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 סופחי מים –חומרים היגרוסקופיים 
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 התכונה הפיזיקלית של 

 מולקולה להקשר למים

 חומר הידרופילי נמס במים בקלות

  -הידרופיליות 
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 התכונה הפיזיקלית של מולקולה

 לדחות מים 

 חומר הידרופובי אינו נמס במים

 אך נמס בשמנים 

  -הידרופוביות 
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 ( דוחות מים)מולקולות שהן בד בבד גם הידרופוביות 

 (.נמשכות למים)וגם הידרופיליות 

  -אמפיפיליות 
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 ראש הידרופילי זנב הידרופובי
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  -(  Lipids)ליפידים 

 .הן מולקולות אמפיפיליות

 " זנב"ומ" ראש"הן בנויות מ

 .הוא הידרופובי" זנב"הידרופילי ולעומת זאת ה" ראש"ה
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 אם נכניס ליפידים לתוך סביבה מימית

 אזי בגלל התכונות הללו 

 " זנבות"וה" ראשים"של ה 

 הם יסתדרו באופן שתיווצר שכבה כפולה

 " ראשים"כלומר דו שכבה של מולקולות שבה ה

 ( אל הסביבה המימית)פונים כלפי חוץ 

 .יפנו כלפי פנים" זנבות"ואילו ה

 .הליבה הפנימית תהיה חופשית ממים
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 מבחינה כימית הליפידים הם כל המולקולות 

 .הטבעיות האמפיפיליות

 

 פוספוליפידים , שמנים, בקבוצה זו ניתן למצוא שומנים

 כדוגמת הלציטין וסטרולים כדוגמת הכולסטרול
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 שכבה היא למעשה ממברנה למלרית ביולוגית -הדו

 .בעל תכונות בררניות

 יכולים לעבור דרכה בעוד אשר ( הידרופוביים)חומרים מסויימים 

 .אינם יכולים לעבור דרכה( הידרופיליים)חומרים אחרים 
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 תפקידי החסם העורי

 מונע כניסה  

של  

 כימיקלים  

וחיידקים  

אל הגוף  

 דרך העור

מונע את  

בריחת המים  

 מהגוף
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 מונע כניסה  

של  

איריטנטים

אל הגוף  

 דרך העור

מגן על  

 הגוף

מפני  

גורמים  

 סביבתיים
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 המודל של הלבנים והמלט  / המבנה של השכבה הקרנית 

המודל אשר הוצע להבנת המבנה של השכבה  

 "הלבנים והמלט"הקרנית נקרא בשם מודל 

 (הלבנים)בהתאם למודל זה התאים הקרניים 

 (.המלט)משוקעים בפזה רציפה בין תאית 

 בנוסף התאים הקרניים קשורים זה לזה על ידי גשרים 

 .של חומר חלבוני אשר נקראים בשם דסמוזומים
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 (1)הפזה הבין תאית הרציפה 

 ,  בניגוד למלט שהוא אמורפי

 .  לפזה הבין תאית הרציפה יש מבנה יחודי

שכבות של ליפידים  -הפזה הזו בנויה מדו

 (.ממברנות למלריות)

הממברנות הלמלריות מהוות חייץ אשר מונע  

 .חלבונים וחומרים נוספים, מעבר של יונים
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 (2)הפזה הבין תאית הרציפה 

 .  הממברנות הלמלריות מסודרות במבנה רב שכבתי

 כימיות של הרב שכבה -התכונות הפיזיקו

 גורם לכך שהיא תהיה בלתי חדירה 

 למרבית המולקולות מסיסות המים 

 .למרות שהיא דקה יחסית
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 הסידור של הממברנות הלמלריות אשר מונחות אחת על גבי השניה  

 יוצר מצב של סנדוויץ אשר בו האזורים  , במבנה רב שכבתי

 .ההידרופיליים הממוקמים בין הממברנות הלמלריות רוויים במים

 לפנינו איפוא מנגנון מתוחכם להחזקת מים על ידי השכבה הקרנית  

 .  ההידרופיליים של הליפידים" ראשים"וזאת באמצעות ה

 ניתן להסתכל על הסידור הזה כעל ספוג וירטואלי אשר מחזיק את המים

 .מתכולת השכבה הקרנית 10%-הליפידים מהווים כ
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 הרגולציה של המים בעור

 תכולת המים

 הרגולציה של המים בעור

 תכולת המים

 שכבה קרנית

 שכבות חיות של האפידרמים

 דרמיס                              

10% 

70% 

(                          ליטר מים 2.5) 70%
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TEWL 

 אבדן המים 

 דרך האפידרמיס

 כתוצאה מאידוי 

 מהשכבה הקרנית

ל מים ליום'מ 200  

TRANS  

EPIDERMAL  

WATER  

LOSS 
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 דם

 מזון

 אויר

 (מים 10%)שכבה קרנית 

 (מים 70%)שכבות חיות של אפידרמיס 

 (מים 70%)דרמיס 

 200 TEWL ל ליום"מ 
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באילו ליפידים אנו פוגשים בממברנות  

 הלמלריות בפזה הבין תאית  

 ?הרציפה של השכבה הקרנית

 :של השכבה הקרנית הם הלמלריות בממברנותהליפידים אשר אנו פוגשים 

 לינולאיתחומצות שומניות חופשיות ובעיקר חומצה 

 כולסטרול 

 30-50% -צרמידים

 , למלריות אשר נמצאות באזורים אחרים של הגוף לממברנותבניגוד 

 .פוספוליפידיםאין כאן 
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 הנה כי כן נחשף הקשר בין הצרמידים לתכולת המים של העור

