
 המשניים שהצמח מייצר להגנתו בפני אוכלי עשב מהמטבוליטיםהם חלק שמנים אתריים 

 .האדם פיתח שיטות למצות את השמנים האתריים ולנצלם לתועלתו
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 :פעילות ביולוגית בחיי הצמח
 ,משיכת חרקים

 ,עשב-דחיית אוכלי
 עיכוב נביטה וצמיחה  –אללופתיה 

 אוקסידנטיםאנטי 

 Essential Oils, Volatile oils –אתריים מה הם השמנים 

 :הגדרה ותכונות

 , המרכיבים הריחניים של צמחים

 ,החדר. בטמפחומרים המתנדפים 

 :קטן מולקולריתערובות של חומרים בעלי משקל 

 ,פחמימנים, חומצות אורגניות, פשוטים פנולים, מונוטרפנים              

 ,הידרופוביים

 ,צפים על המים

 ,על נייר" כתם שמן"יוצרים 

 ,בעלי יכולת שבירת אור מקוטב
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 ההרכב הכימי שלמהו      

 ?האתרייםהשמנים       

 

 : שלתערובת הוא שמן אתרי 

 ,ססקוויטרפנים, מונוטרפנים

אורגניות חומצות , פשוטים פנולים

, אלכוהולים, אסטרים, קטנות

,  תחמוצות, לקטונים, קומארינים

ופחמימנים  קטונים, אלדהידים

 ..קטנים
 
 

 

 

 :שלפנינובאיור 

 שלוש השורות העליונות מציגות

 ,מונוטרפניםמולקולות של 

 השורה התחתונה מציגה

 פרופאנואידים-פנילמולקולות של  3

 ומולקולה אחת של פנול פשוט  

 (תימול)



 וססקוויטרפנים מונוטרפנים

• Monoterpenes: 10 carbons    מונוטרפנים 

• Sesquiterpenes: 15 carbons    ססקוויטרפנים 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

10 9 

Menthol Nerolidol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 15 



חומרי הריח של הצמחים: שמנים אתריים  

 והכימיות של המולקולות של  הפיזיקליותהודות לתכונות •

 מרכיבי השמנים האתריים  

 לחדור בעדן, התאיםשל  ממברנותהעל הן מסוגלות לפעול   

 ,  תעלות יונים, נשאים, אנזימיםבמגע ולהשפיע על ולבוא   

 תוך תאיים פקטורים ועל , ובקרבתן בממברנותהמצויים  רצפטורים   

 .האחראיים על הריאקציות השונות שמתבצעות בתאים  

 

 , המולקולות של חומרי הריח נספגות בעת השאיפה באף  •

 מוח ולפעול על הרצפטורים -מסוגלות לחצות את מחסום דם  
 .  של מערכת העצבית המרכזית  
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  היסטולוגייםוהאגירה של שמנים אתריים קשורה למבנים  הסינטזה

 :ייחודיים המצויים על שטח הפנים של הצמח
 ( עלי דפנה)אציל בער 

 (ר'ינג'ג) רפואיזנגוויל ב

 (clove)בתבלין הציפורן 

 :Oli cellsונאגר בתאי שמן   מסונטזהשמן האתרי 

 , הדס, פיגם ,רוזמרין, אזוביון, צתרה, קורנית, מרווה, נענה, ריחן, אורגנו, באיזוב

 בבונג, כוכב, לענה,כרפס, סלרי, פטרוזילינון, כרוויה, אניס, שומר, איאוגניה, אקליפטוס

 אפידרמליות  בלוטיותונאגר בשערות  מסונטזהשמן 

Glandular trichomes: 

 

 , שמן אתרי מצטבר בכל אברי הצמח•

 .הרכב השמן האתרי בכל איבר ואיבר צמחי עשוי להשתנות•

 mL/kg 1-5 ~הריכוז של השמן האתרי בדרך כלל קטן  •

 

 

Glandular trichomes 
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Glandular Trichomes על שטח הפנים התחתון 

 Mentha piperitaנענה חריפה של עלה  
 בלוטת שמן אתרי בקנה שורש

 Zingiber officinalisזנגוויל רפואי של 

 (ר'ינג'ג)

