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תיז ןמש לש תיתואירבה ותמורת
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Buckland G, Agudo A, Travier N, et al. Br J Nutr, 2011, 106, 1581 –159

םיקדבנ40,622 ,םינש14

 הדיריב הרושק התיה תיז ןמשב הרישע הנוזת"
40% לש הדיריבו תיללכה התומתב25% לש

"תויבבל תולחממ התומתב



M.A. Martínez-González, et al., Br. J. Nutr. (2014) https://doi.org/10.1017/S0007114514000713.

 תכירצל ,םייבבלה תוערואמה לכ לע העפשהב
"קהבומ ןגמ טקפא היה תיז ןמש

םיקדבנ140,133 ,םירקחמ9



Schwingshackl and Hoffmann, Lipids in Health and Disease 2014, http://www.lipidworld.com/content/13/1/154

םיקדבנ841,211 ,םירקחמ32

all-cause mortality cardiovascular mortality

 תחפומ ןוכיסב רושק תיז ןמש קרש הארנ
 ,תיבבל התומתלו )הביס לכמ( תיללכ התומתל

"ץבשו םייבבל תוערואמ



 תכרעמ לש םילודיגל ןוכיסה תא תיחפהל יושע תיז ןמש"
 ןטרס הארנכודשה ןטרס ,המישנה תכרעמו הנוילעהלוכיעה

"םירחאו סגה יעמה

Psaltopoulou et al. Lipids in Health and Disease 2011, http://www.lipidworld.com/content/10/1/127 

םיקדבנ37,140 ,םירקחמ38



םיקדבנ187,068 ,םירקחמ33

L Schwingshackl et al. Nutrition & Diabetes (2017) 7, e262; doi:10.1038/nutd.2017.12

 תרכסב לופיטו העינמל ליעוהל היושעןוזמכ תיז ןמש תכירצ"
"2 גוסמ



תיז ןמש תכירצב תויתואירב תועפשה

םדה ילכו בלה תואירב לע הרימשב עייסמ ●

ןוצמח ינפמ םדה ינמוש לש ןגמ ●

ןיקת םד ץחל לע הרימשב עייסמ ●

Oleocanthal-תקלד דגונ ●

םיבצעה תכרעמ תונקדזה טאמ ●

ןטרס תודגונ תונוכת לעב ●
יתמצע ןוצמח דגונ ●

Squalane-רועה לע ןגמ טקפא לעב ●

הטויבורקימה דוקפתל עייסמ ●



 רשק תימיכה תוכיאה ידדמל ,תיז ןמשב דחוימב
.רצומה לש תיתואירבה תוכיאל רישי



D. L. García-González et al Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2008, 110, 602–607. DOI 10.1002/ejlt.200700262 

םתוליעפו תיז ןמשב םילקימיכוטיפ





FFA תוישפוח ןמוש תוצמוח

.ןמשב תוישפוחה ןמושה תוצמוח תלוכת תדדמנ

 הצמוחה ,)MUFA( תיאלוא הצמוח זוחאכ תבשוחמ תוצימחה תמר
.ןמשב תירקיעה

 םיאיבמה ןוצמחו לוקלק יכילהתל היצקידניא הווהמ הז דדמ
.םידירצילגירטה קוריפל

+

רחסמב תוכיא ידדמ

 .ןמשב וליחתהש ןוצמח יכילהת לע דיעמ



 יגוס לכב עגופה ,תרשרש ךילהת
.ןמשב תולוקלומה

ןמשב ןוצמח יכילהת

.תונצמוחמ תולוקלומ רצוי

 םכרע תא םידבאמ ןוצמחה ירצות
.יתואירבה

 תא םינצמחמו ףוגב ןוצמחה ךילהת תא םיכישממ ןוצמח ירצות
.תקלדו הלחמ יכילהת םיציאמ ךכו ,םיאתבו תומקרב םינמושה

.ףדמה ייח תא רצקמ



רחסמב תוצימחה ךרע תובישח

% תוצימח תוכיא גוריד
≥0.8 הלועמ תיתכ
≥2.0 תיתכ
≥3.3 ליגר
< 3.3 רואמל



FFA תוישפוח ןמוש תוצמוח



דיסקורפ ךרע
 לשםיינושארה םירצותה םה םידיסקורפ
.ןמשה ןוצמח ךילהת

.ןמש18mEq/kg אוה לבוקמה ילמיסקמה ךרעה תיז ןמשב

 ,םיתיזה וא ןמשה ורבעש ןוצמח ךילהת לע דיעמ דיסקורפה ךרע
.לוקלקו שופיעל איבמה

!דיסקורפ לש תוכומנ תומר הארנ דואמ ןצמוחמ ןמשב



דיסקורפ ךרע
.םיסממתבורעתבהמגודהתסמה
.הבוגתהתקספהלםימתפסוה,היוורKIתסימתםעהבוגת
דעןלימערוטקידניאתוחכונבNa2S2O3םעהיצרטיט
.הנוילעההזאפבעבצהדוביא



