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:FDAטבלה מס' 1. חומצות היאלורוניות שאישר ה־

ההיסטוריה של חומרי מילוי
חומרי מילוי קוסמטיים משמשים יותר מ–30 שנה לניתוחים קוסמטיים 
ורפואיים. השימוש בחומרים אלה בשנים האחרונות כתחליף לניתוחים 
אוקולופלסטיים נמצא בשימוש הולך וגובר. במאמר זה נציג בפניכם סקירה 

כללית של ההיסטוריה, המאפיינים והסוגים השונים של חומרי מילוי.
מזגוגית  היאלורונית  חומצה  ופלמר  מאייר  בודדו   1934 בשנת 
)ויטראוס( של עופות. החומר נקרא חומצה היאלורונית שכן הוא בודד 
מהיאלואיד )ויטראוס( והכיל חומצה גלוקורונית. חומצה היאלורונית היא 
גליקוזאמינוגליקן הנמצא באופן טבעי בדרמיס, בסחוס, בנוזל סינוביאלי 
מסייע  אשר  החוץ–תאי  במטריקס  חשוב  כמרכיב  חיבור  וברקמות 
בשמירה על הנפח התקין של הרקמה ועל העמידות שלה. הרכבו הכימי 
כולל יחידות של דו–סוכרים המכילות חומצה גלוקואורונית ו–N אצטיל 

פריק  חומר  זהו  ן.  גלוקוזאמי
מבחינה ביולוגית שאינו אימונוגני, 
ויסקואלסטיות  איכויות  והוא בעל 
והיגרוסקופיות )מגדיל נפח בספיגה 
של מים(. החיסרון העיקרי בחומצה 
המהיר  הפירוק  הוא  היאלורונית 
של החומר תוך יום עד יומיים. על 
כן פותח קרוס לינקינג שלו ל–1,4 

BDDE( butanediol diglycidyl ether( אשר מאפשר ייצור תרכובת 
יציבה ונוזלית פחות, אשר מתפרקת לאט יותר.

בשנות השבעים החלו להשתמש באיכויות הוויסקואלסטיות של 
החומר בניתוחי עיניים. עד שנות השמונים של המאה העשרים עוד 
היה מקובל להפיק את החומר מכרבולת של תרנגולים. בשל תגובות 
אלרגיות לחלבון שיורי בחומר המיוצר מעופות, כיום נעשה שימוש 

 .Streptococcus equi בחומצה היאלורונית המיוצרת מחיידקי

סוגים של חומרי מילוי 
חומרי המילוי שונים זה מזה בכמה תכונות כגון נפח, יציבות הקרוס 
לינקינג, אחוז החומצה ההיאלורונית החופשית, ריכוז החומר וגמישותו. 
במאמר מוסגר נדגיש כי יש סוגים נוספים של חומרי מילוי המבוססים 
על קולגן ועל קלציום הידרוקסילאפטיט וחומרי מילוי קבועים כגון 

סיליקון ו–PMMA. במאמר זה לא נדון בחומרים אלו.
החלוקה של חומצות היאלורוניות היא בראש ובראשונה לחומרים 
 Perlane–ו Restylane ביפאזיים ומונופאזיים. חומרים ביפאזיים כגון

נוזל,  בתוך  לינקינג  בקרוס  היאלורונית  חומצה  של  חלקיקים  הם 
וההבדל ביניהם נעוץ בגודל החלקיקים )Restylane - 250 מיקרומטר 
ו–Perlane - 550 מיקרומטר בריכוזים שונים(. חומרים מונופאזיים 
כגון Juvederm הם ג'ל יציב של חומצה היאלורונית בקרוס לינקינג 
ללא חלקיקים. כך לדוגמה ההידרופיליות של הג'ל נקבעת על פי ריכוז 
החומצה ההיאלורונית בג'ל. אחוז הקרוס לינקינג בתמיסה קובע את 
יציבות הג'ל לאורך זמן. המאפיינים של התמיסות השונות קובעים 
את הצמיגות, הגמישות והזרימה של הג'ל, ומשפיעים על היכולת שלו 

להישאר במקום ההזרקה. 
המחקרים הראשונים שנערכו בתחילת העשור הקודם השוו בין 
זריקות החומצה ההיאלורונית לבין זריקות קולגן, והראו כי כעבור חצי 
שנה כ–60% מהמטופלים בזריקות חומצה היאלורונית נהנו משיפור 
במצבם, לעומת 9% בלבד מהמטופלים בקולגן. כמו כן היה צורך 
בכמות חומר מופחתת כדי להגיע לאותה השפעה. פרופיל תופעות 

