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 שלנו בטבעזה 

 רוני שניר. -15.3.2015ידיעות אחרונות, ממון, מחשבים, 

חומרים:  -חברות ענק מנהלות מסע חובק עולם בעקבות הסופר

 חומרים בעלי תכונות מיוחדות, שמקורם בבעלי חיים ובצמחים. 

בקידום  -כך מסייעים קורי עכביש בניתוחי השתלה, ושיני חילזון

 תעשיית הרכב.

 

עצמכם אי פעם כיצד מצליח העכביש לטוות קורים כה חזקים , איך שאלתם את 

הלטאה מסוגלת לטפס על קיר חלק בלי ליפול, או איך הקוצים " מצליחים" 

 להדבק לפרוות הכלב?

את מוחו של המהנדס השוויצרי ז'ורז' דה מסטראל: השאלות האלה הטרידו 

קוצים, הוא  נצמדו מטיול עם כלבו והבחין שלפרוות הכלב  1948כאשר חזר ב 

בחן אותם תחת מיקרוסקופ וגילה כי הם בנויים מקרסים זעירים הנצמדים 

 ללולאות זעירות בפרווה או באריג.

להמצאת הוולקרו, החומר המהפכני שכיום קשה הגילוי הזה סלל את הדרך 

 לדמיין את תעשיית האופנה בלעדיו.

נים ומדענים. משחר ההיסטוריה היה הטבע מקור השראה לממציאים, אמ

מתברר כי צמחים ובעלי חיים יכולים ללמד אותנו איך לשפר את הבניינים 

שבהם אנו גרים ועובדים, כיצד לייצר מטוסים ומכוניות מתקדמים יותר, ואיך 

 להצעיד קדימה את הרפואה והאלקטרוניקה.

,     MIT" הטבע הוא מהנדס חומרים אדיר", קובעת האדריכלית נרי אוקסמן מ 

חמישה מפלדה. אבל האם וא מסוגל לייצר ' המצאות' כמו משי, החזק פי " ה

אנחנו יכולים להשתמש בתובנות שהפקנו מן הטבע כדי לעצב מכשירים 

 רפואיים טובים יותר?"

הניסיון מלמד שכן. לצד שכלול של חומרים קיימים, האקדמיה והתעשייה לא 

ביצירת סגסוגות משופרות של מסתפקת בשיפור תהליכי הייצור של זכוכית, או 

ובמקום להמציא יש מאין, פונים  כולם מחפשים אחר חומרים חדשניים. מתכת;

חומרים": חומרים ביולוגיים, שמקורם  -לטבע בחיפוש אחר מה שמכונה " סופר

תעשיות בבעלי חיים או צמחים, וניתן לבודד אותם ולהשתמש בהם לצורך 

 שונות המשרתות את בני האדם.
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חומרים המרשימים בטבע , לדוגמה, הוא עור הכריש, העשוי מחומר אחד ה

קשיח בשם דנטין. קשקשי הכריש לא רק משמשים כמעין שיריון המגן עליו, 

אלא גם מפחית את החיכוך עם המים ומסייעים לחיית המעמקים הזו לשחות 

 במהירות ובשקט.

ת החלקה, אבל בנורווגיה משתמשים בדנטין לציפוי סוליות של מגפיים למניע

מדענים מאוניברסיטת ברמן שבגרמניה לקחו את הדנטין צעד אחד קדימה: הם 

פתחו " עור כריש" סינתטי, עשוי מסיליקון אלסטי, שמיועד לחיפוי אוניות. העור 

הסינתטי מפחית את כמות הדלק שצורכת הספינה, והופך אותה לעמידה בפני 

 ומחייבים שימוש בחומרים רעילים מיני אורגניזמים ימיים שנדבקים לדפנותיה,

 כדי להיפטר מהם.

 דביק כמו צדפה

אלא שגם אותם אורגניזמים )צדפות למשל( מעניינים את המדענים, כיוון שהם 

 מייצרים את אחד הדבקים החזקים ביותר בטבע. 

קאיצ'נג לי מאוניברסיטת אורגון הצליח לייצר דבק המבוסס על מאפייני 

ולת שלהן להיצמד לסלעים בעוצמה כה רבה", אמר לי הרכיכות. "נדהמתי מהיכ

 .   LiveScienceלאתר   

במסגרת מחקרו הצליח לי לחקות את החלבון שמפיקות הרכיכות, הידרוקסיל 

פנולי, ועירבב אותו עם קמח סויה כדי ליצור חומר חדש, שיחליף דבקי עץ 

 מבוססי פורמלדהיד המופקים מנפט.

דבקים ובמחטים בהשראת הטבע. כמו גם בתחום הרפואה משתמשים ב

במקרה של שתל, שצורתו מבוססת על תולעת טפילה: ראש השתל דמוי מחט, 

וכאשר הוא מוחדר לגוף, חלקו העליון מתנפח במגע עם נוזל ואוטם את החור. 

