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הקדמה:
חומרי טבע )דוגמת פנולים ,טרפנואידים ,חומצות שומן ועוד( משחקים תפקיד חשוב בטיפול ומניעה של מחלות שונות באדם ) .(1וויסות הפעילות
במערכת החיסונית ,לדוגמא ,עשויה להוביל לגישות טיפול חדשות במחלות שונות .אחת האסטרטגיות בהכוונה ובהתערבות במערכת החיסונית הינה דרך
שימוש בצמחי מרפא .קבוצה של צמחי מרפא ,הידועה כניורומודולאטורים ,משנה את הפעילות של תפקוד המערכת החיסונית דרך ויסות דינאמי של
מולקולות מידע המצויות במערכת ,דוגמת הציטוקינים )חלבוני התקשורת בין תאי המערכת החיסונית( .גישה זו עשויה להציע הסבר להשפעות במערכת
החיסונית וברקמות שונות בגוף המתקבלות משימוש בצמחי מרפא .צמחי מרפא כוללים שפע של חומרי טבע) ,פנולים ,טרפנואידים ושאר נוגדי חמצון(
הקשורים בין היתר גם בתהליכי הגנה ובטיפול מפני מחלות כרוניות דוגמת מחלות לב וסרטן.
בסקירה כללית זו ,נסרוק את הספרות היסודית והעיקרית על מספר קבוצות של חומרי טבע אשר חלקם מצוי במוצר של  LifeMelונעקוב אחר חלק
מהפעילות שלהם על המערכת החיסונית ,על הרכב הדם ועל תאים סרטניים ,תוך התמקדות ,עד כמה שאפשר ,בקבוצות החומרים המצויות בצמחים
העיקריים המשמשים להכנת המוצרים של .LifeMel

מתודולוגיה:
תכנון תהליך הסקירה
בסיסי הנתונים ששימשו לעבודה זו הם PubMed, SciFinder, ISI web of knowledge :וכן מקורות מדעיים כללים באינטרנט .המושגים ששימשו
לתהליך המיפוי של המאמרים הרלוונטיים כללו את כל הביטויים הכוללים את מגוון קבוצות החומרים השונות עם או בלי הפעילות הביולוגית הנדרשת
וכן בהשוואה עם המידע הרלוונטי שהתקבל עבור הצמחים העיקריים ששימשו להכנת מוצרי ) LifeMelטבלה .(1

Table 1:
Main plants that were

Biological relevance

Main classes

used for the feeding of the bees
Terpenoids: Monoterpene,

Uncaria tomentosa

Immunomodulators

Taraxacum officinale

complete blood picture

(carotenoids).

Eleutherococcus Senticosus

cancer

Flavenoids; Chlorophylls

Sesquiterpene, Tetraterpene

Fatty acids; 4-methyl-cinnamic acid
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: קבוצת הטרפאנואידים.1
 בטבע מולקולות טרפאן מעורבות כמעט בכל.(2 המינוח של טרפנואידים תלוי במבנה האיזופיראן וכן במספר אטומי הפחמן המצויים במולקולה )טבלה
 טרפנואידים מצויים במגוון רחב גם.( סיגנלים תאיים וכן הלאה, פרומונים, צומח לצומח או צומח למיקרואורגניזמים )גורמי הגנה,תגובה בין צומח לחי
carene, sabinene, : הינםLifeMel  המונוטרפאנים שנמצאו במוצר של.(1  )ראה לעיל' טבלהLifeMel בצמחים המרכזיים שמשמשים בהכנת מוצרי
 הססקוויטרפאנים שזוהו במוצר.terpinene, thujene, camphene, terpineol, linalool, linalyl acetate, geranyl acetate, ocimen and citral.
.cadivene, gujunene, aromadendrene and caryophyllene. : הינםLifeMel

Terpenoid item

C atoms

Isoprene structures

10

2

15

3

Diterpene

20

4

Triterpene

30

6

Tetraterpene (carotenoids)

40

8

Polyterpene

>40

>8

Monoterpene: carene, sabinene,
terpinene, thujene, camphene, terpineol,
linalool, linalyl acetate, geranyl acetate,
ocimen and citral.