הלוואי של שני המוצרים היה דומה. 
יש להדגיש כי ה–FDA אישר את חומרי המילוי השונים כתכשירים 
רפואיים )medical device( ולא כתרופות, ועל כן הם קרויים בשמם 

המסחרי ולא הגנרי )בניגוד לזריקות בוטולינום למשל(. 
החל משנת 2010 מגיע חלק גדול מהחומרים עם לידוקאין ואפינפרין, 
הזרקה  ומאפשרים  ואי–הנוחות  הדימומים  להפחתת  מובילים  אשר 

חומרי מילוי המבוססים על חומצה 
 היאלורונית ברפואת עיניים - 
האם נמצא תחליף לניתוחים?

ד"ר יאיר רובינשטיין, ד"ר מוריס הרטשטיין
מחלקת עיניים, בי"ח אסף הרופא

ה־FDA אישר את 
חומרי המילוי השונים 
כתכשירים רפואיים 
 )medical device(
ולא כתרופות, ועל 
כן הם קרויים בשמם 
המסחרי ולא הגנרי

Year Name

2003 Restylane

2006 Juvederm Ultra

2006 Juvederm Ultra Plus

2007 Perlane

2010 Juvederm XC

2010 Restylane L

2010 Perlane L

2011 Belotero

2013 Juvederm volumna XC

2014 Restylane Silk
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באמצעות מחט קטנה יותר ובמנח שטחי יותר, וכך משפרים את התוצאות 
ואת נוחות החולה. 

שימושים רפואיים אוקולריים ופריאוקולריים
בשנים האחרונות גובר השימוש בחומרי מילוי מבוססי חומצה היאלורונית 
כדי לפתור בעיות רפואיות אשר האלטרנטיבה לתיקונן היא הליך כירורגי 
בלבד. טיפול במצבים קלים של אקטרופיון תחתון, בלפרופלסטיה, טיפול 
ברטרקציה של העפעף התחתון, מילוי של חלל ארובת העין לחולים 
שנושאים שתל, הורדת העפעף העליון כתחליף למשקולת זהב, מילוי 
חלל תת–עורי מתחת לעפעפיים התחתונים ואיזון שומן פריאוקולרי - 
את כל אלה אפשר במקרים רבים לבצע באמצעות חומרי מילוי מבוססי 

חומצה היאלורונית.
היתרונות העיקריים של ההליך הם היכולת להימנע מניתוח ומכל 

הסיבוכים הפוטנציאליים שלו )זיהומים, סיבוכי הרדמה, תוצאות לא 
מוצלחות, צלקות והתאוששות לא מוצלחת( והיכולת לתת למטופל 

מענה מידי ונטול כאבים וקשיים במרפאה או בחדר הניתוח. 
החיסרון העיקרי של ההליך הוא העובדה שלעתים מדובר בתיקון זמני 
אשר יש לחזור עליו כעבור שנה או שנתיים, אך זהו גם יתרון, שכן אפשר 

לעשות התאמות לפי הצורך באותו מועד, הזדקנות העור ועוד.

כיצד מזריקים?
חשוב לוודא תחילה מהי ההיסטוריה הרפואית של החולה, והאם הוא 

מעשן או נוטל נוגדי קרישה.
מומלץ לקרר את אזור ההזרקה כדי לעודד כיווץ של כלי הדם, 
להוריד את הנפיחות ולהקטין את הסיכוי להמטומות. הזרקות מיקרו 

בולוס בתנועה עדינה יפחיתו פגיעה ברקמה וסיכוי לסיבוכים. 

תמונה מס' 2. אחרי מילוי מתחת לעפעף תחתון ולפני מילוי מתחת לעפעף תחתון )משמאל: לפני, מימין: אחרי(

תמונה מס' 1. תיקון 
אקטרופיון תחתון 

בעזרת חומרי מילוי 
ללא ניתוח
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סיבוכים
הסיבוכים הנפוצים הם ראשית אלו הקשורים לטכניקת ההזרקה, ובהם 
אי–סדירות של מתאר העור, אודם, בצקת, שטפי דם, רגישות באזור 
ההזרקה והיראות החומר המושתל. תופעת לוואי של רגישות יתר 

לחומצה היאלורונית מופיעה אצל 1 מכל 5,000 מטופלים.
תגובות  זיהומים,  אנגיואדמה,  לכלול  עשויים  נדירים  סיבוכים 
אלרגיות מידיות או מאוחרות, נדידת החומר לאתרים אחרים, היווצרות 
גרנולומה או נודולה דלקתית, וכן הזרקה לתוך כלי דם ואובדן ראייה 
בשל חסימת כלי דם ברשתית. יש לוודא כי יש היאלורונידז זמין )אנזים 
המפרק חומצה היאלורונית( למקרה שבו יהיה צורך בתיקון, למשל 
במקרים שבהם נוצרות גבשושיות או בצקת משמעותית או מקרים 

שבהם מתעורר חשש לחסימת כלי דם.

