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 : בדיקת יעילות השמנים.14איור 

 כתומה וצהובה. -: צלחות מקור בחיידקים15איור 
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 מתחילת הניסוי.
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 תקציר:

שימוש נרחב באנטיביוטיקה בחקלאות מייצר בעיות למגדלים, לסביבה ולתוצרת החקלאית. 

האנטיביוטיקה שימשה לאורך שנים כלי עבודה בידי מגדלים ואנשים לצורך מלחמה במחלות 

בקטריאליות. מחלות אלו פוגעות בצמחים, דגים, בעלי חיים אחרים ובבני אדם. עמידות 

האנטיביוטיקה הפכה להיות גורם משפיע וחשפה את הגידולים החקלאים ואת בני האדם 

 למחלות בקטריאליות. 

הבעיה המרכזית בשימוש נרחב בתרופות הקיימות היא שכחלק מתהליך האבולוציה, חיידקים 

ם פיתחו וממשיכים לפתח עמידות כנגד התרופות הקיימות. בעבודה זו בדקנו האם פתוגניי

שימוש בשמן אתרי יכול להחליף את השימוש באנטיביוטיקה ובכך לסייע בהתמודדות עם בעיות 

 Vibrioאלו. בעבודה נערכה תחילה סריקה של השפעת אנטיביוטיקות שונות על חיידקי 

vulnificus  י ממשי בתוצאות עיכוב החיידקים על אנטיביוטיקות מסוגים שונים. ונמצא כי אין שינו

(,  Melaleuca alternifoliaבהמשך נבדקה השפעת השמנים האתריים של הצמחים, עץ התה )

וכוסברה  (Rosmarinus officinalis(, רוזמרין )Eucalyptus(, אקליפטוס )Origanu)mאורגאנו 

(Coriandrum sativum)חיידקי ם שונים על גדילת , בטווח ריכוזיVibrio vulnificus  בהשוואה ,

 אשר משמשת מרכיב מרכזי בכל תרופה אנטי בקטריאלית.    (Oxytetracycline)לאנטיביוטיקה

תוצאות הניסוי הראו כי שמן אורגאנו הוא השמן הטוב ביותר כחומר אנטי בקטריאלי. שמן 

עיכוב גדילה, בניגוד לשמן  100% רמה שלב Vibrio sppהאורגאנו עיכב את גדילת החיידקים 

אקליפטוס אשר כמעט לא השפיע כלל. שמן עץ התה ושמן הכוסברה עיכבו את גדילת החיידקים  

 בעוצמה נמוכה מאוד רק בריכוזי שמן גבוהים ובישום לאורך זמן ארוך יותר. 

 ם לא השפיע.אף אחד מהשמנים האתריי 0.2%  -יש לציין כי בשימוש בריכוזי שמן  נמוכים מ

על מנת לדעת אם שמן האורגאנו משפיע על התפתחות המחלה בדגים יש לבצע ניסויי המשך 

נוספים בטיפול בדג עצמו, או כטיפול לאקווריום, ולא רק בהשפעה על החיידק בצלחת פטרי, שם 

 הוא מבודד ממושבות חיידקים נוספות. 

זריעת חיידקים, הכנת מצע מזון עבורם במהלך העבודה התנסיתי במספר שיטות עבודה, ביניהן: 

)אגר(, שימוש בדסקיות ספוגות בשמנים אתריים ודסקיות אנטיביוטיקה ומדידת שטח העיכוב 

 שנוצר סביבן.
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 הקדמה אישית:

בכיתה י' הגעתי לחווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר מטעם מגמת חקלאות. 

מצמחי מרפא ונאמר לנו כי לשמן המופק מהם  במסגרת הפעילות בחווה התנסינו בזיקוק שמן

סגולות רפוי. זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי בצורה ישירה לתחום צמחי המרפא ותחום זה 

קסם לי מאוד. בהמשך נודע לי שבנות מהאולפנה עושות עבודות גמר בחממה ובעקבות הביקור 

אשונית שהציגו לנו לא החלטתי להצטרף למחקר זה ופעלתי לשם כך. ברשימת הנושאים הר

 הייתה אפשרות למחקר בצמחי מרפא, וביקשתי לאפשר לי לחקור את הנושא.

נחשפתי לעולם החיידקים ומתוך תחושה שאני הולכת להציל חולים רבים, הקמתי ניסויים אשר 

איך הם משפיעים  -מטרתם לבדוק האם וכיצד שמנים אתריים משפיעים על חיידקים, ואם כן 

טיביוטיקה. המחקר נערך בחווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר, בהשוואה לאנ

, חברה מסחרית המייצרת תכשירים וטרינרים  Phibroכאשר חלק מהניסויים נעשו במעבדת

לטיפול בחיות בחקלאות. במעבדתם קיבלתי תנאים שמטיבים עם הניסויים שלי ועזרה גדולה 

ינת ומאוד מאתגרת. במהלך כל העבודה התמודדתי במהלך הניסויים. עבודת הגמר הייתה מעני

מול נושאים שלא נחשפתי אליהם בעבר, והעשרתי את הידע שלי. כל זה לא היה קורה ואת 

המחקר לא יכולתי לבצע ללא עזרתו הרבה של המנחה שלי דני נייפלד מחברת אוליבטק בע"מ 

 ר.אשר נתן לי מעל ומעבר כדי שאחווה את המחקר בצורה הטובה ביות
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 . מבוא וסקירת ספרות:1

