
 עצומה דרך ריצת

Micro 

 ,כיום X ביותר המבטיחים המדעיים ההתפתחות מכיווני אחד הוא והרפואה הביולוגיה עם הננו־טכנולוגיה שילוב בקטנה ו
 הקטן הלב קוצב את להשתיל אפשר ,נפוצה בטרשת בטיפול שיסייעו זעירים זהב חלקיקי מפתחים ,למשל

 התמונה כל את משנה המזעור X מוחי לשבץ הסיבה את שיפענח אמצעי להתקין וכן ,ניתוח ללא בעולם

 גטניו אילן

 שנים כמה לפני ד

 לנו שמצפה ידענו

  עכ .גדול עתיד

 יודעים אנחנו שיו
 עתיד לנו שמצפה

 -המ .קטנטן .קטן
 למטרה הפך זעור

 בכמה המרכזית
  באלקט .תחומים

  לע כדי ,רוניקה

 יכולת בהכפלת מוד

 של בטכנולוגיה מעבדים לייצור מגיעים אנו ,העיבוד

  בא כבר נוגעים אנו הרפואה בתחום וגם ,ננומטר 14
 להתערב מתחילים שבו לשלב עוברת הרפואה .טומים

 לזה להגיע וכדי ,הכרומוזומים של ברמה בתהליכים

 ,המילימטר מיליונית .קטן מאוד .בקטן לפעול צריך

 .ננומטר של הגודל זה .דיוק ליתר

 הוא והרפואה הביולוגיה עם טכנולוגיה-הננו שילוב

 .ביותר המבטיחים המדעיים ההתפתחות מכיווני אחד
  וב באבחון נרחב יישומי פוטנציאל טכנולוגיה-לננו

  לאת תרופות העברת דוגמת ,ממוקד רפואי טיפול

 .ועוד פולשניות ולא ממוקדות בדיקות ,מוגדרים רים

 -טכנו-הננו תחום הוכרז מאז שחלפו השנים בעשר

 בו חלה ,לאומית בעדיפות כפרויקט בישראל לוגיה

 הלאומית הוועדה נתוני פי על .משמעותית התקדמות

 -ננו" כנס לקראת שהתפרסמו ) inni ( טכנולוגיה-לננו

 מיליון 180 -כ ,האחרון בפברואר שנערך ", 2016 ישראל

 ,האוניברסיטאות וממשאבי ממשלתיים ממקורות) דולר

 תשתית בארץ לבסס הצליחו (שווה במידה

 :בינלאומית ברמה מוניטין בעלת לאומית

  בא הוקמו טכנולוגיה-ננו מרכזי שישה

 בתחומי בכירים מדענים 140 -כ ,קדמיה
 600 -כ ,לישראל חזרו טכנולוגיה-הננו

 ,(יושמו מהם וכמחצית) נרשמו פטנטים

 ן בחברות חדשות בטכנולוגיות שימוש ומתבצע ,הוקמו חדשות חברות 130 -כ
 מהנדסים אלפי הוכשרו כן כמו .מבוססות

