה לנוודים חסרי בית
באמריקה ,ולשם כתיבת ספר אחר עבד
במשך שנה כסוהר בבית הכלא השמור
סינג סינג .בספר הזה ,שבו החליט להכיר
את כבישי העולם ולראות את השפעתם
על החיים ,הוא נסע בדרכים המפלחות את
ערבות מזרח אפריקה ,מחברות ערים בסין,
חוצות שתי וערב את הרי האנדים בפרו
ומתפתלות בין הרי נפאל וגם בין ההתנ
חלויות בשטחי הגדה המערבית.

ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

כך הדרכים שאנו סוללים משנות אותנו

הכבישים
המאפשרים הם גם
מאיימים ומסוכנים.
הכבישים שהגיעו
ליערות הגשם
מאפשרים את
כריתתם .הכבישים
שמביאים את
הקדמה לאפריקה
ייצאו ממנה
מחלות חדשות

הכבישים שפורצים נתיבים אל
חופש וכיבושים חדשים ,הכבישים שמא
פשרים דברים ,הם גם מאיימים ומסוכנים,
למד קונובר בנסיעותיו .הם המאפשרים
לאדם להגיע אל יערות הגשם ,ובאותה
העת מאפשרים את ההרס שלהם .ובעוד
שדרכי הייעור של קק"ל שחרצו את ארצנו
לאורכה ורוחבה נדרשו כדי לנטוע עצים,
ו"שבילי האש" שנסללו ביערות נועדו
למנוע אש ,התחבורה ואמצעיה הם האח
ראים להרס הייעור ,בכריתה ובשריפות.
על פי קונובר ,כל דרך מאז האימפ
ריה הרומית נושאת בחובה תועלת ונזק
המשולבים זה בזה .רשת הכבישים שס
ללה האימפריה הרומית היא שאפשרה את
כינונה ,והיא גם ששימשה את הפולשים
שהביאו לקריסתה .הכבישים החדשים
שנסללו במזרח אפריקה אפשרו את חיבור
הנמלים אל הארצות החלשות שבמרכזה
ואל יושביהן ,ועל גביהן זרמו אל תוככי
היבשת השחורה סחורות ורעיונות ,עושר
ורווחה .אבל באותה עת ,לאורכם של
אותם עורקי תנועה שהבטיחו התפתחות,
התפשטו במהירות מואצת כמה ממחלות
המין שיצאו מאפריקה ,והופצו על ידי
נהגי המשאיות שנסעו בכבישים האלה.
גם את האשם ב"מוות השחור" ,המגיפה
שחיסלה בימי הביניים כרבע מאוכלוסיית
אירופה והכריעה את הפיאודליזם ,יש
התולים בסלילת דרך המשי ודרך התבלי
נים ,למזרח הרחוק וממנו .הדרך שמביאה
את הסחר מביאה ,מתברר ,גם את המוות.
יש בכך מטאפורה לדבר שהוא
יותר רחב מדרך סלולה .הכבישים מל
מדים שיש ,ושתמיד יהיה ,פער בין מה

צילומים :שאטרסטוק ,רויטרס
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פרופ' רפאלי הוא ראש בית הספר לניהול
באוניברסיטת חיפה www.sheizaf.rafaeli.net

הרבה מאוד בלוגים בשטח כבר
עוסקים בשלייה של יישומים
לאייפון ,אבל אם צריך לבחור אחד,
הרי זה  .app.itize.usהבלוג מצליח
לאתר את היצירתיות ,המעוצבות
ומעוררות ההשראה שבאפליקציות
האייפון .בלי שטויות של ערסים,
זאת אומרת.