 לדברי החוקרים, הפיתוח חזק פי שלושה מסיכות כירוגיות רגילות.

באוניברסיטת טרנטו שבאיטליה,  ניקולה פוניו, פרופסור למכניקה מבנית

 מתמחה בסופר גופים ובראשם גרפן.

על ידי חתני פרס נובל לפיזיקה אנדריי גיים  2004החומר, שהתגלה ב 

, הוא יריעה של אטומי פחמן המסודרים כמשושה ) דמוי וקונסטנטין נובוסלוב

כוורת או רשת לולים(. זהו אחד החומרים הקשיחים ביותר המוכרים למדע: עד 

מפלדה. עם זאת, מכיוון שעוביו אטום אחד, הגרפן  200מיהלום ופי  100פי 

יש לו מוליכות חום וחשמל גבוהה, ולכן גם יכולת גמיש וניתן לקיפול, במקביל, 

 לחמם ולפרוק חשמל במהירות.
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היישומים הפוטנציאליים שלו מגוונים: הוא יכול לשמש כחלופה לסוללות, לשבבי 

ניתן יהיה לשלב אותו באריגים,   מחשב או למסכי המגע השבירים של ימינו;

בבגדים ובמערכות לטיהור מים; וליצור באמצעותו תרכובת לבניית מטוסים, 

 מכוניות או ציוד צבאי.

פוניו בדק מקרוב גם קורי עכביש, רגל של שממית ועלה לוטוס. קור העכביש 

עשוי מחומר עמיד וגמיש, שאם היה בשמש , למשל, לחיפוי בניינים הוא היה 

ינג.  פוניו ואנשי צוותו, בשיתוף אומסוגל להגן עליהם אפילו מפגיעת מטוס ב

ח לייצר שילוב וממוסדות מחקר אחרים, מצאו כי הטבע הצלי  MITמדענים מ 

מושלם בין החומרים שמהם עשויים הקורים לבין האופן שבו הם מתחברים זה 

 לזה. 

רגל השממית סיקרנה את פוניו לא רק בשל יכולת ההיצמדות האדירה שלה, 

ממשקל גופה כדי לנתק אותה  10אלא גם מכך שנדרש כוח בסדר גודל של פי 

 ממשטח שאליו היא נצמדת.

ן זכר, המשמש כקמע של המעבדה שלו, למד פוניו כי מארסטו, השממית ממי

מליוני הזיפים הזעירים וכריות ההצמדה מאפשרים לו להיצמד בעוצמה למשטח 

שעליו הוא צועד. את עלה הלוטוס, חומר דוחה מים, שואף פוניו לנסות ולשכפל 

במעבדה באמצעות חומרים כמו סיליקון או קלקר, ולייצר משטח מלאכותי דמוי 

 עלה.

 רפואת ספיידרמן

הציגו חוקרים  2013 -יישומי קורי עכביש רלוונטיים למגוון  תעשיות, אולם ב

חומר  -מאוניברסיטת טלהסי שבפלורידה קור עכביש שצופה בננו צינורית פחמן

חזק במיוחד ובעל מוליכות חשמל וחום גבוהה, הרלוונטי מאוד לתעשיית 

גל לשאת מסה של חמישה ק"ג, האלקטרוניק. קור העכביש בעובי מילימטר מסו

 משריר ביולוגי, אך נקודת התורפה שלו היא התרככות במגע מים. 50פי 

החוקרים ערבבו בין החומרים, הרטיבו אותם מעט, וגילו שהתערובת היבשה 

 התכווצה ונוצר ציפוי אחיד ואיכותי.

, הסבירו, כי החומר ההיברידי לא רק מוליך חשמל  Txchnologistבראיון לאתר 

 אלא גם חזק פי שלושה מקור עכביש רגיל.

עם זאת, הסתמכות על מושבות עכבישים היא עניין יקר, ארוך ובלתי אפשרי 

ממישיגן, חברת     Krain  Biocraft  Laboratories  כמעט, ולכן אנשי 

ביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח קורי עכביש ליישומים שונים, מצאו שיטה 

להפקתם מ    קורים: הם בודדו את החלבון שאחראילהאיץ את תהליך טווית ה

DNA   כך  –שינו אותו ואז הזריקו אותו לתולעי משי שהונדסו גנטית   של עכביש



4 
 

שבנקודה מסוימת בהתפתחותן יחלו לייצר קורי עכביש. החברה שיתפה פעולה 

המפתחת טקסטיל ממוגן, והשתיים יצרו כפפות     Warwick Millsעם    

דומה נעשה גם על ידי ביולוגים מאוניברסיטת ווימינג,  ממוגנות. פיתוח

 95%שהטמיעו אף הם את הגן המתאים בתולעי משי, ויצרו שילוב המורכב מ 

   קורי עכביש. 5 %   משי ו

הקוסמטיקה  מלבד אפודים  וביגוד ממוגן, קורי עכביש משמשים גם בתעשיית 

ומתאימים גם לרפואה: כיוון שהגוף לא דוחה אותם, ניתן להשתמש בהם לייצור 

 גידים מלאכותיים או לציפוי שתלים.