 החקלאות כמקור מזון

חקלאות היא טיפוח וגידול של בעלי חיים, צמחים, אצות ופטריות עבור מזון, סיבים, דלק, אורגני, 

צמחי מרפא ומוצרים אחרים אשר נהגו לקיים ולשפר את חיי האדם. את המוצרים החקלאיים 

ת, סיבים, דלק וחומרי גלם. קבוצת המזונות כוללים דגנים, העיקריים ניתן לקבץ לקבוצות: מזונו

 (. 1ירקות, פירות, שמנים, בשר ותבלינים )

 בעיית האנטיביוטיקה בטיפול במחלות הדגים

מוצר המזון העיקרי אשר מיוצר כיום בישראל בחקלאות מים וחקלאות ימית הוא דגים. דגים הינם 

בעיקר על מקורות יבוא )בעיקר של מוצרים  אחד ממוצרי המזון שאספקתם בישראל מתבססת

טון דגים בשנה  80,000 -קפואים ולא על ייצור מקומי(. הצריכה הקיימת בישראל הינה של כ

טון  20,000-טון(. הייצור המקומי הוא בהיקף של כ 120,000 -)במונחי דג פילה שלם מדובר בכ

במרחב הימי ובפעילות המדגה  טון מיובאים. משרד החקלאות רואה חשיבות רבה 60,000 -וכ

כמקורות להבטחת ייצור מזון בריא וטרי לטובת ציבור הצרכנים בישראל. שאיפתם היא להגדיל 

את הייצור המקומי של הדגים, בכדי לענות על צרכי האוכלוסייה הגדלים כתוצאה מגידול 

רי בשר אחרים(. האוכלוסייה וכדי להעלות את צריכת דגים הנחשבים למוצר בריאותי )ביחס למוצ

במגבלות הקיימות של מחסור בשטח ובמים, והצורך לשמור על איכות הסביבה בכלל והסביבה 

 (.2הימית, יש לבחון את תמהיל סוגי חקלאות המים המתאימים לצורכי פיתוח הענף בישראל )

מגדלי דגים ושרימפס בכל העולם משתמשים באנטיביוטיקה לטיפול ולמניעה של מחלות 

ת, דבר הגורם להתפתחות חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בדגים. בנוסף לפגיעה ביכולת חיידקיו

הטיפול בהתפרצויות חיידקיות בדגים עצמם, תופעה זו מסכנת את האוכלוסייה, כיוון שעמידות 

לאנטיביוטיקה עלולה לעבור מחיידקים גורמי מחלה בדגים לחיידקים הגורמים למחלות בבני 

 ( .3אדם)

 האנטיביוטיקה ועמידות החיידקים בפניהתולדות 

שנה אנשים רבים מתו ממחלות זיהומיות פשוטות יחסית. מאז גילוי הפניצילין  60-עד לפני כ

)Penicillin–  .האנטיביוטיקה הראשונה( תוחלת החיים האנושית עלתה בעשרות שנים

ילויה נחשבו האנטיביוטיקה הביאה איתה בשורה גדולה והצליחה לרפא מחלות רבות שעד ג

קשות ואף חשוכות מרפא. ככל שהתרחב השימוש באנטיביוטיקה החלו להתפשט גם זני 

חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, בעיקר עקב שימוש לא נכון ולא מבוקר שנעשה בה. נכון להיום 

חיידקים פיתחו עמידות לרוב סוגי האנטיביוטיקה ואפילו לשילובים שלה עם סוגי אנטיביוטיקה 
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ם. פיתוח אנטיביוטיקה חדשה לוקח שנים רבות בעוד שחיידק עשוי לפתח עמידות תוך אחרי

 (4)  .(9)ימים ספורים 

  קרבפנםעמיד ל התפרצות של חיידק ישראלב חולים בתיהתרחשה ב 2006 בשנת

Carbphenem(אנטיביוטיקה לטווח רחב  )  הנוחלת הצלחה כנגד רוב סוגי החיידקים לרבות אלו

עמידות בפני תרופות אנטיביוטיות אחרות, ומשתמשים בה רק במקרים החמורים  המפתחים

ההתפרצות המדווחת הקודמת של חיידק עמיד  .ביותר, עם הזמן, מתפתחת עמידות גם אליה

. מרבית החיידקים שהיו  2001בשנת  הברית ארצות( התרחשה ב Carbphenemלקרבפנם )

, שהיו מחלותמ מתים רגישים לסוגי אנטיביוטיקה שונים פיתחו זנים עמידים אליהם, ואנשים כיום

אמורות להיות נחלת העבר. אנו נמצאים ב"מרוץ חימוש" כנגד החיידקים, כשמצד אחד החיידקים 

מפתחים עמידות בקצב הולך וגובר, ומצד שני אנו מפתחים סוגי אנטיביוטיקה חדשים שיוכלו 

 ( .5ים האחרונים לא פותחה אף קבוצת אנטיביוטיקה חדשה )להתמודד איתם. בעשור

הנמצאת במגמת עליה, נשקלים ומפותחים כיווני מחקר שונים, העשויים  בשל עמידות חיידקים