  בלוטת שמן אתרי בשטח פנים תחתון של עלה

 לאחר שהסירו את הקוטיקולה, אורגנו

 (אזוביון)טריכומות בלוטיות בעלה של  לבנדר  
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 מבנה שערות בלוטיות אפידרמליות (שפתניים)   Salviaמרווה בעלי  בלוטיותשערות 

 Majorana syriacaאיזוב מצוי בעלים של 

 (שפתניים)

 Chamomileבבונג טריכומות יושבות על עלה 
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 Salvia officinalisמרווה רפואית  Salvia fruticosaמרווה משולשת 

Thujone 

 ובמריחה מקומית  בטינקטורה, בחליטה
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 Majorana syriacaאיזוב מצוי 

 כל חלקי הצמח מדיפים ריח זעתר 

 .2.0%-השמן האתרי בצמח כריכוז 

 

 :הדומינטייםהמרכיבים 

 .וקרווקרולתימול 

 :בארץ קיימים שני זנים

 תימוליוזן  קרווקרוליזן 
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 בכל העולם נפוץ צמח ריחני רב שנתי  piperita Mentha נענע חריפה 

 .גידול לחיםבבתי 

 בתלמוד מנתה ונענה מופיעים השמות 

 .       נרדפיםכשמות 

 , ריחניתנענע בארץ גדלים בבר  

 .משובלתנענה , המים נענת

 (שמן נדיף 0.1%)-מיני הנענה מכילים כ

   :פעילות

 ,  אנטיספטי

 ,  קרמינטיבי

 ,  אנטי בקטריאלי

 ,  מגביר הזעה ומצנן

 ,  ממריץ הפרשת מיצי מרה

 ,  נוגד בחילה

 ספסמוליטי
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 השפעות פרמקולוגיות של שמנים אתריים

 Antiseptic activityפעילות מחטאה                                     •

   Carminative propertiesהפחתה של כמות הגזים במעיים    •

 Expectorant property(               כיוח) המסה ושחרור ליחה•

 פעילות מרגיעה ומפוגגת כאבים•

 Sedative properties דלקתית                                 -ואנטי  

 Irritating properties       הגרון        , של גירוי העורפעילות •

    Anticancer activityפעילות נוגדת סרטן                           •

   



 Antiseptic activityמחטאה   פעילות    

 חיידקים גרם חיוביים מהמינים

 Escherichia coli AG100  ,ו- Staphylococcus aureus , 

 ,  Candida albicans -ושמרים 

של שמן אתרי של  ( 90ml  /µl5) מינימלייםשנחשפו לריכוזים 

 ".   עץ התה"

(2014)עבודת מחקר רחבת היקף שנעשתה באוניברסיטת סידני אוסטרליה   
The mode of antimicrobial action of the essential oil of  Melaeuca altenifolia 
(tea tree oil). 

 :מנגנון הפעולה מוסבר כך

 .של תאי המיקרואורגניזמים הממברנותהשמן האתרי פועל על הרס 

 ,  התאים שטופלו בשמן האתרי ממברנותעלייה בחדירות  •

 ,  זליגה בלתי מבוקרת של יוני אשלגן מתוך התאים •

 ,כימואוסמוטיתאיבוד של בקרה  •

 ריבוי רדיקלים חופשיים בתאים •
 

 תוצאת תהליכים אלו הייתה 

 .הפסקת תהליך הנשימה ומוות של תאי החיידקים והשמרים

 לאחר שעה טיפול נמצא



 .הגוף של כל היצורים החיים בנוי מתאים

 בחלל הפה  אפיטלרקמת תאי 

 ,בכל התאים מתרחשים תהליכי החיים

 Membrane  בממברנהכל תא מוקף 

 

 ,בין התאים ברקמה מסוימתהתקשורת  •

 ,לתאחומרים מתא מעבר  •

 .הממברנותעל גבי נעשה   

 (רצפטורים)מצויים קולטנים  הממברנותעל  •

 .הקולטנים מתווכים בין חוץ התא לתוכו  •
 

 פוספוליפידיםעשויה משתי שכבות של  הממברנה



 הפעילות האנטיספטית היא הודות 

 , התאים ממברנתהשמן האתרי בפאזה השומנית של למסיסותם של מרכיבי 

 .חודרות לתוך התאים וגורמות בתוכו להרס של המבנים השונים בתאיםהשמן האתרי מולקולות 

 תא חיידק

 מיקרוביאלית-פעילות אנטי=    Antiseptic activityמחטאהפעילות 

 ,(בכלל זה גם נגד חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה) חיידקים פתוגנייםפעילות נוגדת 

