


 פטריות מרפא

ונרשמו פטנטים  , ב"נמצאות בשימוש במערב ובאופן גדל ומתרחב בארה•

 .גנריותעל רכיבים יחודיים בפטריות כמו גם על פטריות 

 .אלפי מחקרים מעבדתיים, עשרות מחקרים קליניים•

זנים רבים של פטריות מאכל נבדקו מחקרית ונמצאו כבעלי פעילות •

 :מטבולית המשפיעה על תפקוד מערכות הגוף

 חיסון•

 עצבים•

 הורמונלית•

,  מיצויים יחודיים של פטריות מרפא נרשמו כתרופות ביפן ובאוסטרליה•

 .וניתנים ביחד עם טיפולים קונבנציונליים במחלקות האונקולוגיות



רכיבים יחודיים שנחקרו  
 בפטריות מרפא

 ייחודיים רכיבים שומנים פחמימות חלבונים פטריה

AGARICUS Blazei-polysaccharide 

 

Omega 3,6,9 

Fatty acids 

MAITAKE  Grifon-D Omega 3,6,9 

Fatty acids 

PLEUROTUS  Pleuran 

 

Omega 3,6,9 

Fatty acids 

Monacolin K 

Gallic acid 

Chlorogenic acid 

REISHI Ling Zhi LZ-8 

 

Triterpenoids 

Omega 3,6,9 

Fatty acids 

Gandormicin 

 

SHIITAKE Lentinan Omega 3,6,9 

Fatty acids 

Eritadenine 

LEM 

 

TRAMETES PSK/PSP Omega 3,6,9 

Fatty acids 

CORDYCEPS Cordycepin Omega 3,6,9 

Fatty acids 

Cyclosporin 

 

HERICIUM Hericenones A   & B 

Erinapyrones A  & B  

Hericenes מסוג   A,B,C 



 בטיחות

 הן מזון –פטריות בטוחות לשימוש 



 מחקרים על פטריות



מחקרים על פטריות  
 ומערכת העיכול



תרופות שהופקו 
 מפטריות מרפא

Penicillin (antibiotics) 

Cyclosporine (immunosuppressant) 

Griseofulvin (skin antifungal) 

Statins (cholesterol lowering) 
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תרופות מרשם לסרטן  
 ביפן מפטריות מרפא



 פטריות מרפא
 מזון מלא

 חלבונים

 .מבנים חלבוניים ייחודיים, חלבון מלא

 שומנים

 .monacolin-K, 3,6,9חומצות שומן מסוג אומגה 

 פחמימות

 .גליקנים-הטרו, טריטרפנואידים, טריטרפנים, פוליסכרידים

 ויטמינים

 .פירידוקסין, חומצה פנטותנית, ריבופלאבין, ניאצין, Dפרו ויטמין 

 מינרלים

 .אשלגן, ברזל, אבץ, נחושת, סלניום

 נוגדי חמצון

 .Co-Enzyme 6,7, טוקוטריאנולים, טוקופרולים, פוליפנולים



פטריות מרפא 
 במחקר

 (Lucidum Ganoderma)ראישי 

 .מיגרנה, Bהפטיטיס , דכאון וחרדה, סטרס כרוני

 (Sinensis Cordyceps)קורדיספס 

 .הפחתת רמות קריאטנין, שיפור ביצועים ספורטיביים, CFS, אסתמה

 (Frondosa Grifola)מאיטקה 

 .קנדידה, שחלות פוליציסטיות, סוכרת

 (Edodes Lentinus)שיטאקה 

 .HIV, היפרכולסטרולמיה, מחלות ויראליות



פטריות מרפא 
 במחקר

 (Muril Blazei Agaricus)אגריקוס 

IBD ,הפטיטיס , אלרגיה עוריתC. 