סיכום
חומרי מילוי מבוססי חומצה היאלורונית הם פריצת דרך משמעותית 
וכלי נוסף בארגז הכלים של רופא העיניים אשר בעזרתו אפשר כיום 
לתת מענה טוב ואיכותי לצרכים רפואיים ממשיים, לחסוך ניתוחים 
ולספק חוויית טיפול חיובית ומוצלחת למטופל. אנו צופים שמכיוון 
שחומרים רבים נמצאים כעת בתהליך פיתוח ורישוי, וגם בשל הדרישה 
מצד המטופלים, תחום זה יצבור פופולריות רבה בשנים הקרובות ויהיה 

כר נרחב להתמחות ולחידושים.

ביבליוגרפיה
1. Kontis T. Contemporary Review of Injectable Facial fillers; JAMA 

Facial Plast Surg. Vol 15(No 1) Feb 2013 

ממצא אקראי של נגע כורוידאלי בעין 
שמאל אצל אישה בת 27, ללא תסמינים 
)תמונה 1(. בדיקת על־שמע הדגימה 
מרכיב תוך־עיני ופריצה של דופן גלגל 
העין בגובה כולל של 7 מ"מ )תמונה 
2(. המאפיינים האקוסטיים מתאימים 
למלנומה כורוידאלית שפרצה לארובה. 
נמצאה  בניתוח  ראשונית  בבדיקה 
מתחת לשריר הישר התחתון מסה 
העין  גלגל  לדופן  המחוברת  לבנה 
3(. נוזל לבנבן נוקז מתוכה.  )תמונה 
בבדיקה פתולוגית נשללה האפשרות 
כי מדובר בממאירות והאבחנה שניתנה 
הייתה ציסטה תוך־סקלרלית )תמונה 4, 

דופן ציסטה מצופה אפיתל(. 
האטיולוגיה להיווצרות ציסטה 
תוך־סקלרלית במיקום אחורי יחסית 
בגלגל העין אצל מבוגר, ללא חבלה 
או ניתוח, אינה ידועה. ייתכן שמדובר 
בגילוי מאוחר של פגם מולד. על אף 
לכלול  יש  נדיר,  שמדובר במקרה 
אותו באבחנה המבדלת של מלנומה 

כורוידאלית הפורצת את דופן העין. 

תמונה אחת שווה
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כללי  מיובש  סובלים  גם אתם  אם 
בעיניים ומתופעות יותר מובהקות 
כמו גירוד, צריבה ואדמומיות, יתכן 
מתופעה  סובלים  שאתם  מאוד 
הרפואי  במילון  המכונה  נפוצה 
'תסמונת העין היבשה' )D.E.S( או 
בשמה הנפוץ יותר: יובש בעיניים. 

הטלוויזיה,  או  המחשב  מסך  מול  ארוכות  שעות 
ומתמשך,  ממוקד  מאמץ  כל  ובעצם  ממושכת,  נהיגה 
אינן  העיניים  כאשר  בעיניים.  ליובש  לגרום  עלולים 
מייצרות דמעות בכמות מספקת או בהרכב נכון, מדובר 
מתמיד  בגירוי  מלווה  המצב  היבשה.  העין  בתסמונת 
ולעיתים  נוחות  לאי  שגורמים  וצריבה  העיניים  של 
לעוצמת  בהתאם  משתנה  הטיפול  לקויה.  לראייה  גם 
מטיפות  כולל  והוא  המטריד(  הגירוי  )עוצמת  היובש 

עיניים ליובש קל ועד לטיפות לטיפול ביובש קשה.
הנוגע  בכל  העיניים  את  מאירים  מובילים  מומחים 
הרבה  לרגישות  גם  כמו  בעיניים,  היובש  לתופעות 
הקשורה לטיפול בהן. פרופ' דוד צדוק, סגן מנהל מחלקת 
עיניים בבית החולים אסף הרופא –  מתוך מאמר באתר 
BEOK: "כ15% מהאוכלוסייה סובלים מתסמונת העין 
היבשה. התופעה  ניתנת לאבחון על ידי רופא עיניים, 
האבחון  החיצונית.  העין  ואת  העפעפיים  את  הבודק 
זמן תסמיני היובש מציקים  המהיר חשוב, שכן לאורך 
הסובלים  דלקות.  מהיווצרות  כתוצאה  מחריפים  ואף 
מיובש בעין בדרגה קלה, למשל, יטופלו בתמיסות לחות 