 .נוגדת פטריות פתוגניותופעילות , Candidaנוגדת  פעילות 



Effect of essentissal oils on Bacteria 

 תקשורת בין תאי בקטריה
 QSבאמצעות פקטורי 

Quorum sensing is a process of cell–cell communication that allows 
bacteria to share information about cell density and adjust gene 
expression accordingly. This process enables bacteria to express 
energetically expensive processes as a collective only when the 
impact of those processes on the environment or on a host will be 
maximized. Among the many traits controlled by quorum sensing is 
the expression of virulence factors by pathogenic bacteria. 



Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oils 
 

 

 בחן את , חוקרים מאירןשנערך על ידי , 2008מיולי  מחקר

 מצוי  טימוסשמן אתרי של האנטי בקטריאלית של  רמת הפעילות

לאנטיביוטיקה   עמידיםכנגד חיידקים י איקליפטוס כדורושמן האתרי של 

 (.  למתיציליןשעמיד )זהוב  סטפילוקוקוס מהמין

 

 חזקה כנגד   אנטיבקטריאליתפעילות  כדורי יש  ולאקליפטוסמצוי  טימוסלהממצאים הראו כי 

   .הטימולהמרכיבים הפעילים בשניהם הוא . זהוב סטפילוקוקוס
של  האנטיבקטריאליתפעילותם קודמים לגבי מחקר זה מאששים ממצאי מחקרים ממצאי 

שחומרים אלה מהווים   ומצביעים על כך, ושמן איקליפטוס טימיןבשמן החומרים הפעילים 

       .לאנטיביוטיקהעמידים  לטיפול בדלקות שנגרמות על ידי חיידקיםיעיל אמצעי 

Thymole 

FLAVOUR AND FRAGRANCE 
JOURNAL Flavour Fragr. J. 
2008; 23: 444–449 Published 

online in Wiley InterScience  

 ארומטייםשל שמנים אתריים מצמחים  אנטיבקטריאליתפעילות 

Eucaliptus gomphocepha Thymus vulgaris 



Fig. 1. - Inhibitory effect of Majorana hortensis essential oil on the growth  
Listeria monocytogenes    

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AROMATIC PLANTS ESSENTIAL OILS FROM SERBIA 
AGAINST THE LISTERIA MONOCYTOGENES  
 Anita Klaus1,  D. Beatović.  Journal of Agricultural Sciences, 2009 

 

Listeria monocytogenes, חיידק פתוגני זה 

 ,  נמוכות מאוד. לטמפ, עמיד לחומצות

 .למלחים בריכוזים גובהים

 .  זהו אחד הגורמים הקשים הפוגעים בשימור מזון

 ניסויים בצלחות פטרי בנוכחות שמן אתרי של  

 מצוי  טימוסושל רוזמרין רפואי 

 .הראו עיכוב גדילה של תאי חיידק זה
 



from Dill of Antifungal Action of Essential Oil The Mechanism  
flavus Aspergillus L.) on graveolens Anethum( 
0030147/journal.pone.10.1371 :doi .17January 2012 Published online  

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0030147 

 

 שבת ריחני
Anethum graveolens 

.  פטוגניותמטרת עבודה זו הייתה לאתר מרכיבים ידידותיים לסביבה כנגד פטריות 

 Aspergiilus flavusמהמין   פטריהההשמן האתרי שהופק משבת ריחני השפיע על 

  ממברנותבעזרת טכנולוגיה זו נמצאה עדות מובהקת לכך שהשמן האתרי גרם לפציעה של  

 ,  המיטוכונדריה ממברנותעליה בפוטנציאל החשמלי של ,        הפטריההתאים של 
 במיטוכונדריה          הצטברות רדיקלים חופשיים         פגיעה בכל  ATPפגיעה בתהליך הפקת 

 .הפטריהבתא          מוות של תאי  הממברנלייםהמבנים 

  Flow Cytometryהבנת מנגנון הפעולה נעשית באמצעות טכנולוגית  
בציטופלזמה של התא   פלואורוסצנטייםשמבוססת על זרימת חלקיקים 

 . שמתורגמת לגרפים

על סמך נתונים גרפיים שמתקבלים נעשית אנליזה של מצב אלפי  

 .  חלקיקי התא בשנייה

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030147
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030147
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030147


Figure 1. Efficacy of dill oil on the lesion of plasma membrane of A. flavus cells. 