אולוג פרופסור פריץ וולראץ, שמוביל את קבוצת המשי באוניברסיטת והז

אוקספורד, הסביר כי לאורך ההיסטוריה ידעו בני האדם שאם מניחים קורי 

א יחלים במהירות רבה יותר ; " זה חומר היגרוסקופי )סופח עכביש על פצע הו

מים( , שכולל חומר קוטל חיידקים. הסיבים קטנים ומסייעים בקרישת דם ואין 

צורך להוציא אותם כי הם מתכלים ומתפרקים". הקבוצה עסוקה בשנה 

האחרונה בפיתוח מיניסקוס עשוי משי, שיחליף ניתוחים להחלפת ברך. " הרעיון 

לתקן משהו באמצעות חומר ביולוגי, לא פלסטיק ולא טיטניום אלא חומר הוא 

   בתאים ויחזיק מעמד".שיתקבל על הגוף, ישתלב 

התפרסם מחקר   כעת מסתבר שקורי עכביש היו רק ההתחלה; בחודש שעבר

פורטסמות'  בבריטניה על חומר שנמצא בשן של  של מדענים מאוניברסיטת 

 ירופה.חילזון ימי הנפוץ במערב א

מצויד בכמה שורות של שיניים זעירות בעלות יכולת   Patella vulgataחילזון    

התחדשות, החוקרים מצאו שאפשר להעתיק את המבנה הביולוגי הזה וליצור 

 חומר חזק דיו לייצור מכוניות, סירות או מטוסים.

פרופסור אסא ברבר מבית הספר להנדסה, שהוביל את המחקר, ציין: " עד כה 

חשבנו שקורי עכביש הם החומר הביולוגי החזק ביותר, כעת גילינו שהשיניים 

גדול אף יותר. גילינו שהן מכילות  מינרל חזק  הללו הן בעלות כוח פוטנציאלי

בשם גתיט, שנוצר במהלך גדילת החילזון. הסיבים שלו הם בדיוק בגודל הנכון 

 ליצירת מבנה מורכב גמיש וחזק במיוחד".

 את עצמוהחומר יתקן 

שילוב בין חומרים ביולוגיים  -השלב הבא הוא יצירת חומרים מלאכותיים למחצה

 לחומרים מעשה ידי אדם, שמסוגלים לגדול, להתפתח ולתקן את עצמם.

בחודש שעבר מחקר המתעד את ניסיונם לייצר "  פירסמו  MITמדענים מ 

חומרים חיים";  שילוב בין תאי חיידקים לחומרים אחרים, שמהם נוצר חומר 

 חדש המסוגל להוליך חשמל ולהפיץ אורות בצבעים שונים.
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חיישנים  –יותר, ביו  ויעילים  סולאריים זולים תאים   :העתידיים   בין היישומים

     Quartzאמר לאתר   MITרופסור להנדסה ביולוגית ב  , פ ודבקים. טימותי לו

כי " הביולוגיה הצליחה לייצר חומרים ייחודיים, אבל בחיי היומיום שלנו אנחנו 

משתמשים בחומרים שאינם חיים בשום צורה, הפלסטיקים האלה צורכים 

והמטרה שלנו היא למצוא דרך להנדס  -הן בייצור והן בשימוש -אנרגיה רבה

 יים ולהפוך אותם לחומרים שלא נמצאים בטבע".תאים ח

לו וצוותו השתמשו בחיידק אי קולי כדי ליצור ביופילם, בקטריה שיוצרת 

משטחים המכסים שטח מסוים ) חישבו על הפלאק בשיניים(. כאשר מטמיעים 

הם משתלבים  -בניסוי שלו מדובר בננו חלקיקי זהב –בביופילם חלקים אחרים 

שעל גביו נוצרים מעגלים חשמליים. לו משווה את התהליך  יחדיו ליצירת משטח

לבניית עצם בגוף האדם: " דמיינו לכם דבק חי שיכול לחוש שעליו לתקן את 

עצמו. אנחנו משתמשים עכשיו באי קולי, אבל אין סיבה שבעתיד לא נוכל 

להשתמש בתאים פוטוסינתטיים ואז אפשר יהיה פשוט להניח אותם מול 

   החומר הרצוי". השמש ולגדל את

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדפסה לקובץ עבור התלמידים: מילכה ברקו גרש