  הפי להמשך האנושית התשתית - ומדענים

 .ובתעשייה באקדמיה תוחים

 לטרשת זהב ננו־חלקיקי
 ______ עורקים _________

 השרידות סיכוי ,שנערכו הרבים המחקרים למרות

 שנים חמש לאחר עורקים בטרשת החולים של הנמוך

 המכריע הגורם .האחרונות השנים 40 -ב השתנה לא

 את מגלים שבו "הזמן חלון" הוא השרידות בקביעת

 .לטפל יותר קל ,יותר מוקדם שהגילוי ככל - הטרשת

  הכ הטרשת של המדויק מיקומה של נכון איתור גם

  מדע קבוצת ,הזה המצב רקע על .בה לטפל כדי רחי

  לה מהפקולטה פיקסלר דרור 'פרופ בראשות - נים

 מתקדמים ולחומרים טכנולוגיה-לננו ומהמכון נדסה

 בדיקה ערכת ופיתחה חקרה - אילן-בר באוניברסיטת

 מכאיבה שאינה ,למחלה וזולה מהפכנית וריפוי

 .המטופל את מסכנת ואינה

 ,פיתוח בשלבי הנמצאת ,הערכה

 -ננו - זערוריים זהב חלקיקי תכלול

 להזריק יש שאותם - זהב חלקיקי

  חל כי התברר לחוקרים .למטופל

  שנמ נוספים וחומרים הזהב קיקי
  הנ לאזור נמשכים בתמיסה צאים

 הצביעה לאחר .אותו "צובעים"ו גוע

 סורק באמצעות הדמיה מבצע הרופא

  הנתו את המעבד במחשב וצופה קטן
 הבדיקה .פעילה כטרשת החשודים אזורים ומציג נים

 לאחריו שרק ,ראשוני אבחון כלי לשמש תוכל החדשה

 טיפול ואיזה פולשנית בפעולה להמשיך אם יוחלט

 האזור לריפוי שיטה לפתח התחילו אף באחרונה .לתת

 הצמדה באמצעות ,אלו חלקיקים-ננו בעזרת הטרשתי

 ), hdl ( "טוב" כולסטרול לחלקיקי הזהב חלקיקי של

 180 כ בעזרת
 חו י הצל דולר ון י מיל

 בישראל לבסס
 לאומית תשתית

 ברמה מוניטין בעלת
 הקשור בכל ת י נלאומ י ב

 X לננו־טכנולוגיה

i X לריפוי הערכה 
 ,עורקים טרשת

 ,בפיתוח הנמצאת
 זהב חלקיקי תכלול
 להזריק שיש זעירים
 צובעים אשר ,לחולה

 X הנגוע האזור את



X המהפכני היתרון 
 הלב קוצב של

 צמצום הוא הזעיר
 של משמעותי

 הכרוכים הסיבוכים
 קוצב בהשתלת

 מסורתית

X הננומטרי הציפוי 
 בטמפרטורות עומד

 מונע ,גבוהות
 של התיישבות

 ,בקטטרים חיידקים
 לציפוי ומתאים

 X שתלים

X הזעיר ההתקן 
 הסיבה לאיתור

 מתחת מוזרק לשבץ
 לאורך רושם ,לעור

 פעילות את היממה
 אותה ומשדר הלב

 X חיצוני למחשב

 רפאיים רוחות"
 היא "ננומטרית

 שבמסגרתה טכנלוגיה
 יודעים חלקיקים

 לגידול דרכם את לנווט
 ליצור מבלי הסרטני
 חיסונית דחייה

 .ולרפאה הטרשת את לעצור אפשר ובכך

 בעולם הזעיר הלב קוצב
 של בעולם הקטן לב קוצב מושתל בישראל לראשונה

 ללא ,צנתור באמצעות לגוף המוחדר ,מדטרוניק חברת

 .אלקטרודה כל וללא החזה בית פתיחת ללא ,ניתוח

Micra הקרוי ,החדש הקוצב tps , זעירה קפסולה הוא 

  המו ,רגיל מקוצב אחוזים 90 ב־ קטנה ,ס״מ 2.5 בגודל

 ורידי צנתור באמצעות שתלת

 .המפשעה וריד דרך פשוט
  כיחי מתפקדת הקפסולה

 בשונה ,עצמאית קיצוב דת
  בשי הנמצאים הלב מקוצבי

 שימוש הדורשים ,כיום מוש
 בין המקשרות באלקטרודות

 המהפכ־ היתרון .לקוצב הלב

r בצמצום הוא הקפסולה של ני 

 הכרוכים הסיבוכים של משמעותי

 ומבחינה ,מסורתית קוצב בהשתלת

 בית באזור בליטות או חתכים אין למטופל - ויזואלית

 בפני עמיד Micra .לב קוצב נושא שהוא המעידים החזה

 למערכת נתונים שידור יכולת בעל , mri סריקות

 10 מ־ יותר הוא שלו הסוללה חיי ואורך מרחוק ניטור

 אצל לב קצב בהפרעות לטיפול מיועד הקוצב .שנים

 שהם ,חדרי לקיצוב קוצב להשתלת המועמדים חולים

 .לב קוצב הנושאים החולים מאוכלוסיית אחוזים 15 כ־

Micra קיבל 2015 באפריל , CE ה־ חותם את tps 

 .האירופית בתקינה עמידתו על המעיד

 לשתלים ננומטרי ציפוי
 אוניברסיטת חוקרי פיתחו שנים כמה של במחקר

 התיישבות המונעת חדשנית טכנולוגיה בן־גוריון

 הבנוי מרוכב בחומר מדובר .משטחים גבי על חיידקים

 היוצר ,נחושת עם אדומית אצה של ממקור מרב־סוכר

 מחטי־ננו בעל (נחושת של זליגה ללא) יציב מבנה

) Nanoneedles .( ננומטר 100 כ־ הוא המחטים אורך. 