והיכולת  פפטידיםלתת מענה ברמות שונות לבעיית העמידות. כיוון אחד שנחקר הוא חקר ה

הכללית.  החיסון מערכתלהפיק מהם אנטיביוטיקה חדשה. פפטידים ידועים כגורמים חשובים ב

ם קשה בהרבה לפתח עמידות לפפטידים. מציאה של פפטיד כזה עשויה להיות זולה, ולחיידקי

         (5נגד חיידקים.) ויראליים כיוון נוסף שנשקל הוא שימוש באמצעים

ים אלף איש ברחבי העולם מדי שנה לאחר שנדבקו בחיידק 700לפי הערכות, כיום מתים כ־

, עולה כי 2016עמידים לאנטיביוטיקה. מדו"ח בריטי בנושא עמידות לאנטיביוטיקה שפורסם ב־

אם לא ניתן יהיה למצוא תרופות אנטיביוטיות יעילות ולייצר אותן בכמויות מספקות, עד שנת 

 .(6)מיליון בשנה  10מספר המתים מחיידקים עמידים יצמח ל־ 2050

לים בישראל אנשים שלא ניתן לטפל בהם באנטיביוטיקה, כבר היום ניתן לראות בבתי החו 

 בעיקר חולים שנדבקו בחיידקים עמידים ואלימים במיוחד או אנשים עם מערכת חיסון חלשה.

באותם אנשים משגשגים חיידקים ממינים שונים, וכשחיידקים מתרבים ואוכלוסייתם נעשית 

ה לזה את תכונת העמידות. לחיידקים יש צפופה יותר, הם גם בעלי סיכוי גבוה יותר "להעביר" ז

דנ"א שלהם. -כאשר הם פוגשים זה את זה, הם יכולים להעביר זה לזה חלק מה-תכונה ייחודית 

 (.7כך גם חיידקים שמעולם לא נתקלו באנטיביוטיקה מייצרים עמידות אליה (

אורגאנו ושמן  ( (Melaleuca alternifoliaשמנים אתריים )בפרט השמן עץ התה האוסטרלי

 )Origanum(והשפעתם על החיידקים 

שם כולל לקרום דק( -השמן האתרי הוא תמצית הריח של הצמח והוא מצוי בתוך הממברנות )

של הצמח. למרות שאנחנו קוראים לחומרים אלו "שמנים", הם אינם דומים בהרכבם לשמנים 

http://www.greenhouse.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/2006
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/2001
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
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ר, נמסים היטב בשמן, הצמחיים המוכרים לנו למאכל ולריפוי, אלא הם חומרים נדיפים באווי

 (.8בשומן ובאלכוהול, אך אינם מתערבבים עם מים )

שמנים אתריים הם נוזלים המצויים בצמחים בטבע. לכל צמח יש ריח וטעם וכאשר מזקקים  

מהפרח, מהעלים ומהשורשים את השמן, מתקבלת תמצית ריחנית בעלת סגולות ייחודיות, לכן, 

ריפוי(. הרפואה  –ארומה היא ריח, תרפיה -רומתרפיים )השמנים האתריים נקראים גם שמנים א

העממית מייחסת לשמנים האתריים תכונות להרגעה וחיטוי ואילו עולם הקוסמטיקה נהנה 

הפעילות   מתכונות שלהם בזכות ספיגתם המהירה בתאי העור המביאה לשיפור והטבה במצבו.

עתיק, הן ברפואה והן בשיעור מזון. האנטיבקטריאלית של סוגי צמחים הייתה ידועה מאז הזמן ה

במקרים רבים הוכח שהפעילות טמונה בשמן אתרי, כמו למשל במיני הקורנית, בבונג מצוי, 

רוזמרין רפואי ומיני לענה שונים. מחקרים על הראו ששמנים אתריים פעילים נגד גרם )+( וגרם 

ידקים. מחקרים מאשרים את ( שונים וכן כנגד סוגי פטריות, בהן מזיקות לאדם ומזיקות לחי-)

השימוש הרפואי עתיק היומין של השמנים האתרים בריפוי מחלות דלקתיות בדרכי הנשימה, 

 9.(בדרכי השתן ובמערכת העיכול ובמניעת זיהום של פצעים וכוויות (

ריחני(, -( או ממיצוי של מקור יחיד מכונה גם שמן ארומתי )1שמן אתרי המתקבל מזיקוק )איור 

נדיף. שמנים אלו מאוחסנים בצורתם הטבעית בתוך תאי שמן בחלקי צמח שונים, או או שמן 

 (.10( )9במעין שערות בלוטיות )

שמנים המופקים מצמחים או רזינים )שרפים( בעיקרם הם נדיפים בטמפרטורת החדר. אלה 

 חומרים שהצמח מייצר כתערובת של חומר חיסון, הגנה, תקיפה, משיכה או דחייה המיועדים

לשרת את הצמח, להגן עליו מפני מחלות ומזיקים, או למשוך אליו / לדחות ממנו חרקים. את 

 (.10השמנים האלה מאחסן הצמח באותם איברים כבועיות שמן מרוכז, לשימוש בעת הצורך  )

 : מערכת לזיקוק שמנים אתריים מצמחים1איור 

שּוָטה))Origanum (- שמן אורגאנו  רי(בשמו העב-ֲאזֹוִבית פְּ

שנתי ממשפחת השפתניים. עלי האורגאנו משמשים לתיבול -( שיח רבOriganumאורגאנו )