Sesquiterpene: cadivene, gujunene,
aromadendrene and caryophyllene

Table 2: Nomenclature of terpenoids
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 1.1מונוטרפאנים וססקוויטרפאנים
מונוטרפאנים וססקוויטרפאנים הינם חומרים לא מזינים וידועים בעיקר כמרכיבים עיקריים בשמנים חיוניים .באופן כללי הססקוויטרפאנים פחות נדיפים
מהמונוטרפאנים .מונוטרפאנים וססקוויטרפאנים נחקרו בעיקר בהקשר לפעילות הכימותרפית והחיסונית שלהם ) .(3,4לאחרונה קבוצה של מונוטרפאנים
וססקוויטרפאנים בודדו גם מהצמח ) Eleutherococcus senticosus (Siberian ginsengאחד מהצמחים הידועים בפעילות האנטי-סרטנית והחיסונית
המתקבלת מהחומרים השונים המצויים בו ).(5
שילוב של תזונה הכוללת חומרים רבים עשויה לעיתים לתת פעילות משמעותית העולה בהרבה על הפעילות המתקבלת מכל חומר בנפרד .רבים
מהחומרים המצויים בצמח פועלים תוך שיתוף פעולה ,באופן סינרגטי  .המנגנון המולקולארי המתקיים במצב זה עדיין לא ברור לחלוטין ,אך עם זאת מה
שידוע הוא שישנו שילוב של מספר מנגנוני פעולה המובילים לבסוף לפעילות הרצויה ) .(6המונוטרפאנים והססקוויטרפאנים ,במקרים רבים ,מבצעים את
פעילותן בגוף בצורה זו ).(6