 מדגימה את רמת הפציעה  הפלואורסצנסיהמדידת 

 שבת ריחניבלי ועם נוכחות שמן אתרי של  הפטריהשל תאי 

 : flavus : Aspergilus  הפטריהבמדיום גידול 

 

a) ) לפלואורסצנסיהביקורת ללא שמן אתרי וללא זרחן 

(b ) לפלואורצסיהביקורת ללא שמן אתרי אך בתוספת זרחן. 

(c-f)  ריכוזים הולכים ועולים של שמן אתרי. 

 מתרחב והולך  הפלואורוצנסיככל שהכתם הכחול  

 ירוק מצד ימין של הגרף מתקטן מעיד הוהכתם 

 הפטריהתאי  ממברנותעל פציעה הולכת וגדלה של 



Figure 2. Inhibition of ergosterol biosynthesis in A. flavus by dill oil. 
UV spectrophotometric sterol profiles of A. flavus cells treated with 
 dill oil and in comparison with those of an untreated control. 

 

 

 ergosterol- 
useful target for anti-fungal  drugs 

Ergosterol = התאים של פטריות וחד תאיים בממברנותסטרול המצוי . 

 .התאים של בעלי חיים בממברנותממלא אותה הפונקציה שממלא הכולסטרול 



 Figure 3: Effect of dill oil on the MMP 

The fluorescent dye Rh123, a cell permeable cationic dye, which preferentially 
enters the mitochondria based on the highly negative MMP. 

 

הנקודות האדומות של שעל הצג מדגימות את חדירתו של הצבע הפלואורסצנטי דרך  

  הממברנותהמיטוכונדריה שמתאפשר בגלל ירידת הפוטנציאל החשמלי של  ממברנות

 .המיטוכונדריה בעקבות הטיפול בשמן האתרי של השבת הריחני



Figure 5. Efficacy of dill oil on the activities of the mitochondrial ATPase of A. flavus cells. 

 ככל שריכוז שמן אתרי של השבת הריחני עלה

 המיטוכונדריאלי ATPase-כך הלכה וירדה פעילות ה

 מה שמעיד על הפסקת הנשימה התוך תאית

Figure 6. Efficacy of dill oil on the activities of the mitochondrial dehydrogenases of A. flavus cells. 

 ,בריכוזים הולכים ועולים של שמן אתרי של השבת הריחני

  במיטוכנודריה הידרוגנזציה-האנזימים שעושים דהפעילות 

 כך נפגעת פעילות המיטוכונדריה, הולכת ויורדת

 .מה שמזרז את מות התאים



Figure 7. Efficacy of dill oil on the endogenous ROS in A. flavus cells detected by flow cytometry. 

Tian J, Ban X, Zeng H, He J, et al. (2012) The Mechanism of Antifungal Action of Essential Oil from Dill (Anethum graveolens L.) on Aspergillus 
flavus. PLoS ONE 7(1): e30147. doi:10.1371/journal.pone.0030147 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030147 

NAC (N-acetyl-L-cysteine) is commonly used to  
identify and test ROS  inducers, and to inhibit ROS 

A) Dill oil-induced increase of 
 endogenous ROS in A. flavus cell 
  
 
 
 
(B) Effect of antioxidant Cys on 
 dill oil-induced ROS production in  
A.flavus cells. 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030147
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030147
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030147
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030147