-בקטריאליות )-תיכוני. בנוסף ידוע שלאורגאנו יש תכונות אנטי-ונפוצים מאוד במטבח הים

קוטלות חיידקים(. כבר בימי קדם השתמשו בצמח האורגאנו לריפוי פצעים ומחלות שנקשרו 

http://www.greenhouse.org/
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ל ועוד, ולצמח יוחסו באופן כללי תכונות של הרגעה. ברפואה סינית בדרכי הנשימה, העיכו

משתמשים באורגאנו להקלה בסימפטומים כמו חום גבוה, שלשולים וגירודים בעור. באירופה 

 (.11משתמשים בו להקלה בבעיות הקשורות לדרכי העיכול ובהקלה על שיעול )

חזקות מאוד וידוע שיש לו יכולת לחזק בקטריאליות -( יש תכונות אנטי2לשמן האורגאנו )איור 

את מערכת החיסון. מחקרים מראים ששמן האורגאנו הוא אמצעי אפקטיבי מאוד נגד חיידקים 

שליליים )בעלי דופן דקה(. פעילותו העיקרית נובעת -חיוביים )בעלי דופן עבה( וגראם-גראם

ָרָנה של החיידק ) בְּ  (.11מהנזק שהוא גורם לֶממְּ

 

 )Origanum(אנו : אורג2איור 

 alternifolia Melaleuca(שמן עץ התה האוסטרלי )

( מתאים לטיפול בבעיות של דרכי הנשימה )דלקת, שיעול, נזלת, 3שמן עץ התה )איור 

סינוסיטיס(, בעיות עור )חתכים, פצעים לא עמוקים, כוויות, הכשות ועקיצות חרקים וגם פטריות, 

שמן עץ יות בדרכי השתן ומערכת איברי המין והרבייה. הרפס, פריחה, אקזמה, פסוריאזיס(, בע

התה הוא גם אחד מהשמנים שמחזקים בצורה משמעותית את המערכת החיסונית )התקררות, 

שיעול, שפעת(, כך שהשימוש בו מעניק הגנה ממגוון מערכות. כיון שהוא מחזק את המערכת 

 ( 12בהחלמה מטראומה.)החיסונית, שימוש בשמן עץ התה יכול לסייע גם לגוף ולנפש 

מחקרים אלו התבססו על ניסויים שבהם גידלו זנים מסוימים של חיידקים ושל פטריות בנוכחות 

( והשוו אותם לחיידקים ופטריות Melaleuca alternifoliaריכוזים שונים של שמן עץ התה )

הראו מאותו מין שגדלו בלי השמן. בשלב הראשון השוו החוקרים את קצב הגידול עצמו ו

שנוכחותו של שמן עץ התה אכן יכולה לעכב גידול של חיידקים ופטריות. חיידקים ופטריות 

שגדלים לאט יותר מזיקים פחות לגוף המאכסן )כלומר לגוף שלנו( כיוון שלוקח להם יותר זמן 

                                                                                              (.                  14( )13להתבסס ובינתיים מערכת החיסון יכולה להתגבר עליהם בכוחות עצמה )

לאחר מכן ביצעו חוקרים אחרים ניסויים שבהם ניסו לבחון את המנגנון שבאמצעותו שמן עץ 

התה מעכב את גידול המזיקים. בניסויים הללו הם בחנו פרמטרים הקשורים בחדירות של קרום 

תא )הממברנה(. החוקרים אכן מצאו ששמן עץ התה פוגע בחדירות הממברנה של מספר זנים ה

של חיידקים ופטריות ולכן לא מאפשר להם לשמור על הסביבה התאית האופטימלית הדרושה 

http://www.greenhouse.org/
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להן כדי לבצע תהליכים בתא שחיוניים לגדילתם. שמן עץ התה מפר את האיזון הכימי הדרוש 

והפטריות, בכך שהוא מאפשר לחומרים לעבור את קרום התא ביתר לצורך התרבות החיידקים 

קלות ולכן גורם לחומרים חיוניים לזלוג החוצה ולחומרים פוגעניים לחדור פנימה, תוך שהוא פוגע 

 ).13הלא היא דופן התא ( –בדלת הכניסה הראשית לתא 

 

 )alternifolia Melaleuca(: עץ התה האוסטרלי 3איור 

 Eucalyptus(שמן אקליפטוס)

טּוס )  משפחתמ עד-ירוקי שיחיםם רחוקות )לעיתי עציםמגוון של  סוגהוא   )Eucalyptusֵאָקִליפְּ

. מינים שונים של אוסטרליהשמוצאם בעיקר מ מינים 700(. הסוג מונה כ־  Myrtaceaeהדסיםה

  .(23) ישראל ארץהעץ ניטעו בהצלחה במקומות רבים בעולם ובהם 

( הוא אחד השמנים הפופולאריים והמועדפים בתחום הארומתרפיה . Eucalyptus( האקליפטוס

הוא מתאים לילדים במחלות החורף, ריחו נעים מאוד, אינו מגרה את העור, מחטא )מעולה 

לטיהור אוויר(, מעולה לטיפול בבעיות עור, משתן ואנטיספטי ולכן יעיל לדלקות השתן. 