פעילות אנטי-סרטנית של מונוטרפאנים וססקוויטרפאנים
פעילות סנרגיסטית אנטי-סרטנית נצפתה הן במודל חיות והן ברמה התאית לאחר הזנה של מונוטרפאנים שונים ) .(7,8,10טיפולים אלו הובילו למניעת
קליטתו של הגידול או במקרים אחרים למניעת התפתחותו של גידול קיים ואף לנסיגה בגידול הסרטני הממאיר הקיים .מתן מונוטרפאנים דרך הפה,
כחומר נקי או בצורה מרוכזת בתוך פורמולציה של שמן ,למכרסמים בהן בוצעה השראה של סרטן ,עיכבה את התפתחות הסרטן ותופעה זו התקבלה
עבור מגוון רב של סוגי סרטן שונים דוגמת סרטן השד ,הכליה ,העור ,הריאות והקיבה ) .(13-7פעילות הגנתית של המונוטרפאן קרוון ) , (carvone
שנבחן כחומר בודד ,נצפתה כנגד התפתחות סרטן הריאות וסרטן הקיבה (8) ,כאשר הקרוון ניתן בטיפול עוד טרם שניתן הגורם המסרטן .לימונן
) ,(limoneneכמו גם מונוטרפטנים טבעתיים אחרים ,ידוע כחומר הגורם לעיכוב גדילה של סרטן המעי וסרטן השד .הפעילות האנטי סרטנית של מספר
מונוטרפטנים )לימונן ,קרוון ופריליל אלכוהול( נבחנה בין היתר במספר מבחנים קליניים ) .(16-14לימונן ,קרוון ופריליל אלכוהול הינם המונוטרפאנים
הנפוצים ביותר ומשמשים במחקר מגוון כנגד מחלת הסרטן .מונוטרפאנים אלו נמצאו גם בצמח .(5) Eleutherococcus senticosus
בתוך קבוצת הססקויטרפאנים ישנה תת-קבוצה הכוללת את החומרים הססקויטרפאן לקטונים .חומרים אלו הינם נפוצים ביותר וידועים בעיקר עקב
המגוון הרחב של פעילותם האנטי סרטנית ) .(17,18עבודת מחקר מקיפה נעשתה במטרה לאפיין את הפעילות האנטי-סרטנית והפוטנציאל המניעתי
והכימותראפי של הססקויטרפאן לקטונים ) .(19הפעילות האנטי סרטנית המיוחסת לססקויטרפאן לקטונים התקבלה הן במבחנים ברמה התאית והן
במודלים של חיות.
אימונומודולציה:
ישנה קבוצה גדולה של מונוטרפנים לה פעילות אנטי-ויראלית ואימונומודולטורית .הוכח כי מונוטרפאנים ממקור צמחי ) (Plantago speciesהעלו את
פעילות השגשוג של תאים לימפוציטים הומאניים וכן את ההפרשה של אינטראפארון-גאמה ) .(20עוד נימצא כי המונוטרפאנים קרוון ) ,(carvoneלימונן
) (limoneneוחומצה פירילית ) , (perillic acidמעלים את הספירה של תאי הדם הלבנים בעכברים ) .(21מתן טרפנואידים לעכברים העלה את ייצור
הנוגדנים הכללי ,את ייצור התאים המייצרים נוגדנים בטחול וכן הוביל לשיפור ניכר בנוכחות מח העצם וזאת באופן מובהק יחסית לחיות הנורמאליות.
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 .1.2דיטרפאנים:
המרכיב העיקרי בקבוצה זו הינו נגזרת מסיסת שומן של ויטמין  , (all-trans-retionol) Aהמרכיב המרכזי במשפחת חומרים הנקראת רטינואידים,
להם מאפיינים מבניים הנגזרים ממבנה ויטמין  .Aלרטינואידים תפקיד חשוב בויסות הגדילה וההתמיינות של תאים נורמאלים ,תאים שפירים ותאים
ממאירים ) .(22שימוש ברטינואידים הוביל לדיכוי התפתחות הגידול במודל חיות במספר רב של סרטנים :עור ,שד ,מערת הפה ,ריאות ,ערמונית,
שלפוחית ,כבד ולבלב ) .(23,24מספר רטינואידים אף הראו יעילות גבוהה בעיכוב ההתפתחות של תאי סרטן ראשוניים בעור ,בתאי סרטן הריאות ובתאי
סרטן השד ) .(25,26בנוסף הראו הדיטרפאנים פעילות אנטי-חמצונית .במערכת ההגנה של הגוף משתתפים מספר דיטרפאנים הפועלים כחומרים נוגדי
חמצון אם בצורה ראשונית ישירה אם תוך שילוב מסלולים שונים בתהליך סנרגטי ).(27
 .1.3טריטרפאנים:
טריטרפאנים הינם חומרים מקדימים לסטרואידים הן בצמחים והן בבעלי חיים .טריטרפאנואידים ספונינים הינם טריטרפאנים השייכים לקבוצת חומרים
ספונינים המזוהים כחומרים הפעילים ביותר מבין החומרים המצויים בצמח  .(28) Eleutherococcus senticosusהג'ין-סאנג הסבירי )הרוסי(,
 ,Eleutherococcus senticosusמכיל בשורש ובקנה השורש קבוצות פולי-פנוליות )ראה פלבנואידים להלן( ,פולי-סוכרים ,וכן טרפאנואידים ספונינים.
