
  VERIFIED COSMETICS - קוסמטולוגיה מוכחת

   .הקוסמטולוגי-ודרמבענף ה ושיטות טיפול חדשניות ודהעבפילוסופית 

 קוסמטית ועברהתעשייה התפתחה ה השנים האחרונות ה15ך מהלב

 מהכנת תכשירים קוסמטיים החל – התפתחות שונים  שלביבהדרגתיות 

מכירה ,ות ביתיותמעבד  ייצור קרמים ותכשירים באמצעות ,ייתיםב

תעשייה קוסמטית מפותחת ומתקדמת המגובה  באמצעות דוכנים ועד

  .במחקרים מדעיים

  ? מודרניקוסמטימהו שוק 

 ייות מקצועית בכל שלב אחרבו מתקיימים תנאים של  זהו תחום 

  .קוסמטי  והטיפול הרפואישיווקה,הייצור 

   ?יותעמקצוהדרישות ה מהן 

תכונות  ו יות על בטיחותותי ולקבל עליו אחר מוצר איכלייצר יצרן חייבה  .1

 .המוצר כפי שמובטח ללקוח

 ייחודייםמתאים  לצרכיו הה איכותי תכשיר ללקוח למכורהמוכר חייב  .2

במוצרים ו דרת הטיפוליםסב ץ ולהשתמשיעליקוסמטיקאי חייב ה .3

 הקוסמטי והמשלימים את הטיפול בבית  טיפול התומכים בכותיים אי

 לקוחה

בטיחותי ואפקטיבי העובר דרך כל שלבי הייצור ,וצר איכותי  מהמטרה היא

  .המכירה והייעוץ

 כתנאי הכרחיהלקוח  נכונה של מצב  הערכהינה הת עיקריההבעיה 

  .להתאמת המוצר הספציפי לאדם ולבעיה



אצבעותיו ועינו של הדרמטולוג  
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שעבר זמנם

(MARCH 17, 1916 – FEBRUARY 9, 2010)

The dermatologist’s finger and eye are 
already archaic diagnostic  tools
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קוסמטולטגיה שנולד -ודרמה מושג חדש בענף הינה קוסמטולוגיה מוכחת

סיבת המחלה ללא  את אין לקבוע . מוכחתהרפואה המשך הגיוני לכ

 CT,MRI,סאונד -ות כגון אולטראבדיקות ביוכימיות או פיזיולוגיות ממוחשב

יקת של מצב  מספקות לרופא תמונה מדוהבדיקות . ובדיקות מעבדה

  .באיברים כלשהם או בכלל הגוף ים פתולוגייםעל שינויומעידות  ,החולה

סה על שיטות אבחון ויזואליות קוסמטיקה התבסה 20-המאה ה עד סוף

 "ורתעיו" בשיטה  וזו הייתה מעין עבודה  בלבדקוסמטיקאיתהעל ניסיון ו

    . וללא  פרמטרים מדויקים

קוסמטיקה ה זמן בו הפכה 20-מאה הה של 90-המהפך החל בשנות ה

 משיטה ויזואלית  לשיטה המתבססת גם ת האבחוןתה גם שיטנשו. למדע

 המבוססים על טכנולוגיות מכשור  כלי מדידה מדעיים ומקצועיים על

ר אלברט קליגמן "ד. תוצאותהלקביעת דרך הטיפול ושימור מתקדמות 

לוגיה והוכיח  שמחלות  או על תורת הקורנ1996 הכריז בקונגרס הראשון ב

ומורפולוגי של שכבת הקרנית  משינוי כימי דרמטולוגיות רבות מתחילות

תקין ה כי אין מספיק בידיעת מבנהוהתברר . אפידרמליהם במחסו הותקל

 במקרה של תקיןאינו  והסקת המסקנה כי אפידרמלי המחסום השל 

  . עוצמתוומהי יבוש  השו מהלכן יש צורך בידיעה והבנהופתולוגיה 

".  עור מיובש"  הינה יקהקוסמטונפוצה מאוד בתחום הדוגמה פשוטה 

  .   מיובשתשכבת הקרנית כי מרמז זה  מושג 



  :הגורמות למצב זה סיבות חמשקיימות 

  

  סבוםה  או עודף של ליפידי חוסר .1

מחסום ה של  התארגנות המולקולריתהכימי וה רכבההשינוי . 2

  .אפידרמליה

, )קרטין חלבון יצור (  קרטיניזציה תהליכימצב של אי תקינות ב. 3

   .פרוליפרציה וההתמיינות של קרטינוציטים

ידה כמותית ושינוי  ירכאשר ישנה  : הלחות הטבעי גורם NMF-שינוים ב. 4

  .הכימי בהרכבו 

אפידרמיס הפחות נוזל מגיע לשכבת ( סירקולצית הדם -שינוי במיקרו. 5

  )משכבות עמוקות יותר 

    ? לדעת מהי הסיבה העיקרית להתייבשות העורניתן כיצד 

 שיטה ה יוקביעת דרכי טיפול על פת המסקנות הסק, אבחון מצב העור

  .וסיבוכים קשים לטעויות עלולה לגרוםו הויזואלית  אינה מדויקת 

- ארוך או טיפול בחומרים אנטישאינו מתאים  לטווח שימוש בקרם לחות 

ל העור חיסונית שה גורמים לשינויים במערכת  ממשי דלקתיים ללא צורך

  .תופעות לוואימספר רב של לרבות 

יכולת בדיקה  עם , מדויקם ומכשור  להשתמש בכליחייבים מסיבות אלה 

  .עור העמוקות של שכבות ה שונים פרמטרים תפקודייםומדידה  של  

  