וויות ומזרז התהוותה של רקמת עור חדשה. משתמשים ( מתאים נגד כ4האקליפטוס )איור 

 (.14באקליפטוס לטיפולים במערכת הנשימה )

טּוס: 4איור    )Eucalyptus(ֵאָקִליפְּ

שימשה תמצית העץ כחומר חיטוי להריגת Eucalyptus( , (באוסטרליה, מולדת עץ האקליפטוס 

 500עם ילידי כהה עור המונה חיידקים והשמן נכלל בתרופות המסורתיות של האבוריג'ינים )

שבטים באוסטרליה( לריפוי פצעים וזיהומים פטרייתיים. תה מעלי אקליפטוס משמש אף להורדת 

http://www.greenhouse.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%92_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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חום, וטיפולי רפואה אלטרנטיבית, רפואה סינית, רפואת איורוודה, רפואה יוונית ורפואה 

רע מהפה. מספר אירופאית. שמן אקליפטוס עשיר בחומר חיטוי שהורג חיידקים הגורמים לריח 

 .( 15שטיפות פה המכילות אקליפטוס משמשות לחיטוי( 

 sativum Coriandrum(-שמן כוסברה )גד השדה

(. הגד הוא 5)איור  סוככייםממשפחת ה תבלין צמח( הוא Coriandrum sativumגד השדה )

 . כיום, צמח זה נפוץישראלכולל  התיכון מזרחוב אירופה דרום. מקור הירק בשנתי-חד צמח

 (.24כגידול תרבותי בעולם כולו (

ישראל ובני ישראל מהעדות השונות משתמשים בו בעיקר להרגעת מחושי בטן, -ערביי ארץ

 (.18להקלת דלקת פה וחניכיים, צרבת, הקאות, סחרחורות, כאבי ראש ודלקות עיניים )

 6000( מלפני כ Coriandrum sativumבשמן הכוסברה ) ישנם עדויות לשימושים רפואיים 

המכיל ריכוז גבוה של חומר בשם לינלול שעוזר לגוף  אתרי שמןשנה. מפירות הצמח מפיקים 

ת אנטי דלקתיות, אנטי . לצמח תכונוCו  A. העלים מהווים מקור לויטמין Aלייצר ויטמין 

 (.18ם )פטרייתיות ונוגדות טפילים וחיידקי

(  אחד מצמחי המרפא המופלאים, בעל פרופיל רפואי רחב sativum Coriandrumגד השדה )

יש עדויות  ומגוון שימושים. הצמח שימש כצמח מרפא אצל הרופאים היווניים והרומיים.

 8000המסורתית באזור ארץ ישראל כבר לפני  הטבעית הרפואהלשימושים בגד השדה כחלק מ

שנה. מזרעי הכוסברה  7000שנה והוא מופע גם בכתבים הודיים עתיקים, בסנסקריט כבר לפני 

עת כאבים, הרגעת מתח והשריית שינה מפיקים שמן רפואי המסייע להרפיית שרירים, הרג

נעימה. הם ידועים כמחזקים ומטפלים בזיהומים, מסלקים את הקור שחדר לגוף וגורם למחלות 

ומסייעים למערכת העיכול לפנות גזים כלואים. העלים הירוקים עתירים בפיטוכימיקלים ובפרט 

גם הרמב"ם בהלכות בכלורופיל המחזק ומעשיר את הדם ומסייע לתפקוד הלב ועל כך עמד 

הבריאות שכתב. ברפואה העממית הערבית משתמשים בפירות הכוסברה להרגעת אנשים 

החלטתי לבדוק אותו בניסוי זה דווקא משום שלא  (.19הסובלים ממזג חם המתאפיין במתח רב )

 נערכו עליו ניסויים רבים והידע המדעי עליו מועט.

 ((Coriandrum sativum-: כוסברה גד השדה5איור 

http://www.greenhouse.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
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https://www.alternativli.co.il/a/keywords/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA
https://www.alternativli.co.il/a/keywords/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA
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 officinalis Rosmarinus(שמן רוזמרין )

. הצמח נפוץ ביותר עד-ירוק שנתי-רב שיחהוא    )officinalis Rosmarinusרוזמרין רפואי )

. שמן אתרי רוזמרין אוויר זיהוםלכצמח נוי בישראל, בין השאר בשל עמידותו הגבוהה ליובש ו

מכיל חומרים פעילים כגון: פנולים, חומצת קורנוסול וחומצה קרנוסית שהן בעלות תכונות נוגדות 

 (.22חמצון )

של בעיות עיכול, כאבי ראש, מיגרנות, ( יעיל לטיפול במצבים 6השימוש  בצמח רוזמרין )איור 

תשישות כללית, חולשה של מחזור הדם במיוחד בחולי סכרת, השימוש בצמח הרוזמרין ידוע 

 (.20כמחזק שרירים, משפר שינה, מרגיע ומחטא, מעודד הזעה ועוצר דימום )

ר( שמן רוזמרין אשר מופץ באמצעות מבער )כלי להפצת השמן בחלל האוויר בחימום בעזרת נ

משפר את יכולת הריכוז והמיקוד של האנשים הנמצאים בחדר וזאת היות ורוזמרין ממריץ את 

 (.20פעילות האצטיל כולין במוח שהינו המוליך העיצבי המסייע ליכולות המיקוד והריכוז במוח )

רוזמרין נחשב לצמח מחזק ומחטא והוא נפוץ בטיפול של מחלות שונות בדרכי העיכול והנשימה. 