 (Versicolor Coriolus Trametes)טרמטס 

 (.ביוטיקה-פרה) FOS, מחלות ויראליות, אולקוס, צרבת

 (Erinaceus Hericium)היריסיום 

 .IBD, גסטריטיס, הליקובקטר פילורי, תפקודים קוגניטיבים, דמנציה

 (Ostreatus Pleurotus)פלאורוטוס 

 .ויראליות' מח, (ביוטיקה-פרה) FOS, היפרכולסטרולמיה
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פטריות מרפא שנחקרו 
 IBD-בהקשר ל

Hericium erinaceus 

Trametes Coriolus Versicolor  murillAgaricus blazei  



 מחקר
 IBD-פטריות מרפא ו



,  שנערך באוסלו שבנורבגיה, כפול סמיות, 2010מחקר קליני משנת •

בחן את ההשפעה של פורמולה המשלבת תמציות פטריות מרפא על  

 .  מדדים דלקתיים בקרב חולי קרוהן וקוליטיס

 :הפורמולה הכילה•
 (  82.4%)תמצית פטריית אגריקוס •

 (  14.7%)תמצית פטריית היריסיום •

 (2.9%)תמצית פטריית מאיטקה •

 !ימים בלבד 12המחקר נערך במשך •

  במחקר השתתפו•
 חולי קרוהן 11•

 חולי קוליטיס 10•

 אנשים בריאים כקבוצת ביקורת 15•

 ,  ג של הפורמולה לבליעה"מ 60כל נחקר קיבל מינון יומי של •

 בדיקות דם למעקב אחר ציטוקינים שונים ובדיקות  ונערכו 

 .Calprotectin-לכמדד צואה 

 מחקר
 IBD-פטריות מרפא ו



,  הנטילה של הפורמולה הביאה לירידה במדדי הדלקתיות בגוף•

הן  הדלקת והכימוקינים מעוררי שהתבטאה בירידה ברמות הציטוקינים 

כמו גם בירידה  , בציטוקינים נוגדי הדלקתבסרום הדם והן במעי ובעליה 

 .  בצואה Calprotectin-הברמות 

נשארו  , חולי הקרוהן 11מתוך  6חולי הקוליטיס ואצל  10מתוך  6אצל •

ימים   19בצואה נמוכות גם בתום  Calprotectin-הרמות של ה

 .שהם שבוע מתום המחקר, המחקרמתחילת 

 מחקר
 IBD-פטריות מרפא ו



 מחקר
 IBD-פטריות מרפא ו



 מחקר
 IBD-פטריות מרפא ו



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

ונערך  , 2016שפורסם במרץ , מבוקר פלסבו, מחקר קליני כפול סמיות•

בחן את ההשפעה של פורמולה המשלבת תמצית  , באוסלו שבנורבגיה

על  ( בשילוב פטריות מרפא נוספות)מפטריית המרפא אגריקוס 

 .עייפות ואיכות החיים בקרב חולי קוליטיס כיביתסימפטומים של 

 .ימים 21המחקר נערך במשך •

 .בצואה ומדדי דלקת בדם Calprotectinנבדקו גם מדדי •

 .למחקר 21-ו 14, 0הבדיקות בוצעו בימים •



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

תוצאות המחקר הראו שיפור ניכר בכל המדדים בקבוצת המחקר לעומת  

 :קבוצת הביקורת

שיפור בסימפטומים של התכווצויות בטן ומספר היציאות ביום מהביקור  •

 (.21יום )לביקור השלישי ( 14יום )השני 

הן העייפות הפיזית והן העייפות  )הפחתה ניכרת ברמת העייפות •

 (.המנטלית

רמת  , כדוגמת כאב כללי, שיפור ניכר במדדים רבים של איכות החיים•

 .התפקוד הפיזי והעומס הרגשי, הויטליות הכללית

 .הנבדק בבדיקות צואה Calprotectinשיפור משמעותי במדד הדלקת •



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