קשר בין ריכוז נמוך של   2003ואכן נמצא במחקרים עוד בשנת 

 .גבוה TEWLצרמידים בשכבה הקרנית לבין 

עוד נמצא כי לצרמידים תפקיד משמעותי בויסות של יכולת חסימת  

 .המים של העור וביכולת אחזקת המים על ידי העור

כמו כן נמצא קשר בין רמה נמוכה של צרמידים לבין מחלות  

פסוריאזיס וקונטקט  , של יובש בעור כגון אטופיק דרמטיטיס

 .דרמטיטיס
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 קבוצת חומרים אחרת אשר קשורה ליכולת האחזקה של המים

 .גורמי הלחות הטבעיים NMF -על ידי העור היא ה

 זהו קומפלקס טבעי של חומרים המצויים בשכבה הקרנית  

 .ממנה 25%ומהווים 

עוזר לשכבה הקרנית לשמור על תכולת המים האופטימלית   NMF-ה

 .שלה

 נוצר בתהליך פירוק של פילגרין   NMF-ה

 (.חלבון שנמצא בקורנאוציטים)

  –יש תכונות היגרוסקופיות  NMF-למרכיבי ה

 .ספיחת מים
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 NMF -הרכב ה

 סוכרים  8.5% אוראה  7%

 שונים

 לקטאט 12%

12% PCA 18%   יונים 

 ,  סודיום, כלוריד)

 ,  קלציום, פוטסיום

 (מגנזיום

 חומצות  40%

 אמיניות
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 .המפתח השלישי להבנת משק המים של העור הוא הדרמיס

 .מתכולת המים של העור מוחזקת על ידי הדרמיס 70%כידוע 

 ?כיצד מתבצע הדבר

 תאים ECMחומר בין תאי 

 :הדרמיס בנוי משני אלמנטים
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  ECMהחומר הבין תאי 

 סיבים

  GAGתערובת של גלוקוזאמינוגליקנים  –חומר בסיסי 

 .יונים ומים, או מוקופוליסכרידים 

 .ל'החומר הבסיסי הוא בעצם ג

 הכמות הגדולה של המים המוחזקת על ידי הדרמיס

 ל על ידי חומרים בעלי כושר גבוה 'מוחזקת בצורת ג

 .לאחזקת מים
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 ?איזה חומרים מחזיקים את המים בדרמיס

 קונדרויטין סולפט דרמטן סולפט חומצה היאלורונית
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 י הדרמיס "החומר העיקרי אשר אחראי להחזקת המים ע

 .הוא החומצה ההיאלורונית

 החומצה ההיאלורונית מסוגלת להחזיק מים 

 . ממשקלה 1000פי 
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 גורם טבעי נוסף אשר עוזר לעור לשמור 

 .על תכולת המים שלו הוא השומן העל עורי

 .השומן העל עורי מכיל בעיקר סבום
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 טיפים למלחמה 

 :בעור יבש

 להמנע מאמבטיות 

 ומקלחות חמות 

 וממושכות

 להמנע משימוש 

 בסקרבים

 אמצעי חימום בחורף  

 גורמים ליובש באויר  

 (40%לחות במקום 10%)

 יש להגביר לחות 

 בחדר על ידי שימוש 

 בלחותן
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 טיפים למלחמה 

 :בעור יבש

 להמנע משימוש 

 בתכשירי ניקוי 

 לא מתאימים

 לא להשתמש 

 בתכשירים שמכילים 

 אלכוהול

 להמנע מגורמים  

 חיצוניים שמגרים את  

 העור כמו  

 צמר ואריגים מסוימים

 מודעות לכך  

 שלתרופות מסוימות  

 יש תופעות לוואי  

 של יובש בעור
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 טיפים למלחמה 

 :בעור יבש

 פסוריאזיס , אקזמה

 וקשקשים 

 מחריפים בחורף

 גם רוחות גורמות 

 ליבוש העור

 יש לטפל גם בשפתיים 

 . יבשות

 להימנע מליקוק

 שתיה מרובה עוזרת 

 (כוסות ליום 8-10) 
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 טיפים למלחמה 

 :בעור יבש

 להשתמש במגבות רכות  

 ,  ולנגב בעדינות עד ליבוש

 לא לשפשף

 יש לטפל גם ביובש 

 בידיים וברגליים
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 הגדלת רזרבת המים של העור

 הגדלת כמות המים  1.

 באפידרמיס      

 הגדלת כמות המים בדרמיס.  2

 הקטנת אבדן המים של העור

שיפור תכונות החסימה של  1.

 החסם העורי

 TEWLהקטנת הקצב של 2.

 גישות לטיפול בעור יבש
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חומרי הפירוק של החלבון פילגרין אחראים ללחות  

ותורמים לחומציות  ( NMF)של הקורנאוציטים 

 .האופטימלית של העור

מחסור בפילגרין גורם ליובש של הקורנאוציטים  

 .ולפגיעה במאזן הלחות של השכבה הקרנית

מחסור בפילגרין גורם גם לפגיעה במעטה החומצי  

 .של העור

אם העור פחות חומצי הדבר פוגע בתכונות  

 .החדירות של החסם העורי

 :הקשר בין המעטה החומצי של העור והעור היבש
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 :הקשר בין הקילוף והעור היבש

יובש בעור משפיע על פעילות האנזים אשר  

 .גורם לפירוק הדסמוזומים

האטה בפירוק הדסמוזומים מביאה לנשירה של  

 .צברים גדולים יותר של תאים

 .זהו הרקע לתופעת הקילוף המאפיינת עור יבש
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: ניתן למצוא את המצגת כאן

prof.com-melumad-www.dr 

 08 - 8505099  :משרדים