ובעלי חיים  , שמרים, חיידקים, לסיכום מנגנוני הפעולה של השמן האתרי על תאי פטריות

 :חד תאיים

 ,  השמן האתרי עשוי מגוון גדול של מולקולות קטנות

 ,בדרך כלל טבעות  עם קשרים כפולים

 ,או קטון בקודקודי הטבעות הידרוקסילועם קבוצות 

התא החיצוניות   ממברנותמולקולות אלה מצליחות לחדור דרך 

 .ולגרום לפציעתן

 של המדיום  PH-הפציעה גורמת ליציאה של פרוטונים החוצה ועלייה של ה

 .שמחבל ביכולת האורגניזם לקלוט חומרי מזון מהסביבה החיצונית

 המיטוכונדריה בממברנותחדירת מרכיבי השמן האתרי לתא גורמת לפגיעה 

 ,ATPaseוירידה בפעילות ה הממברנותהחשמלי של  בפוטניצאלחלה ירידה 

 כל זה פוגע במעבר האלקטרונים במיטוכונדריה   ההידרוגנזהובפעילות אנזימי 

 .ובכל תהליך הנשימה התוך תאית

 ואלה , בד בבד נוצרים ריכוזים גבוהים של רדיקלים חופשיים בתא

 .ממשיכים לתקוף את האברונים האחרים שבתאים

 כל התהליכים האלה המביאים למוות של התאים



Screening for Inhibitory Activity of Essential Oils on Selected Bacteria, Fungi and Viruses 
Journal of Essential Oil Research, 2000 

 
 

 השפעה מעכבת של שמן אתרי של  

 (עשב הלימון)  לימונית ריחנית 

winterianus Cymbopogon 

 הפטריהעל התפתחות 

rubrum Trychophytonבצלחות פטרי 

control 25 µg/ml  

Trichophyton rubrum is the most common of the  
drematophytes causing fingernail fungus  
infections, 



Antiseptic Monoterpenes 

Cineole 
α-Pinene 

 עיקרי בשמן אתרי של מונוטרפןהוא  Cineol צינאול

 (.85%עד ) האקליפטוס

 .מכייחת, יש לו פעילות מחטאה נוגדת חיידקים

 

 ,האקליפטוסמרכיב נוסף בשמן האתרי של  –Pinene פינן

 .רעילבמינון גבוה והוא ,  גם לו תכונות מחטאות, מהשמן( 14%)
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 :ויראלית של שמן אתרי-פעילות אנטי
 השמן האתרילמרכיבי 

 ,התא המותקף לממברנתיש היכולת להמיס את סיבי הווירוס התוקף הנדבקים 

 של הווירוס לתוך התא המותקף ולהפסיק את DNA-בכך למנוע את הזרקת ה

 .ההדבקה הויראלית

Bacteriophage = נגיף המהווה טפיל של בקטריות', בקטריופאג  



Anti-inflamatory 
Anti-microbial 
Flavour & Fragrance application 
UV  Absorbing 
Aromatherapy 
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 (  תמונת מיקרוסקופ אלקטרוני)קוף   של  בטרכיאה ריסניאפיתל 

 את חודרים ומגרים מרכיבי השמן האתרי 

 הנשימה שבטרכאות הריסניהאפיתל 

 מגבירים את תנועתיות הריסים  

והגודש הרירי   הברונכיםשבדופנות 

 הופך לנוזלי בברונכיםשהצטבר 

 פליטת הליחה שהצטברה בברונכים

Expectorant properties  =צמחים מכייחים: 

 ?איך נעשית פעולת הכיוח

  אורןושמן  אקליפטוסבניסויים בלקיחה פנימית של שמן 

 , נמצא כי שמנים אלו  מגרים את תאי הריר

cineole 

Cymene 

 , משחות לאף, אף-טיפות

 , אינהלציה, תרסיסים

 ,תערובות לגרגור, שמנים לעיסוי

 מסייעים להפחית גודש באף 

 , ולפתוח דרכי נשימה

 

 ואנתולתימול        צינאול     קמפורמנטול    

 בכיוחהן המולקולות הפעילות ביותר 
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 השפעות נוגדות התכווצויות מעיים ומשככות כאבי בטן

 (Spasmolitic and Sedative properties): 

 
השפעה נוגדת התכווצויות של קיבה ומעיים  ידועים כבעלי מספר רב של שמנים אתריים 

Gastrointestinalitic) .) 