  Corneometria) הינה שיטת  -)אלברט קליגמן הטביע  ש נוסףמושג

 אלו  נתונים עיקריים. שכבת הקרניתרמת הלחות  בממוחשבת  של מדידה 

  .  העורהנכונה להתייבשות  הסיבהיעזרו לנו לקבוע את 

  .מדידת רמת הסבום בעור- ) SEBUMETRIA ( מטריה-סבו

מהירות התאדות המים מפני  TEWAMETRIA(- TEWL( מטריה-טווא 

יחס ה. אפידרמליהמחסום השלמות ותקינות הביטוי העיקרי לזהו  .העור

  .מקד את המקור לבעיה יכול לפרמטרים אלו בין שני 



 ולבחון אתן לראות ניתתה באמצעו )  TERMOMETRIA (  מטריה-רמות 

   .ולבדוק את תקינותו הדם בדרמה סירקולציה של-רומיקהתהליך 

  ? ללא בדיקות ממוחשבותכיצד הסתדרנו בעבר   

או על בסיס של בעבר התבססו ההערכות על ניסיונה של הקוסמטיקאית 

לא היה כלי מדידה אובייקטיבי ומדויק שיכל לתת אינדיקציה  .ניסוי וטעייה

יעילות הטיפול ורמת השיפור שנבעה מעצם ,  על מצב העורמדויקת

   .הטיפול 

פסיק כ מ"בדהלקוח היה  ,בחלק מהמקרים כאשר הייתה מתעוררת בעיה

 נעימות -אישל ת ועקב תחוש קוסמטיקאיהמ שקיבל  בתכשיראת השימוש

הטיפולים  ולתחושה הדבר לנטישת גרם ברבים מהמקרים  .ותופעות לוואי

   .לגבי יעילות הטיפולים הקוסמטייםשל חוסר אמון 

או בתכשירים ם מימשיך להשתמש בקרהלקוח ה במקרים רבים אחרים

 : דבר שגרם לנזקים קלים או חמורים כגון  ,ם לומי מתאילמרות  שאינם

במקרים ובש ומיעור ,  נקבוביות פתוחות, אדמומיות, ות וגירוי העוררגיש

     . עור תומחלקיצוניים אף ל

לא פשוטה והיא צריכה להתאים בעיה  הינה  בחירת התכשיר: מסקנה

  .יש צורך בבדיקת יעילות הטיפול  ותוצאותיו. ספציפית לכל מקרה ומקרה

 יש צורך ממשי ו   או בניסיון אין די בידע  ומושכלת נכונה החלטה לקבלת

כיום   . לקבלת אינדיקציה ברורה וחד משמעית ממוחשבתהדיקה בגם ב

נה ית הי העיקרהבעיה  . הבדיקות ביצוע מדידה  ל מכשירי רכושניתן ל

ייעוץ מקצועי  תוצאות וקבלת מסקנות מתאימות ובהתאם מתן פענוח ה

 המתקבלות באמצעות מכשירי המדידה התוצאותפענוח  .מתאים ללקוח

  .דורשת מיומנות וידע הנרכשים באמצעות לימודים וניסיון מקצועי

 מדדי הפרמטרים מתוכננות לבדיקת   skin bioengineering -  שיטות 

  .פיזיים של מבנה ותפקוד העור-ביוה

האמיתיים בזמן  הוא בכך שאנו מקבלים את הנתונים האלהרך המדידות ע

שיטות ).  IN VITRO(ולא על עור מלאכותי )  IN VIVO( אמת על עור האדם 

 העור או בדיקות שונות לתפקוד פונקציונאלי שלסף פיזיות הינן או-ביו

  .מורפולוגיה של שכבות עמוקות יותרהמבנה וה



הינה  יתרון המדידה מול הערכה ויזואליתאת מראה לנו עוד דוגמה אחת ה

טמפרטורת .  טמפרטורת העורבדיקה של - TERMOGRAMAשיטת ה 

 ככל , עד אדוםוסגול - מכחולהעור מבוטאת באמצעות טווח צבעים הנע 

לכן .  אדום יותרתמונההמתקבל ב צבעהשטמפרטורת האזור גבוהה יותר 

 כחוליםהאזורים ה, " חמים האזורים ה" שם אזורים כתומים ואדומים זכו  ל

מטבוליזם איטי הקצב " קריםה"באזורים  ".קריםה האזורים "זכו לשם 

. נמוך) יהגרות אנטפול(כימיות מסוג אקסוגניות -הביוריאקציות הוקצב 

  .קרה לאזור ועטה  מדם קתהספ:  היאת לכךסיבוהאחת 

  