 של התיישבות מונע זה שחומר הראו בדיקות

 ביופילם של יצירה מאפשר ואינו מחלה גורמי חיידקים

 לכך הודות זאת .(קשיח למשטח הצמוד ביולוגי קרום)

  הנ ככל ,עובד המרוכב המבנה של הפעולה שמנגנון

 אחד .החיידקי התא של הממברנה חירור ידי על ,ראה

 גבוהה בטמפרטורה עמידות הוא החומר של היתרונות

 הטכנולוגיה את .סטריליזציה המאפשרת עמידות -

 בק־ חיידקים התיישבות המונע כציפוי ליישם אפשר

 .לשתלים וכציפוי החבישה מחומרי כחלק ,טטרים

 המדעי בעיתון ופורסמה לפטנט הוגשה הטכנולוגיה

."Advanced Materials interfaces" 

 הסיבה לאיתור זעיר התקן
 מוחי לשבץ

  ברשי השלישי במקום בישראל מדורג המוחי השבץ

 ומחלות סרטן אחרי) המובילות המוות סיבות עשר מת

 בשליש ,הנרחב והרפואי המחקרי הידע למרות .(לב

 הסיבה על להצביע אפשר אי המוחי השבץ מנפגעי

 הנפגעים את שמעמיד מצב - להתפתחותו שהובילה

 לג־ שעלול ,חוזר שבץ בסמוך לפתח מוגבר בסיכון

 .קשה לנכות רום

 ומ־ חדשני התקן להשתיל בישראל החלו לאחרונה

 של בגופם ,מדטרוניק חברת של פיתוחה פרי ,שופר

  שמ דם קריש) קרדיואמבולי ממקור מוחי שבץ נפגעי

 להיווצרותו הסיבה ברורים שלא (דם בכלי או בלב קורו

 - במיוחד לזעיר ונחשב מתכת עשוי ההתקן .ומיקומו

 הוא .מ״מ 3 רק ועוביו מ"ס חצי רוחבו ,מ"ס 4 אורכו

 בגודל חתך דרך מקומית בהרדמה לעור מתחת מוזרק

 רושם ההתקן .החזה של השמאלי בצידו בלבד מ״מ 4

 - ג"לאק בדומה - הלב של החשמלית הפעילות את

 בעייתיים מקטעים שומר ,היממה שעות כל לאורך

 לניטור מערכת באמצעות חיצוני למחשב אותם ומשדר

 ממשיך ההתקן .המטופל מצד התערבות ללא ,מרחוק

 בתוך נמצא כשהמטופל גם הלב קצב ניטור בפעולת

 .בים או בבריכה ,במקלחת - מים

 ,הלב קצב של רציפה קריאה מבצע שהוא בזמן ,כך

 תהליך - לשבץ הסיבה בפענוח לסייע ההתקן עשוי

  לחו תרופתי טיפול של מיטבית התאמה לצורך חיוני

 ואף חוזר בשבץ ללקות הסיכון את המצמצמת ,לים

 .אותו מונעת

I 
 ננומטריות רפאים רוחות
  מהטכ מחלוף מרסל 'פרופ של במעבדתה

 תרפיית בתחום חדשה טכנולוגיה פותחה ניון

  הפו למרות .הסרטן מחלת של בהקשר הגנים

 הקליני יישומו ,זה בתחום הגלום הרב טנציאל

 בתרפיית הנפוצה השיטה .מאוד מוגבל עדיין

 וירוסים באמצעות המטרה לתאי גנים החדרת - גנים

 מערכת של קשה תגובה מסוימים במקרים מעוררת -

  בד המטען של "זליגה"ב כרוכים והטיפולים ,החיסון

 פגיעה להיות עלולה והתוצאה הסרטני היעד אל רכו

 .בריאות ברקמות
 פלטפורמת היא החדשה הטכנולוגיה ,זאת לעומת

Nano ) ננומטרית רפאים רוח" ששמה חדשנית העברה" 