מרין נחשב לצמח פופולארי בשימוש, בין היתר לחיזוק כללי ולהגברה של זרימת דם, חיטוי הרוז

של מערכות העיכול והנשימה ועוד. מחקרים אחרונים מראים פעילות נוגדת חמצון ופעילות אנטי 

 (.21מיקרוביאלית משמעותית של הצמח, בנוסף לפעילות אנטי סרטנית )

 

 ) officinalis)Rosmarinus: רוזמרין 6איור 

 קמפילובקטריוזיס(-)vibrio spp-מחלת ויבריוזיס

בשנים האחרונות התפרסמו מקרים של זיהומים קשים בידי אנשים שבאו במגע עם דגי אמנון 

חיים. חלקם הגיעו לטיפול נמרץ ונותחו כתוצאה מהזיהום. בבדיקות שבוצעו בבתי החולים 

. רוב האנשים שנפגעו רכשו דגים חיים בדוכנים vibrio sppהתברר שהזיהומים נגרמו ע"י חיידק 

 .1שגודלו בבריכות הדגים. מקור הויבריו בדגים הוא במים שאחוז המלח בהם הוא מעל % 

http://www.greenhouse.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
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. לאור זאת, vibrio sppבבריכות הדגים בעיקר בצפון הארץ ובאזור החוף בודדו סוגים שונים של 

רק לאחר ניקוי הסנפירים והקשקשים כך אסר ארגון מגדלי הדגים מכירת דגי אמנון חיים, אלא 

 (.18שהקונה לא יבוא במגע עם הדגים החיים )

מחקר סקירה רחב היקף שבא להתמודד עם העמידות הגוברת של חיידקים מחוללי מחלות אצל 

דגים בחקלאות ימית לטיפולים קונבנציונליים )אנטיביוטיקה( בחן את המאפיינים האנטי 

ים. מחקרים מראים כי השימוש בשמנים אתריים במניעה או בקטריאליים של שמנים אתרי

בטיפול במחלות זיהומיות בדגים עשוי להיות שיטה יעילה להפחתת השימוש באנטיביוטיקה 

בתחום החקלאות, שכן טיפול בעזרת השמנים אתריים מצמצם ביעילות את ההשפעות של 

 (.25זיהומים חיידקיים בדגים )
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 . תוכנית המחקר:2

   שאלות המחקר:

הגורמים  -vibrio sppהאם שמנים אתרים משפיעים על תמותת/עיכוב גדילת  חיידק ה  .1

 למחלות דגים?

 Tetracyclineהאם שמנים אתריים יכולים להוות תחליף לאנטיביוטיקה אחת מבין:   .2

,Florfenicol  Oxytetracycline   בטיפול בחיידק מסוגvibrio spp ם לתמותת הגור

 דגים ?        

                                                     השערות:

השערתי הבסיסית היא ששמנים יכולים להחליף את האנטיביוטיקה משום שיש כבר ניסיון עממי 

מהעבר אשר הראה את השפעתם החזקה על בני אדם וניסיון מחקרי ראשוני אשר הראה 

 (.25) פעילות אנטי חיידקית

 רציונל הניסוי:

שערה זו נכנסתי למערך ניסויים הכולל זריעת חיידקים על מצעי מזון שונים עם העל מנת לבחון  

 שמנים אתריים בריכוזים שונים.

לפני ביצוע הניסויים נערכו ניסויים מקדימים והתמקצעות בשיטה המדעית, נערכה סקירה 

צועית והתנסות במקום. את הניסוי המרכזי ספרותית ושיחות עם מומחים, ביקור במעבדת מק

עשיתי בחממה האקולוגית עין שמר, את כל התהליך עברתי יותר משנה מחודש כסלו דצמבר( 

 (.2019( עד חודש אדר א')פברואר( שנת תשע"ט)2017שנת תשע"ח)
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 . שיטות וחומרים:3

 חומרים 3.1

 חומרים לזריעת חיידקים:  3.1.1

בכמות אחרת כפי שיצוין בניסוי אך פה כתבתי את הכמות המקסימלית בכל ניסוי השתמשתי 

 לניסוי(.

 דורגלי מריחה לכל ניסוי. 12-דורגלי נקודה ו  12

 דסקיות לכל ניסוי. 27

ללא חציצה( שהוכנו או נקנו על מצע אגר דם או אגר בסיסי לפטריות של -צלחות פטרי) 16

"biofil.לכל ניסוי  " 

 פינצטה.

 כוהל.

 מפלסטיק.פיפטה 

 )בריכוז מותאם לטיפול( Tetracycline, Florfenicol -דסקיות אנטיביוטיקה

 , שנזרע מראש בצלחת פטרי.vibrio spp -חיידק

 כפפות סטריליות.

,שמן Origanum vulgare(, שמן אורגאנו ))Melaleuca alternifoliaהשמנים: עץ התה )

( ושמן כוסברה Rosmarinus officinalis, שמן רוזמרין )(Eucalyptusאקליפטוס )

((Coriandrum sativum. 

 חומרים למיהול שמנים: 3.1.2

 מ"ק. 5-45מ"ק ופיפטה של  1000מ"ק ,פיפטה של ל  5-50פיפטה של 

 מים מזוקקים.

טהור   )vulgare Origanum( טהור, שמן אורגאנו )alternifolia Melaleucaשמן עץ התה )

טהור ושמן  )(Rosmarinus officinalisור, שמן רוזמרין טהEucalyptus (,שמן אקליפטוס )

 טהור. השמנים הופקו במיצוי בעזרת קיטור ונקנו מיצרנים. )Coriandrum sativum כוסברה )

 מבחנות עם פקק לסגירה )כדי למנוע אידוי של שמן( למיהול השמנים. 16

http://www.greenhouse.org/
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 מ"ק. 1000מ"ק וטיפ של  200טיפ של 

 מנסרה עבור מבחנות השמנים.