 (:SCORE SYMPTOME)שיפור בסימפטומים 



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

 (:FATIGUE SCORE)שיפור במדד העייפות 



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

 (:QUALITY OF LIFE SCORES)שיפור במדדי איכות החיים 

PF=Physical Functioning 

RP=Physical Problems 

BP=Bodily Pain 

GH=General Health Perception 

VT=Vitality 

SF=Social Functioning 

RE=Emotional Problems 

MH=Mental Health 



פטריות מרפא ושיפור 
 IBD-איכות החיים ב

 :בבדיקות צואה CALPROTECTIN-שיפור ברמות ה



פטריות מרפא : מחקר
 GUT MICROBIOME-ו



 בחן ההשפעות  , ב"בארה 2014מחקר קליני שפורסם באוגוסט •

מפטריית המרפא ( PSP)של הפוליסכרידים הפפטידים ביוטיות -הפרה

על המיקרוביום  , לאלה של האנטיביוטיקה אמוקסיצילין, טרמטס

 .במעיים של בני אדם

 (.ימים 56)שבועות  8המחקר נערך במשך •

 :קבוצות 3-אשר חולקו ל, 21-51מתנדבים בריאים בגילאי  24נבדקו •

 .מפטריית המרפא טרמטס PSPקבוצה אחת קיבלה קבלת תמצית •

 .קבוצה שניה קיבלה אמוקסיצילין•

 .  קבוצה שלישית לא קיבלה כלל טיפול•

דגימות צואה מכל הנבדקים בקבוצות   7שבועות נלקחו  8במהלך •

 .  דגימות צואה מכל הנבדקים בקבוצת הביקורת 3-המחקר ו

המשלבת  , bTEFAPדגימות הצואה נותחו באמצעות טכניקת •

 .  שיטות אקולוגיות לאיתור חיידקים בצואה

פטריות מרפא : מחקר
 GUT MICROBIOME-ו



 :תוצאות המחקר

 .משתתפים השלימו את הפרוטוקול המלא 24מתוך  22•

הוביל לשינויים ברורים ועקביים במגוון החיידקים   PSP-נמצא ש•

ביוטית מובהקת במיקרוביום של  -עם פעילות פרה, הפרוביוטיים

 .הנחקרים

נמצאו שינויים  , למרות המגוון הרב של החיידקים במיקרוביום האנושי•

 .דומים באוכלוסיית החיידקים הפרוביוטיים בקרב כלל הנבדקים

החיידקים הפתוגנים הנפוצים נטו להישאר  , PSP-בקרב אלה שטופלו ב•

 .ברמה יציבה לאורך כל תקופת המחקר

הטיפול באמוקסיצילין לעומת זאת גרם לשינויים באוכלוסיית החיידקים  •

  -ו Shigellaובעיקר גורם לעלייה בחיידקים פתוגנים מסוג , במעי

Escherichia Coli 

 השינויים הקשורים לאנטיביוטיקה נמשכו עד לתום תקופת  •

 .הטיפול האנטיביוטימתום ימים  42כלומר במשך , המחקר

פטריות מרפא : מחקר
 GUT MICROBIOME-ו



פטריות מרפא : מחקר
 GUT MICROBIOME-ו



פטריות מרפא : מחקר
 GUT MICROBIOME-ו



לפטריות מרפא השפעה מיטיבה על מצבים דלקתיים  •

 .במערכת העיכול

לפטריות מרפא השפעה מיטיבה המפחיתה מדדי  •

והשפעה  , דלקת במערכת העיכול ובמערכת החיסון

האפיתל של  מיטיבה זו מעודדת התחדשות רירית 

 .המעי והקיבה

פטריות מרפא נחקרו ונמצאו בטוחות לשימוש  •

 .במצבים דלקתיים במערכת העיכול

מחקרים הדגימו שהשימוש בפטריות מרפא הינו יעיל  •

ובטוח לשימוש הן במצבי דלקת אקוטית והן במצבי  

 .דלקת כרונית

 לסיכום