הספונינים מנותבים כיום לשימוש כחומרים כמוטראפיים וזאת עקב פעילותם הציטוטוקסית הספציפית ויכולתם לגרום לתמותת תאים ).(31-29
כפי שצוין לעיל' החומרים הפעילים ביולוגית בצמח  Eleutherococcus senticosusמהווים תערובת של ג'ינסנוסידים ) ,(ginsenosidesשהם למעשה
הטרפאנואידים הספונינים .הג'ינסנוסידים הראו פעילות אנטי-שגשוגית בתאי קרצינומה של הערמונית ) (LNCaPוגרמו לעיכוב בגדילה והתפתחות של
התאים הסרטניים ) .(32כמו כן נימצא כי החומרים הפעילים בצמח ) ,Eleutherococcus senticosusהפולי-פנולים והג'ינסנוסידים( הציגו תכונות
אימונומודולאטוריות באנשים בריאים ) .(32בעבודה זו נימצא כי מתקיימת עלייה משמעותית בכל הפרמטרים שנבחנו בתאי המערכת החיסונית .ממצאים
ממספר מבחנים קליניים תמכו בשימוש במיצויים של הצמח הנ"ל כשלב נילווה להקלה הן בתהליך הטיפול הכימותראפי והן בטיפולי ההקרנה המתקיימים
בחולי סרטן והידועים כמחלישי המערכת החיסונית .מבחנים נוספים שנערכו עם מיצוי הצמח  Eleutherococcus senticosusהראו הגברה בפעילות
האנטי-סרטנית בכלל ובטיפול כנגד גרורות בפרט ,כמו כן נצפתה האצה של תהליך ההחלמה בפרמטרים השונים בהרכב הדם ,דוגמת ספירת לויקוציטים
).(32
 .1.4טטראטרפאנים:
טטראטרפאנים הם למעשה קבוצת הקרוטנואידים המהווים למעשה את חומרי הצבע הטבעיים בצמח .הקרוטנואידים מצויים בשפע ומוכרים כפיגמנטים
של הצמח .הקרוטנואידים ידועים כנוגדי חמצון טובים ועושים את פעולתם בשני מסלולים עיקריים – דיכוי ) (quenchingהרדיקלים במנגנון פיסיקאלי
ובמנגנון כימי ) .(33,34קבוצת הקרטונואידים מצויה אף היא במוצר .LifeMel
לימודים אפידמיולוגים הראו שהקרוטנואידים הינם חומרים בעלי פוטנציאל למניעת סרטון ) .(35,36הפעילות האנטי סרטנית המיוחסת לקרוטנואידים
מתרכזת בנגזרת הקרוטינואידית לוטאין ) .(37) (luteinצריכת הקרוטינואידים ידועה גם בהשפעתה על התפתחות סרטן הערמונית ,אך עיקר הפעילות
מתייחסת לחומר ליקופן ) .(38) (lycopeneהקרוטנואידים מציגים פעילויות ביולוגיות נוספות ,שאינן קשורות בפעילות נוגדת החמצון שלהם ,ועשויות
להועיל במניעת מחלות שונות .ישנו עניין הולך וגדל בפעילות הקרוטנואידים כחומרים אימונומודולאטורים ) .(41-39בטא-קרוטן ,לדוגמה ,מסוגל
להגביר את התגובה החיסונית התאית ,במיוחד באנשים מבוגרים .תוספי מזון הכוללים את קבוצת הקרוטנואידים מובילים לעליה משמעותית בפעילות
הלימפוציטים הציטוטוקסיים ) (natural killer cellsלהם תפקיד חשוב בדחיית גידולים סרטניים וכן כנגד תאים שנדבקו בנגיף .פעילותם בולטת בעיקר
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בקרב חולי איידס , HIV ,להם רמה טבעית נמוכה של בטא-קרוטן בפלסמה מה שמונע פעילות נוגדת חמצון יעילה ,משום כך תזונה הכוללת קרטונואידים
עשויה לסייע לחולים אלו.
פעילותו האימונומודולאטורית של מיצוי קרטנואידים מגזר נבחנה אף היא בחולדות ובוצעה אנליזה של פרמטרים חיסוניים שונים בדם ) .(42עלייה
משמעותית נצפתה באחוז הלימפוציטים ,מונוציטים ,נטרופילים ובספירה של טסיות הדם ,בקבוצה שקיבלה קרוטנואידים שמקורם במיצוי גזר ,וזאת
בהשוואה לקבוצת הקונטרול ,מה שמצביע באופן ברור כי לקרוטנואידים השפעות טובות על המערכת החיסונית.
 .2פלבנואידים
פלבנואידים שייכים לקבוצת חומרי הטבע המכילים מבנים פנולים מגוונים )פולי פנולים( ומצויים במקורות רבים דוגמת פירות ,ירקות ,שורשים ,תה ויין
) .(43פלבנואידים יכולים להיות מחולקים למגוון קבוצות על בסיס המבנה המולקולארי שלהם ) .(44ארבעת הקבוצות העיקריות של הפלבנואידים
מצוינים בטבלה מס'  .3פלבנואידים נמצאו גם בתוך המוצר של  LifeMelכמו גם בצמחים העיקריים המשמשים ליצור מוצר ה) LifeMel -ראה לעיל'
טבלה מס' .(1
compounds