 חומרים להכנת אגר: 3.1.3

 "Nutrient Agar "– .אגר עם תוספי מזון 

 מים. 

 מיקרוגל. 

 מ"ל ומבחנה למדידה. 500-מבחנה המכילה יותר מ 

 משקל דיגיטלי. 

 מ"ל. 20פיפטה של  

 צלחות פלסטיק ללא  חציצה.-"Biofilצלחות פטרי של  " 40 

 שיטות: 3.2

האגר על צלחת פטרי. את המים מודדים במבחנה שוקלים את אבקת  שיטת הכנת האגר: 3.2.1

מיליליטר  1000גרם אגר ל  28במיליליטרים. היחס בין אבקת האגר למים צריך להיות יחס של 

דקות רצופות. לאחר  3מים, מערבבים את האבקה והמים במבחנה ומחממים במיקרוגל למשך 

חלק העליון של המבחנה. שמבחינים שהמים צלולים מוציאים את המבחנה כך שהקצף מתרכז ב

 בעזרת הפיפטה שופכים בכל צלחת כמות שווה של אגר.

פיזור טיפת המזרע הראשונית בעזרת דורגל נקודה. יש  זריעת בידוד:-שיטת הזריעה 3.2.2

להחזיק את הצלחת באלכסון. העברת קווי זריעה ניצבים לפס הראשוני תוך נגיעה בקצה הקו. 

יצבים לקווים שנזרעו בסעיף. בנוסף מורחים את כל החיידקים עם שוב מפזרים ע"י קווי זריעה נ

 (.7דורגל מריחה )איור 

 

 : שיטת זריעה של חיידקים על צלחת פטרי7איור  

http://www.greenhouse.org/
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לאחר זריעת החיידקים מניחים בצלחות פטרי מספר דסקיות ריקות  שיטת הדסקיות: 3.2.3

ודסקית מוכנה של  )בעזרת פינצטה מחוטאת( כמספר סוגי החומרים הבלתי תלויים

האנטיביוטיקה הרצויה. לאחר מכן מטפטפים מספר טיפות מהשמן הרצוי בעזרת פיפטה פשוטה. 

כשמניחים את הדסקיות צריך לשים לב שלא לשים אותן קרובות מדי לדפנות הצלחת או קרובות 

מידי אחת לשניה על מנת שאפשר יהיה לראות את קוטר הטבעת של החיידקים המתים. 

שעות באינקובטור בטמפרטורה קבועה)במקרה שלנו  48-שעות ל 24ם את הצלחות בין מדגירי

הייתה זו טמפרטורת החדר(, לאחר מכן בודקים את גודל ההילה אשר נוצרה סביב הדסקיות, 

שם לא גדלים חיידקים. האזור בו נוצרה הטבעת נקרא אזור עיכוב. הדרך המדויקת ביותר איתה 

, המודד את גודל הטבעת caliperכוב היא שימוש במכשיר הנקרא אפשר לבדוק את אזור העי

 (8)בניסויים שלי השתמשתי בסרגל פשוט(. התוצאות נקבעות על פי גודל הטבעת. )איור 

/ 

 : דוגמא לתוצאות בדיקת חומר על חיידקים8איור 

מחלקים את הצלחת בלורד כמספר כמות החומרים ורושמים  צורת סימון הצלחות: 3.2.4

חתית  הצלחת ועל המכסה בצורה מקבילה את האות הראשונה באנגלית של כל חומר, בת

מעבירים פס מהמכסה לתחתית הצלחת על מנת לדעת את המיקום המדויק של סוגי השמנים. 

בתחתית הצלחת רושמים את ריכוז השמנים שנמצא בצלחת זאת. כך חוזרים בכל הצלחות. 

 (9איור )

 

 בצלחות: המחשה של סימון 9איור 
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לצורך הכנת המיהולים מכינים סדרה של  מיהולים עשרוניים: -שיטת מיהול שמנים 3.2.4

מיליליטר של  0.1-מיליליטר של מים מזוקקים  ו 0.9יש   1מבחנות ממוספרות. במבחנה מספר 

מן השמן המזוכך, כלומר,  10השמן הרצוי אשר מזוכך לגמרי, כך שמתקבלת דגימה המהולה פי 

מיליליטר  0.1מריכוז השמן במקורי. בשלב הבא לוקחים  10%הוא  1ן במבחנה ריכוז השמ

מן השמן  100מתקבלת דגימה המהולה פי   2, כך שבמבחנה 2, מעבירים למבחנה 1ממבחנה 

מריכוז החיידקים בשמן המזוכך. בהמשך  0.1%הוא  2המקורי,  כלומר, ריכוז השמן במבחנה 

וכן הלאה. )בכל פעם ששמתי שמן במבחנה  3למבחנה  2 מיליליטר ממבחנה 0.1מעבירים שוב 

סגרתי אותה כדי שהשמן לא יתאדה( את המבחנות העמדתי במתקן למבחנות ורשמתי עליהן 

 את סוג השמן ואת הריכוז. בסיום הכנסתי את השמנים למקרר.
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 . ניסויים:4

 ניסויים מקדימים 4.1

 :5.2.18ניסוי מקדים בתאריך   4.1.1

  מטרות הניסוי המקדים:

בחינת השפעת שיטת היישום )נקודה או מריחה( על התפתחות חיידקים בהשפעת  ●

 שמנים שונים.