 אניס ושומר,  טימין, נענה, ציפורן, קמומיל, ריחן מתוק: ניסויים בשמנים של

   ספסמוליטיתפעילות הוכיחו   , ים-רקמת מעיים מבודדת של חזירעל 

 .המרגיעה את פאזת התכווצות השריר
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Gastrointestinal System 

  הנוירוטרנסמיטורהתכווצויות השרירים מתרחשות באמצעות 

 .  במעיים  עצב–שריר בסינספסותהפועל  כולין אצטיל

 בתהליך התכווצויות השרירים מעורב מנגנון  

 .שבשריר" תעלות סידן"של כניסת יוני סידן לתוך 

 .השריר להתכווצותאת סיבי כניסת יוני הסידן מפעילה 

  כולין אצטילבגלל להוספת בניסויים ברקמת מעיים מבודדת  ומתכווצת 

 , נענה חריפהכשהוסיפו למדיום שמן אתרי של 

   כולין אצטילהאתרי עכבו קשירה של השמן מרכיבי 

 ,  עצב-לסינפסות שריר

 .עוכבה כניסת יוני סידן לתאי השריר –כתוצאה 

 ,הפריסטלטיתהקטנה של עצמת ההתכווצות : התוצאה 

 .הפחתה בעוצמת כאבי הבטן

 השפעות נוגדות התכווצויות מעיים ומשככות כאבי בטן של שמן אתרי
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 גורם על ידי מגע בפה לגירוי עצבי בלשון ובפה, במרכיבי שמן אתרי שבצמחיםשמקורו , הטעם המר

 .וזה פועל על הפרשת מיצי העיכול

. 

 

 

 של מרכיבים מרים נמוךריכוז 

 זירוז הפרשת מיצי הקיבה

 מרכיבים מריםשל גבוה ריכוז 

 עיכוב בהפרשת מיצי העיכול

 הפחתת התיאבון
 הגברת התיאבון

 ההשפעה על התיאבון  מתבטאת רק במגע 

 .של המרכיבים המרים עם הפהישיר 

 צמח מר הנלקח בקפסולות אינו משפיע על 

 .אך כן משפיע על הפרשת מיצי מרההתיאבון 

 הצמחים המרים נמדדים לפי מקדם המרירות 

 המבטא את המיהול שיש למהול, שלהם

 :את הצמח כדי לבטל את מרירותו

 מקדם המרירות שם הצמח

 Marubium vulgare   65,000מצוי  מרוביון

 Artemisia absinthium  10000-20000האבסינטיוםלענת 

Citrus aurantium        600-2500   חושחש 

 השפעת צמחים מרים על מערכת העיכול

 מצוי מרוביון

 

 

Artemisia absinthium  



 באופן רגיל בעת עיכול המזון בקיבה ובמעיים  

 נוצרים רדיקלים חופשיים

 

 תאי מערכת העיכול בממברנותפגיעה 

 

 פגיעה בעיכול השלם של המזון

 

 יצירה של גזים במערכת העיכול

Syzigium aromaticum  
 תבלין הציפורן

Cinnamomum zeylanicum 
 עץ הקינמון                          

Foeniculum vulgare 
 שומר מצוי 

Mechanism of lipid peroxidation. 

Inhibitory effects of aromatic herbs on 
lipid peroxidation 
 Phytother Res. 2003 May;17(5):546-8 

ציפורן וזרעי שומר ואלה עכבו , קינמון - ארומטייםהוסיפו עשבים : בניסוי

 ,  ירידה בריכוז רדיקלים חופשיים, של שומנים  פראוקסידציה

 .הופסקה יצירת הגזים במערכת העיכולכתוצאה מכך 

 ?קרמינטיבייםאיך פועלים שמנים אתריים כחומרים 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12748995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12748995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12748995
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 צמחים המפחיתים כמות של גזים במעיים= צמחים קרמינטיביים 

 .הוא עתיק ביותר קרמינטיבייםבצמחים השימוש 

 

 .ביחד עם הארוחה או  אחריה קרמינטיבייםבדרך כלל לוקחים צמחים 

 , כתבלינים קרמינטיבייםבתרבויות שונות נוהגים להשתמש בצמחים 

 .מתבלים בהם במיני מאפהואף או כחליטות לאחר הארוחה 

 
 .מרכיבי השמן האתרי הינם חומרים בעלי טעם מר

 אלה, מכילים כולם שמנים אתריים הקרמינטיבייםהצמחים 

 :משפרים את העיכול בשני תהליכים מקבילים

 
 (חומרים מרים)  זירוז הפרשה של מיצי עיכול. 1                      

 .פעילות נוגדת עוויתות. 2                      

 .גזים במעיים והטנתעיכוב יצירת רדיקלים חופשיים  .3                   

 