    

     VIVO-IN  שיטת תמטרו

 העור בנורמה ובפתולוגיהפיזיולוגית אנטומיה והחקר  .1

בדיקת ההשפעה של מוצרים קוסמטיים ותרופות על העור בזמן  .2

 האמת

 .אבחנה של מצב העור ומחלות .3

  השינויים בזמן הטיפוליםדינאמיקת .4

   IN VITRO  מול שיטתIN VIVO יתרונות שיטת

 ורעא פולשניות ללא טראומות לבדיקות ל .1

 . במצב רגיל וטבעי נעשות כל המדידות .2

  

  



   העור  מצבפיזיות לבדיקת-שיטות ביו

  .: כגוןמבוססות על פיזיולוגית  העור

נציאל פוטה שינוי  המבוססת על  שיטה-ת העוריטציו הידרמדידת רמת  -

  של העורחשמליה

 המכאניתשיטה ה -גמישות ואלסטיות העור -

  מדידת הטמפרטורה-מטבוליזם של העורהזרימת הדם ו רכת מצבעה -

 מדידת קצב התאדות -כמחסום אפידרמליהערכת העור כמערכת הגנה  -

 .המים

- PH מדידת החומציות על פני העור – העור  

  IN VIVO   עור במצבואבחון שכבות פנימיות ב מבנה העור מבוססות על 

  :כגון

 טקסטורתהערכת , רפיהטומוג, מיקרוסקופילייזר  -שיטות אופטיות -

  .נראההעור בעזרת אור 

י האפידרמיס  בשכבות  תא את לראות  מספר  לא ניתן היה  שניםעד לפני

לות גבו את  מוש בשיטות אופטיות שונות הרחיבואך שי, אמתשונות בזמן 

החיים באפידרמיס תאים ה  את הרקמות ואת ניתן לראותבזכותן. המציאות

ולקבל תוצאות על סמך ארבעה  מטיתטיפהשכבה ה עד וגם בדרמה

ת מאחר פעיעקוב ניתן ל, עומק וזמן, רוחב, אורך: תמטרים בו זמניפר

מהירות ומתקדמות מחשב ובעזרת תוכנות , צינורות הדם הדרמליים

לים את לוכה מדי של העור י מבנה תלת מ את הנתונים ומייצרותותמעבדה

 אינה ו זשיטה ש כי  להדגיחשוב .פרמטרים הרלוונטיים ביחס לנורמהה

 החדירה של ומבוססת על יכולת כרוכה בחוסר נוחות  או סיכון כלשהו 

                           CSLM נקראת ו זשיטה .  דרך העורור הנראהאה

confocal scanning laser  microscopy   

  גלי קול מוחזרים- US -סאונד-אבחון העור בעזרת אולטרא -

  

 בסביבה -אופטיתהאומטריה יגה חוקי על פיומק העור  לעיםקול חודרהגלי 

 שני אזורים  בעליבגבול בין . מהירות קבועהבושר  יים חודראחידה הם



. חדירה ישירהעד ל וחלק ממשיך הקול חוזרים חלק מגלי ,צמיגות שונה

.  ים יותרל מוחזרוקה י גל, שונה יותרהבדל בין צפיפות האזוריםה שככול

 לדוגמה.  שונים של העור בתדר שונה של גלי קולניתן להגיע לעומקים

 MH 2  שלתדרב, מ" מ15 עד  מגיעחדירההעומק , 7.5MHשל תדר ב

 את האזורים בתמונה ניתן לראות . מ" מ2-החדירה הינה לעומק של 

 טוב את האזורים שמחזיריםאדום נוצר בגבולות בין - צבע צהוב–צבועים ה

עם עליה  ). הצטברות הצלוליט ו באבת הקרנית שכבלדוגמה ( ול  הקיגל

-שתנים לגוונים כחוליםקול לעומק העור  הצבעים מהבחדירה של גלי 

זקיקי בלוטות חלב , דרמההשכבת החיבור של ( ירוקים עד שחורים 

  . )ושיער

  .מימיות גבוההוחזרים טוב יותר באזורים עם רמת קול מהגלי 

   

   

  



, תמוכחריות בקוסמטולוגיה שתי שיטות עיקבבקצרה במאמר זה עסקנו 

,  מדויקותפיזיות- אלו הן שיטות ביו .רויות הקיימותאפשהמהמעט  ואך זה

 ברחבי העולם נושא זה מתפשט . לא פולשניות לאבחון מצב העורנוחות ו

 ,מחקרמכוני , לחברות פרמצבטיות הדרמוקוסמטיקאיים ועדמהחל 

  . ומרכזים רפואייםאוניברסיטות

 