ובטיפות תחליף דמעות".
החולים  בבית  עיניים  מנתחת  ברקת,  אירית  ד"ר 
"חשוב  דוקטורס:  באתר  מאמר  מתוך   – תל-השומר 
החומר  את  מכילים  שאינם  בתכשירים  להשתמש 
ואשר  ותיקים,  בתכשירים  קיים  המשמר BAK, אשר 

הוכח שהוא עצמו דווקא גורם נזק לעין החיצונית".

תופעה: קונים "רק בלי פוספטים וחומרים משמרים"
חשוב  משחקים,  לא  באמת  עיניים  שעם  ומאחר 
מאוד לשים לב לפרט החשוב והרגיש הבא: גם היום 
עדיין  בעיניים  ביובש  לטיפול  מהתכשירים  חלק 
תכשירים  משמרים.  וחומרים  פוספטים  מכילים 
הפוספטים  עת  באותה  אך  הגירוי  על  מקלים  אלה 
כבעלי  הוכחו  מכילים,  שהם  המשמרים  והחומרים 
להזיק  ועלולים  החיצונית  לעין  נזק  לגרום  פוטנציאל 

גם לקרנית העין.
אירופי  אוניברסיטאי  מחקר  מכון  של  עדכני  מחקר 
וחושף:  הנזק  היתכנות  את  הוא  אף  מאשר  מוביל, 
"שימוש בפוספטים ובחומרים משמרים בטיפות עיניים 

עלול לגרום במקרים מסויימים נזק לעין ולקרנית".
תכשירים  למצוא  תוכלו  המרקחת  בבתי  ואכן, 
כאלה ואחרים, יעילים יותר או פחות, אלא שבעקבות 
אותם מחקרים רפואיים שעקבו אחר נזקים הנגרמים 
בולטת  שונים,  בתכשירים  הטיפול  במהלך  לעין 
לאחרונה תופעה חדשה: יותר ויותר אנשים הסובלים 
תכשיר  כי  ומגלים  מפנימים  שפורטו,  מהתופעות 
בריאות  על  לשמור  רק  לא  צריך  איכותי  עיניים 
העיניים הרגישות, הם בודקים )ודורשים( שהתכשיר 

בו ישתמשו אינו מכיל פוספטים וחומרים משמרים.

הדור החדש של התכשירים ליובש בעיניים
טיפות  קיימות  שהיום  לדעת  מרגיע  ודאי  כך  אם 
עיניים שהן גם יעילות יותר וגם בטוחות יותר לטיפול 
מבית  קומוד  הילו  של  החדש  הדור  בעיניים.  ביובש 
בשוק,  והיעיל  המבוקש  האיכותי,  התכשיר   ,Kivema
חושף פורמולה ייחודית המיישמת פריצת דרך מדעית 
הוא  ביותר:  מחמירים  תקנים  על-ידי  כבר  ונתמכת 
הראשון שאינו מכיל פוספטים וחומרים משמרים. אם 
תרצו, הילו-קומוד הוא בדיוק מה שהיה חסר – טיפות 
עיניים שמחזירות את הלחות הנחוצה לעיניים - בלי 
לגרום להן נזק. חשוב במיוחד למי שסובל באופן כרוני 
מיובש בעיניים ומשתמש בטיפות עיניים באופן תדיר.

רויס"(  )"הרולס  הפרימיום  בסדרת  מדובר  למעשה, 
שלושה  כוללת  והיא  בעין  ביובש  הטיפול  תכשירי  של 
תכשירים המיועדים לטיפות ברמות יובש שונות, שניים 
הנמצאת  חיונית  היאלורונית  חומצה  מכילים  מתוכם, 
קומוד,  הילו  האדם.  של  הדמעות  בנוזל  טבעי  באופן 
בעיניים;  קל  ליובש  קומוד,  פרש  קשה;  עד  קל  ליובש 
ריכוז  ויום(, המכיל  )לילה  ליובש קשה מאוד  ג'ל,  הילו 

גבוה פי 2 של חומצה היאלורונית ופי 5 צמיגות.