עדכונים מהשטח

עתיד :להרוג את
המילה הכתובה
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שהתכוונו אליו המתכננים והמממנים
של טכנולוגיה כלשהי ,לבין מה שקורה
בפועל .לו היה יודע יידיש היה קונובר
בוודאי מצטט את האמרה "האדם מתכנן
ואלוהים צוחק".
הדרכים משפיעות לא רק על סו
גיות עולמיות אלא על החוויה האנושית
בכלל .הן האמצעי למימוש הדחף לנדו
דים ,חקר וחיפוש אחר הזדמנויות .ומנגד,
גם הכבישים החסומים ופקקי התנועה
משפיעים על אורח חיינו בחריצות עמו
קות משנדמה.
בחיפושו אחר דרכים מעניינות
במיוחד הגיע קונובר גם אלינו ,לכבישי
הגדה המערבית .במשך שלושה שבו
עות רצופים הוא ליווה פלוגת חיילים
המאיישת מחסומים באזור רמאללה ופו
תחת צירים באזורים שבהם היא מסיירת.
אחרי הצגת הדרכים דרך עיני החיילים,
הוא מציג אותן מעיני הפלסטינים החיים
לאורכן ,ומראה איך הדרך המסוכנת
שהאחד שולט בה ,היא הדרך החונקת
והחסומה שהשני זקוק לה .קונובר הוציא
לאור את ספרו לפני פרשת כביש ,443
ומראה בכך שנוסעים שונים רואים את
אותה הדרך באופן אחר גם ללא פסקי דין
שמפרידים ביניהם.
מתובנותיו של קונובר מהדהדים
הדיונים המתמשכים והעדכניים בסוגיות
כגון כביש חוצה ישראל ,שיטור כבישי
הגדה ומדיניות התעבורה הלאומית .יתכן
שכמה ממעצבי המדיניות אצלנו יוכלו
C
להיעזר ברעיונות שלו.

בלוג :מיסטר אייפון

אחי רז

מה הלאה

מקרה מבחן

עיצוב :פח זן
הפח המינימליסטי
והיפה הזה מגיע מיפן,
כמובן ,והוא מורכב
משני חלקים בלבד :גליל ומכסה
עץ .את הצירים המסורתיים
מחליפים כוחות הטבע ,שעושים
את כל העבודה הקשה.

העתידן פטריק טאקר מציע השבוע חלופה
למילה הכתובה .לשיטתו ,כתב הוא בסך
הכל שיטה לאחסן מידע ולהעבירו ,והגיע
הזמן לשיטות מתקדמות יותר .כגון מה?
במאמרו באתר האנציקלופדיה בריטניקה
מצביע טאקר על סייברטלפתיה כעל
אפשרות סבירה .מעגלים חשמליים
יוכלו בעתיד הקרוב לחקות לפחות חלק
מהפעולות החשמליות שמתרחשות במוח.
תיאורטית ,טכנולוגיה כזאת תאפשר
העברת מידע מהירה יותר בין
אנשים למחשבים ובין אנשים
לבין עצמם .בקיצור ,תחשבו
שוב לפני שאתם קונים את
הקינדל שרציתם לפסח.

עד שייסגר על עצמו וימצא בית טלוויזיוני חדש,
אפשר למצוא )סוף סוף( את מגיש הטונייט שואו
המודח קונאן אובריאן בטוויטר .בדיחת הפתיחה שלו
הולכת כך" :ראיינתי היום סנאי בחצר שלי והעברתי לפרסומות.
שמישהו יעזור לי" .זה מצחיק ,כי זה נכון.

http://bit.ly/9KUJaS

http://twitter.com/conanobrien

http://bit.ly/9SQRnf

טוויטר :קונאן מצייץ

טכנולוגיה :מנורות שמתעוררות לחיים
הרבה דברים טובים קורים במעבדות
אוניברסיטת  ,MITאך רק מעטים מהם נראים
כל כך טוב :פרויקט " "FlyFireנועד להפוך כל
חלל חשוך לחגיגת צבע ותנועה ,באמצעות נורות
לד מעופפות .כן ,זה מקסים כמו שזה נשמע.
http://bit.ly/ciQY0Q

http://app.itize.us/wp

סביבה :מקלחת
מתעללת
מקלחת נחשבה
בעבר לחוויה נעימה.
אך פטנט חדש בשם
" "Echo Showerמאיים
להקריב את הפינוק על מזבח
איכות הסביבה :כל דריכה
על רצפת המקלחון גורמת
לה לשקוע ולחשוף בליטה
מציקה .התגובה היא דריכות
מהירות במקום ,שמפעילות
את משאבת המים.
http://bit.ly/aYqLgM

אופנה :קרוקס 2.0
הנעליים החדשות מבית  Nativeמאיימות לשחזר
בזעיר אנפין את ההצלחה של קרוקס :הגזרה
מזכירה את האולסטאר הקלאסיות ,אבל החומר
הדומיננטי בנעליים האלה נקרא  ,EVAסוג של פלסטיק
אנטימיקרוביאלי ועמיד למים .וכמובן ,ישנם החורים.
http://bit.ly/cwISIa
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