 י"ע תעבקנ תיטפלונגרואה תוכיאה
.ךמסומו ןמואמ המיעט תווצ



)תיטפלונגרוא( תישוח תוכיא
 ןחבנ םיפידנה ליפורפ
.GC-MS תועצמאב



תיז ןמשב םילקימיכוטיפ

)MUFA( תויוור יתלב דח תלוכת דחוימבו ןמושה תוצמוח ליפורפ●
םילורטסוטיפ ●

)E ןימטיו( םילורפוקוט ●

םילונפילופ ●

Oleocanthal

Hydroxytyrosol

Tyrosol

םידיאונפרטוםידיאונטורק ●

α-tocopherol

םיימיכ תוכיא ידדמ

ליפורולכ ●
● UV



ןמושה תוצמוח ליפורפ

GC-MS תועצמאב קדבנ●

.הפידנה ןתרוצב ןמושה תוצמוח תלבקל הטושפ הבוגת●
.תירקיעה ןמושה תצמוחכC18:1תיאלוא ןמוש תצמוח●



םילונפ ללכ תלוכת

 םיגוסהמ ,ןמשב תוילונפה תובוכרתה ללכ תלוכת תדדמנ
.םינושה

 ,ןמשה לש תויתואירבה תונוכתל םילונפילופה תובישח לשב
 .םתומכ תא דודמל םיניינועמ ונא

 המוד ןפואב תקדבנםילורטסוטיפהוםילורפוקוט תלוכת
 .ליפורולכוםידיאונטורק ןכו ,עבצ תבוגתב



UV-ב העילב

 םידמוצמ םירשק תורצווה לע הדיעמ הלא לג יכרואב העילב
.)םינאירטו םינאיד(

.רטמוננ270-ו232 לגה יכרואב תדדמנ ןמשה תעילב

.ףויזב וא ,ךוכיז ךילהתב ,ןמשה ןוצמח יכילהתב םרוקמ הלא

םידמוצמ



ןמשב ןוצמח ידגונ

C18:1תיאלוא הצמוח●

)E ןימטיו( םילורפוקוט ●
םילונפילופ ●
םידיאונטורק ●
ליפורולכ ●

ןוצמח ידגונ}

 תרשרש יכילהת םירצוע ןוצמח ידגונ
.ןמשה ןוצמח לש
 ךופהל אלו ןורטקלא תתל םילגוסמ
 .םילקידרל



תינוצמח תוביצי
 םיינושאר םיניערג תווהמה תוישפוח ןמוש תוצמוח-דחא דצמ
.ןמשב ןוצמח יכילהתל

 םיענומו תרשרש יכילהת םיקיספמה ןוצמח ידגונ-ינש דצמ
.ןוצמח

 ?ןמשה לש ףדמה ייח לע רתוי עיפשי םהמ ימ

תוצימח ןוצמחידגונ



תינוצמח תוביצי
 ךשמ תא ךירעהל התרטמש הזילנא
.ןמשה לש ףדמה ייח

 הפישח תועצמאב ץאומ ןמשה לוקלק
 (C° 110)הרוטרפמטו ןצמח יאנתל
.אלמ ןוצמחל דע ,םיינוציק

 תדדמנ( םות דע ןצמוחמ ןמשה
 תודימע תנחבנו ,)תוכילומ
 .)תועשב( ןוצמחל המגודה

 םימרוגה לכ תא תללקשמ
 .ףדמה ייחל היצקידניא תנתונו



R2=0.17 R2=0.26

R2=0.60 R2=0.41

תוכיא דדמכ תוישפוח ןמוש תוצמוח

 .ןמשה בצמ לש הבוט הכרעהל לוזו ןימז ,עוציבל טושפ דדמ

R2=0.40

לעב יעטממ תואצות



R² = 0.8166
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 .םינז ןיב טעמ הנתשמש ןוויכ ףס יכרע ורובע עובקל לק

תוכיא דדמכ תוישפוח ןמוש תוצמוח
ןיחלש יעטממ תואצות

R² = 0.6359
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)ןמש

םילונפילופ םומינימ םילונפילופ םומיסקמ

.לודיג יאנת ןיבו םינז ןיב דואמ הנתשמםילונפילופה תלוכת



םוכיסל
 המורת=תוכיאש ןוויכ ,הבר תובישח תלעב תוכיאה תיז ןמשב
.ןמשה תוכיא תונוכת לכ תא רסח ךכוזמ תיז ןמש.תיתואירב

 הלוכתל היצקידניא םיווהמה ,תוכיא ידדמ רפסמ םימייק
.רצומה תוכיאלו ןוצמחה תמרל ,תימיכה

 תא םיטאמו ןוצמח ידגונכ םילעופ ןמשב םייוצרה םירמוחה
.ותוכיא לע םירמוש ךכבו ,ךילהתה

 ההובג תוכיאב קוושמה ןמשה יכ אדוול איה תונקתה תרטמ
.םיכורא ףדמ ייח לעבו

 םימרוגמ עובנל לוכיו ,ןמשה לוקלקל תירקיעה הביסה אוה ןוצמח
.ןוסחאהו הקפההה ,קיסמה ,לודיגה ךלהמב םיבר