 Apiaceaeהסוככיים  שייך למשפחת  הקרמינטיבייםחלק גדול מהצמחים 
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 (Apiaceae) צמחי מרפא ותבלין ממשפחת הסוככיים 

 בעלי השפעה על מערכת עיכול

 Foeniculum vulgareשומר פשוט           

            Apium graveolensכרפס ריחני   

 Pimpinella anisumכמנון האניס             

 Anethum graveolensשבת ריחני           

 Carum carvi(        קימל)כרוויה תרבותית 

 Cuminum cyminumכמון תרבותי           

 Coriandrum sativumגד השדה             

 Daucus carotaגזר הגינה                      

 Angelica archagelicaליקה             'אנג

   Buplerum falcatumצלע השור             

 Ammi visnagaאמיתה קיצית                  

 Ammi majusאמיתה גדולה                      

 .Eryngium sppחרחבינה                        

 Ferula gummosaכלך                            

 Conium maculatumרוש עקוד               

 crispum  Petroselinumפטרוזיליה          

 Ligusticum parteriאושה    –ליגוסטיקום 

 



Inhibitory activity of 1,8-cineol (eucalyptol) on cytokine production in 
cultured human lymphocytes and monocytes, 

Pulmonary , A., Vetter, H., Gillissen, M., Stöber, K., Racké, T., Engelen, U., Juergens 
, 2014, Pharmacology & Therapeutics 

Inhaled eucalyptus oil vapor is a decongestant and treatment for bronchitis 
Cineole  controls airway mucus  hypersecretion and astma  via anti-inflamatory 
cytokins  inhibition.[ Eucalyptus oil also stimulates immune system response by 
effects  on the phagocytic ability of human monocyte derived macrophage. 

 שמנים אתריים פועלים גם  

 .כנוגדי דלקת
 נמצא גם כמזרז את   צינאול

המערכת האימונית על ידי הגברת  

   הפגוציטיתהפעילות 

 נוצרים  מקרופאזיםשל 

 .ממונוציטים במערכת הדם

 

cineole 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_Pharmacology_&_Therapeutics
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_Pharmacology_&_Therapeutics


   וליאוקוציטים ים'מאקרופאז        

 ברקמה  דלקתית

 

 ציטוקיניםמפרישים     

 

 (  מוח-תת)  ההיפוטלמוסגירוי               

 

 יצירת פרוסטגלנדינים            

 

 וויסות החום  במוח  עירור מרכז               

 

 הגוףטמפרטורת העלאת               

 דלקתי בתהלךעליית חום הגוף 
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 ,גוף גבוהה הורגת מיקרואורגניזמים פולשים. טמפ

 אנזימתיתמזרזת פעילות  

 הפגוציטוזיסמעלה את קצב המטבוליזם וקצב 

 מעלה פעילות מערכת החיסון

 עיכוב

cineole 

 האקליפטוסמהשמן האתרי של  צינאול

 מעכב יצירת מונוציטים 

 התפתחות הדלקת מעוכבת



 סרטניים-שמנים אתריים כחומרים אנטי

http://www.cancertutor.com/are-essential-oils-the-missing-link-to-cancer-prevention/ 
 

Are Essential Oils the Missing Link To Cancer Prevention? 
 

 השנים האחרונות מתוארים מחקרים מודרניים  10בספרות המדעית של 

 על השפעות מרכיבים שונים שלשמנים אתריים כחומרי מניעה של התפתחות גידולים סרטניים

 .והשפעתם כחומרים בעלי יכולת אנטי סרטנית

 

 רכיבי השמן האתרי לחדור דרךמהרעיון המרכזי במחקרים אלו היא האפשרות של 

 .גרעין התא הסרטני ולהביא לידי שינויים של הגנים המקודדים לגידול הסרטני ממברנת

 .שיילחמו בגידול בסרטני Tכמו גם להפעיל את המערכת האימונית של האדם החולה לייצר תאי 
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 הודות לעובדה שהשמן האתרי הוא תערובת של מאות מרכיבים כימיים שונים

 הגוף לא מפתח עמידות בפני הטיפול בשמני אתריים

21535822 21535822 