חסכוני בכל מימד
לסדרת הילו קומוד עוד שורה של יתרונות שהופכים 

אותה לבחירה האולטימטיבית: פטנט ייחודי מאפשר 
שנה,  חצי  עד  קומוד  הילו  בתכשירי  בטוח  שימוש 
אחרים  בתכשירים  בלבד  חודשים   3 עד  לעומת 
מבטיח  נוסף  עולמי  פטנט  אחת(.  פעם  )משתלם 
לכל  ומדויק  מדוד  במינון  אפקטיביות  טיפות   300
החיסכון  את  שנייה(.  פעם  ומשתלם  )חסכוני  טיפה 
מיוחד  מחיר  היום  משלים  שלישית(  )פעם  הגדול 
הסובלים  עבור  החולים.  בקופות  קומוד  הילו  של 
 מיובש בעיניים מדובר בבשורות מרגשות עד דמעות.

סדרת  את  כאמור,  אימצו,  בכירים  עיניים  רופאי 
הסדרה  בה.  השימוש  על  ממליצים  והם  קומוד  הילו 
המומלצת לטיפול ביובש בעיניים אמנם אינה מחייבת 
המרקחת  בבתי  נמכרת  היא  אך  רופא,  של  מרשם 
ובחנויות הפארם מאחורי הדלפק, אצל הרוקח, ולא על 
המדפים המסחריים. ההמלצה ברורה: לפני הכל לוודא 
וגם  יכיל פוספטים  ולהבטיח שהתכשיר שתקבלו לא 

לא חומרים משמרים כלשהם. 
המלצה יותר ממוקדת: לבקש מהרוקח הילו-קומוד 
ביותר  התכשיר המתאים  לגבי  עמו  להתייעץ  ואפשר 
 - ג'ל(  הילו  או  קומוד  פרש  קומוד,  )הילו  זו  בסדרה 

בהתאם לעוצמת היובש בעיניים. 

יותר ויותר אנשים הסובלים מיובש בעיניים, גירוד, צריבה ואדמומיות, מגלים לאחרונה עובדה חשובה: תכשיר עיניים איכותי צריך לא רק להיות 
יעיל, אלא גם לשמור על בריאות העיניים הרגישות ולכן הם בודקים שאינו מכיל פוספטים וחומרים משמרים. מחקר עדכני של מכון אוניברסיטאי 

 ,Kivema אירופי, חושף: "שימוש בפוספטים בטיפות עיניים עלול לגרום במקרים מסויימים נזק לעין ולקרנית". הדור החדש של הילו קומוד מבית
( וחומרים משמרים ומתאים  תכשיר העיניים האיכותי, המבוקש והיעיל בשוק, חושף פורמולה ייחודית: הוא הראשון שאינו מכיל פוספטים )
לשימוש עד חצי שנה לאחר הפתיחה )לעומת 3 חודשים בתכשירים אחרים(. עוד יתרון ייחודי: הוא מפיק טיפות מדידות ומדויקות | רופאי עיניים 

בכירים ממליצים: "הילו קומוד", היעיל והבטוח ביותר בטיפול ביובש בעיניים. כי עם עיניים לא משחקים

האם ידעתם שבחלק ניכר מטיפות העיניים שאתם צורכים יש פוספטים וחומרים משמרים שעלולים להזיק לעין ולקרנית? רופאים מזהירים

יובש בעיניים?
הילו קומוד הכי יעיל, הכי בטוח

)ובלי פוספטים וחומרים משמרים(

יובש בעיניים 
 
 עלול לפגוע 

באיכות הראייה

מדור פרסומי

ליובש קל 
 עד קשה 

הילו קומוד

ליובש קל 
פרש קומוד

ליובש קשה 
 מאוד )לילה ויום(

הילו ג׳ל
מכיל חומצה היאלורונית )חומר 

טבעי הקיים בעין ובדמעות(, 
טיפות התכשיר הופכות לג'ל בתוך 

העין ומייצרות שכבת הגנה על 
הקרנית המונעת יובש בעין

מיועד בעיקר לסובלים מעייפות 
מול מחשב, מבוסס על פובידון 

ומאפשר עין לחה לאורך זמן, אינו 
גורם לטשטוש בראייה

מכיל ריכוז של פי 2 חומצה 
היאלורונית ופי 5 צמיגות, 

 המספקת לחות לאורך זמן 
ללא הפרעות בראייה

סדרת הילו קומוד דור התכשירים החדש לטיפול ביובש בעיניים

שאל את הרופא