Ghost .( מהקרום העשויים זעירים בחלקיקים מדובר 

 מז־ גזע תאי" הקרויים ,ספציפיים תאים של החיצוני

 אל טבעי באופן דרכם את לנווט היודעים ,"נכימליים

 .כלשהי חיסונית דחייה ליצור מבלי הסרטני הגידול

  במע האלה התאים את להפיק מאפשרת הטכנולוגיה

 ולהפוך מתכולתם אותם לרוקן ,גדולות בכמויות בדה

 .ננומטריות רפאים רוחות - ריקות אריזות למעין אותם

 המתחילים ספציפיים גנים מוחדרים אלו אריזות לתוך

  הסרט לגידול בהגיעם רק אנטי־סרטני חלבון לייצר

 אל בדרכם בריאות ברקמות פוגעים אינם ולפיכך ,ני

 לא משפיע האנטי־סרטני החלבון ,כן על יתר .היעד

 על גם אלא ,הגן מוחדר שאליהם המטרה תאי על רק

 בגידול התומכים הדם כלי על וכן סמוכים סרטן תאי

 .להישרדותו וחיוניים

 החדשה הטכנולוגיה הכפילה ,מודל בחיות בניסויים

 גידול התפתחות לאחר החיות של החיים תוחלת את

 של בשיעור לעיכוב הובילה וכן ,הערמונית סרטן מסוג

 הערמונית סרטן גידול בהתפתחות אחוזים 75 מ־ יותר

 תאים של ריאה בסרטן אחוזים 50 מ־ יותר של ובשיעור

.( Non Small Cell Lung Carcinoma ) קטנים שאינם 

 - ורעילות לוואי תופעות נצפו לא הנבדקות בחיות

 .המערכת בטיחות על המצביעה עובדה

 לאבחון המסייעת מצלמה
 יותר מדויק

 תמונות לקבל מאפשר האופטי־ספקטרלי הדימות

 פי־ שכל כך ,רחב ספקטרלי בתחום רבים גל באורכי

 גם אלא ,העצם על נקודה מדמה רק לא במצלמה קסל

 כמות .זו מנקודה שהגיע האור ספקטרום כל את נותן

 של החומר סוג את לזהות מאפשרת כזו אינפורמציה

 ספקטרלית ברזולוציה שלה התכונות ואת נקודה אותה

 .גבוהה ומרחבית
 משתמשות הספקטרלי הצילום של השיטות רוב

 למצלמה ואילו ,ויקר מסורבל ,גדול אופטי במערך

  המ במעבדות שפותחה ,הזעירה האולטרה־ספקטרלית

 באוניברסיטת אלקטרואופטיקה להנדסת ביחידה חקר

 והן במחיר הן ,בגודל הן - בולט יתרון יש ,בן־גוריון

 .להפעלתה שדרושה האנרגיה בצריכת

 חשיפות רצף איסוף על מתבסס השיטה של העיקרון

 .נוזלי גביש התקן ידי על המאופיין אור ספקטרום של

 החישה תיאוריית לדרישות בהתאם תוכנן זה התקן

 שהוצגה מהפכנית דגימה תיאוריית שהיא ,הדוחסת
 ,האור ספקטרום של בזמן השינויים .לאחרונה רק

 מאפשרים ,מתאימים אלגוריתמים הפעלת בשילוב

 ואולטרה־ספקט־ היפר־ספקטרליות תמונות שחזור

 .הסטנדרטיים מהגבולות גבוהה ברזולוציה ,רליות

 את קולטת ההיפר־ספקטראלית החישה טכנולוגיית

 ,פיזי באופן ייבדקו שהחומרים מבלי ,מרחוק האותות

 רגישה גם היא .ממוחשבים בכלים אותם ומפענחת

 ולתרגם לפענח ומסוגלת שונים גל לאורכי במיוחד

  וח שינויים על שמעידה צבעונית מפה למעין אותם

 אול־ טכנולוגיה .זיהום או תקלה על כלומר ,ריגות

 .יותר עוד גדול ממרחק חישה היא טרה־ספקטרלית

 את ומצמצם המידע של מהיר איסוף מאפשר הדבר

 שכבר מאחר זאת .הנתונים אחסון בזיכרון הצורך
  יתי אינפורמציה מלאסוף נמנעים הצילום בשלב

 כמה לאסוף השואף ,מסורתי מצילום להבדיל ,רה

X נתונים שיותר. 
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