Group

;Apigenin; chrysin; kaempferol; Luteolin

Flavones

myricetin; rutin; sibelin; quercetin
Fisetin; hesperetin; narigin; naringenin; taxifolin

Flavanones

Catechin; epicatechin; epigallocatechin gallate

Catechins

;Cyaniding; dephinidin; malvidin

Anthocyanins

palargonidin; peonidin; petunidin

טבלה  :3קבוצות של פלבנואידים עיקריים וחומרים שונים בכל קבוצה.

פעילות אנטיסרטנית:
מבין מגוון רב של מנגנוני פעולה ,הפלבנואידים ידועים ביכולתם ליצור פעילות אנטי-סרטנית כולל תכונות מניעתיות ופעילות על תהליכי המיון של
התאים הסרטניים .נימצא כי המיצוי של עלי הצמח  , Taraxacum officinaleהמכיל כמות גדולה של פלבנואידים ,גורם לירידה משמעותית בקצב
הגדילה של תאי סרטן השד  MCF-7וכמו כן גורם לחסימת תהליך הפלישה ויצירת הגרורות בתאי סרטן הערמונית .(45) LNCaP

הפרעות במערכת החיסונית:
שימוש במיצוי משורש הצמח  Uncaria tomentosaהכולל כמות גדולה של פלבנואידים בנוסף לחומרים השונים ,הראה יתרון תרפיותי בחולים
הסובלים מזיהום וויראלי מסוג  ,HIVהרפס או זוסטר ) .(46המיצוי הוריד את רמות הנוטראופילים באנשים עם רמות גבוהות של תאים אלו (>9000
 ,cells/µL),כאשר באנשים להם רמות נמוכות של תאים אלו ) (<4000 cells/µLנצפתה עלייה לרמה הנורמלית .כמו כן הראו מבחנים אלו כי הספירה
היחסית והאבסולוטית של לימפוציטים עלתה באופן משמעותי ).(47
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אפנון )וויסות( במערכת החיסונית:
מיצוי מימי של קליפת העץ  Uncaria tomentosaהכולל רמה גבוהה של פלבנואידים ,שימש כמחולל ומפעיל מתווכים שונים לקבלת אפנון במערכת
החיסונית .מבחנים שונים הראו כי טיפול ב) C-Med-100 -מיצוי קליפת העץ של  (Uncaria tomentosaהאריך באופן מובהק את הישרדותם של
הלימפוציטים ללא הגדלת קצב השגשוג שלהם ,ולכן הוצע כחלק מטיפול קליני פוטנציאלי להאצת ההחלמה של חולים הסובלים מלויקופניה ).(48,49
בניסוי אחר אשר עקב אחר התכונות האימונומודולטוריות של הצמח ) , Garcinia kola Heckel (Clusiaceaeנמצא כי מתן של קולוירון
) , (kolavironהמהווה תערובת של שלושה פלבנואידים ,שיפר את מצב הלויקופניה ,שהושרתה על ידי החומר  , cyclophosphamideוהגדיל את
הספירה של הלימפוציטים בחולדות .ניסוי זה מצביע על כך שניתן לרתום את הפלבנואידים לתועלתם של חולים הסובלים מבעיות במערכת החיסונית
).(50
 .3חומצות שומן.
חומצות שומן הן סוג של שומנים או לפידים הכוללים שרשראות רווית או בלתי-רוויות .היכולת של מספר חומצות שומן להשפיע על המערכת החיסונית
וכן על הפעילות התאית המגוונת המיוחסת למערכת החיסונית ידועה ונחקרה באופן נרחב במשך ה 30-שנה האחרונות .רוב המחקר בנושא זה התרכז
בעיקר על קבוצה אחת של חומצות שומן ,חומצות השומן הבלתי רוויות מסוג אומגא .(n-3 PUFAs) 3-תזונה הכוללת חומצות שומן מאפננת תגובות
חיסוניות דרך אחד או יותר משלושת המנגנונים המולקולאריים הבאים :א( שינוי הרכב הממבראנה או תפקודה ,ב( שינוי ביצור האיקוסנואידים ,ג( ושינוי
בביוסינטזה של הציטוקינים ).(51
 ,Taraxacum officinaleאחד מהצמחים העיקריים המשמשים לקבלת מוצר ה , LifeMel -מוצע כרכיב של תזונה עקב הכמות הגדולה של מינראלים,
סיבים ,ויטמינים וחומצות שומן חיוניות המצויה בו ) .(52חומצות שומן בלתי רוויות המצויות בצמח זה מהוות כ  %68מהכמות הכללית כאשר החומצה
המצויה באחוז הגבוהה ביותר היא החומצה הלינולאנית ) , (50%חומצת שומן החיונית מאוד לבריאות .נימצא כי כמות גבוהה של חומצה לינולאנית
באוכל מעלה את כמותה בטסיות הדם מה שמוביל לירידה בקצב הסינתזה של הטרומבוקסאן וכן בקצב האגריגציה ,בדרך זו יורדת באופן משמעותי
האפשרות לפקקת )טרומבוזיס( ).(53
 .4כלורופילים.
כלורופילים )אף הם מצויים במוצר של  (LifeMelהינם פיגמנטים ירוקים המצויים בצמחים ,אצות וציאנובקטריות .ישנם חמישה סוגים של כלורופילים,
הנבדלים ביניהם בקבוצות הפונקציונליות הקשורות למבנה הפורפירין שלהם .כלורופיל ונגזרות סמי-סינטטיות שלו )דוגמת הכלורופילין שהוא תערובת
מלחי נתרן-נחושת של כלורופיל( ידועות בפעילות הביולוגית המגוונת שלהם .לכלורופילין פעילות חיובית כנגד חומרים מסרטנים וכן כנגד תהליכים
מסרטנים שונים .על ידי קישור לחומרים מסרטנים גורם הכלורופיל לזמינות ביולוגית נמוכה של אותם חומרים מסרטנים ובכך מונע את נוכחותם בגוף.
הכלורופילים הראו פעילות הגנתית כנגד נזק הנגרם ל DNA -מתהליך קרינה או מחומר כימי רעיל .כמו כן נימצא כי הכלורופילין עשוי לפעול
כאימונומודולטור וכן לפעול כנגד שינויים הנוצרים בעקבות קרינה והמובילים לדיכוי המערכת החיסונית.
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