
 אבי הדרמטולוגיה המודרנית -לזכרו של ד"ר אלברט קליגמן
  

 מרצה בכירה בתחום אנטומיה פיזיולוגיה וביוכימיה של העור.   מאת5 מרינה אומנסקי

 על פי תאורית ד"ר אלברט קליגמן בישראלתחום הקורנאולוגיה וקורנאותרפיה  חלוצת
  

 ד"ר אלברט קליגמןהלך לעולמו  49בגיל  0202לפברואר  4לפני כמעט שנה ב 

  

קוסמטולוגיה והפיכת  -ד"ר קליגמן היה מחלוצי המהפך בתחום הדרמו
 הקוסמטיקה לתחום מדעי. 

  

בעיני רבים ובעיקר בעיני עמיתיו לתחום המחקר הוא נחשב כאבי הדרמטולוגיה 
המודרנית, חוקר מהשורה הראשונה עם אין ספור תגליות מדעיות ,שהינן הבסיס לרבים 

חברות הקוסמטיקה המשווקים כיום והנותנים מענה מקצועי  העיקריים של מהמוצרים
 ויעיל לבעיות כגון אקנה וקמטוטים. 

  

קיבלה הקוסמטיקה דחיפה אדירה , מעמדה שונה והיא הפכה  02 -בסוף המאה ה
 מקוסמטיקה לקוסמטולוגיה, כלומר למדע העוסק בחקר מבנה ותפקוד העור. 

  

 רים לשמו של ד"ר אלברט קליגמן מהווים בסיס ורקע להבנתקשו רבים מחקרים מדעיים
ונושאים , (והקורנאותרופיה הקורנאולוגיה ) פקוד וטיפול בשכבת הקרניתימבנה ,ת

, תקשורת בין תאית, מחסום ליפידו אפידרמליפקוד יהייווצרות ותנוספים כגון 5 
 .ת ועודחומרים, פוטו הזדקנו אימונולוגיית העור, חדירה טרנס דרמלית של

  

למשפחת מהגרים יהודית ענייה.  0401נולד בדרום פילדלפיה בשנת  אלברט קליגמן
 אנגליה.  אביו יליד אוקראינה ואמו ילידת

  

מקבל קליגמן תואר דוקטור בתחום מדעי הבוטניקה מאוניברסיטת פנסילבניה וב  0490ב
 . רפואת העור( תואר דוקטור לרפואה כאשר הוא מתמחה בתחום הדרמטולוגיה )  0492

  

אלברט קליגמן טבע את חותמו בתחום הדרמטולוגיה כאשר מחקריו הובילו לגילוי 
   A-RETINתרופה לטיפול באקנה 

  

RETIN-A  היתה בין המולקולות הראשונות שניתן היה לראות, שהיא בעלת פעילות
 -לוגן ביולוגית ממשית המשפיעה על מבנה העור. חומר פעיל זה ממריץ את יצירת הקו

 וכן משפיע על חלוקת תאים.  -חלבון החיוני למבנהו היציב של העור 

  

קליגמן היה גם הדרמטולוג הראשון שהראה את הקשר בין חשיפה לשמש וקמטוטים. 
לתיאור הזדקנות העור הנגרם על ידי חשיפה  PHOTOAGINGהוא הטביע את המונח 

 לשמש. 

  

הוציא  0431לטיפול באקנה ו ב   Aטמין נגזרת וי  RETIN-Aהוציא פטנט על  0412ב
 יכול לטפל ביעילות אף בקמטוטים .   RETIN -A ש פטנט נוסף על הגילוי 

  

מאמרים ומחקרים מדעיים בתחומי  022 -במהלך הקריירה שלו פירסם קליגמן למעלה מ
, רוזוציה, אקזמה, דרמטיטיס של  ובין היתר בנושאים כגון אקנה הדרמטולוגיה השונים 

גע והזדקנות העור. ד"ר קליגמן אף ערך מחקרים רבים על המחזור והשלבים השונים מ
 בחיי השיערה.

  

על אסירים בכלא הולמסברג  0429ועד  0400חלק נכבד ממחקריו נערכו בין השנים
בפלידלפיה, אז היו מקובלים ניסויים בבני אדם ובעיקר באסירים) שתוגמלו כספית על 

ימו לחתום על הסכמים עם חברות לייצור כימיקלים ומוצרים השתתפותם בניסוים ושהסכ
קוסמטיים ועם גופים פדראליים וצבאיים(. הניסויים כללו בעיקר בדיקת חומרים 

 המיועדים להגן על העור מכימיקליים רעילים. 



  

פעל רבות לשיפור ופיתוח מבחנים טכנולוגיים מחמירים ליצירת מוצרים ד"ר קליגמן 
,פעילות שזיכתה אותו בתואר כבוד מטעם הארגון ם ויעילים יותרקוסמטיים בטוחי

לכימיה קוסמטית, על תרומתו הרבה למדע הקוסמטיקה ולתעשיית הקוסמטיקה 
 שהתפתחה והתקדמה בצעדי ענק בזכות מחקריו ותגליותיו. 

  

ביצירת תרומתו החשובה ביותר , מעבר למחקריו המדעיים ועבודתו הקלינית, הייתה 
. הוא הכשיר דורות של סטודנטים , תמך בתוכניות מחקר ום הדרמטולוגיהחזון בתח

וזאת לאורך קריירה  ועודד לימוד תחום הדרמטולוגיה באמצעות שיטות של חקירה וניסוי
 שנות עבודה אינטנסיביות . 12של 

  

 