 בחינת השפעה ראשונית של  השמנים האתריים על חיידקים ממקורות מים שונים ●

 רכישת מיומנות בשימוש בחומרי המחקר ובכלי המחקר. ●

בשטח החממה האקולוגית ]בריכת מים מתוקים, ( 10מקורות שונים )איור  5-נאספו מים מ

בריכת מים מלוחים, מים עומדים, מי אקווריום לגידול אצות  ומי אקווריום לגידול  דגים[, בבריכות 

  הנ"ל גדלים דגים וחרקי מים שונים יחד עם צמחי מים ואצות.

 

 : דיגום מים ממקורות שונים בחממה10איור 

 תהליך הניסוי:

ת פטרי רשמתי את מקור מים. בצלחת אחת זרעתי את המים בצורת מריחה צלחו 2על כל 

הצלחות הנותרות היוו קבוצת ביקורת ללא מים על  2ובצלחת השניה זרעתי זריעה נקודתית. 

 צלחות. 10מנת לראות את השפעת החיידקים הנמצאים בחלל האוויר. סה"כ 

ות הכנסתי לתנור שלא הופעל וכך . את הצלח3.2.3-את השמנים שמתי בשיטת הדסקיות הנ"ל ב

 מעלות צלזיוס. 20.5 -הן נשמרו  בטמפ'  החדר

 את הניסוי עשיתי בתנאים לא סטריליים לצורך התנסות בשיטות המדידה בלבד.
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לא ספרנו מושבות ולא מדדנו קוטר.  -נבדק הניסוי. הממצאים אינם כמותיים:  19.2.18בתאריך 

 ההתרשמות הינה במבט בלבד. 

 הניסוי המקדים:  תוצאות

  1-10סקאלה איכותית: 

 לא התפתחו חיידקים כלל. - 10

 התפתחות משמעותית של חיידקים )לא הייתה השפעה של השמן(. -1

 

 : רמת ההשפעה של שמן אורגאנו על גידול החיידקים בריכוזים שונים.   11איור   

לה הינה איכותית: ( מתאר את מידת השפעת החומרים על החיידקים. )הסקא11הגרף )איור 

 כלל לא השפיע(     -1השפיע בצורה טובה, -10
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 : רמת ההשפעה של שמן עץ התה על גידול החיידקים בריכוזים שונים.   12איור  

( מתאר את מידת השפעת החומרים על החיידקים. )הסקאלה הינה איכותית: 12הגרף )איור 

 כלל לא השפיע( . -1השפיע בצורה טובה, -10

 במעבדת פיברו: 12.2.18. ניסוי מקדים נוסף בתאריך 4.1.2

 מטרות הניסוי:

לבחון השפעה ראשונית של אנטיביוטיקה מסוגים שונים )שתשמש כבקרה בניסוי  ●

 שישמשו בהמשך לניסוי המרכזי.  VIBRIOהמרכזי( על חיידקים ממשפחת 

 ועית.רכישת מיומנות בשימוש בחומרי המחקר ובכלי המחקר במעבדה סטרילית מקצ ●

 מהלך הניסוי זהה לניסוי הקודם מלבד ההבדלים הבאים:

 דקות לפני תחילת הניסוי היו קפואים.  15החיידקים   ●

השתמשתי באש, כוהל ,מינדף וכפפות  -הניסוי התקיים בתנאים סטריליים מלאים ●

 סטריליות. 

 .Tetracycline, Florfenicol ,Oxytetracycline-סוגי אנטיביוטיקה  3השתמשתי  ב  ●

 25בסוף הכנת הניסוי הכנסתי את הצלחות לתנור סגור לשמירה על טמפרטורה של  ●

 מע"צ.
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 : מידת ההשפעה של סוגי אנטיביוטיקה שונים על מצע חיידקים  13איור  

 Florfenicol( ניסוי זה נבחרה לביצוע הניסוי המרכזי האנטיביוטיקה: 13בעקבות תוצאות )איור 

 . מהלך הניסוי המרכזי:4.2

 :7.3.18 -( 1. ניסוי )4.2.1

 מטרות הניסוי:

בדיקת יעילות שמנים אתריים שונים על תמותת חיידק ויבריוס בהשוואה  ●

 . Florfenicolלאנטיביוטיקה 

(בריכוזי מיהול שונים על תמותת חיידק 14בדיקת יעילות שמנים אתריים )איור  ●

 (vibrio spp)  .הויבריוס 

 המיהולים לניסוי:  .3.2.4השמנים נמהלו לפי שיטה 

 ppm 1000  

2000ppm 

5000ppm                                                                           בדיקת יעילות השמנים. 14איור : 

 . 3.2.4-וצורת סימון הצלחות הנ"ל ב 3.2.3-הניסוי בוצע על פי שיטת הדסקיות ב

הוצאו הצלחות מהאינקובטור לחלל האוויר,  11.3.18יים. בנבדק הניסוי ולא נראו שינו 9.3.18ב

 נבדקו הצלחות ולא נראו שינויים. 12.3.18-למחרת ב

 : 12.3.18-(1בדיקת איכות החיידקים מניסוי )

:עלתה השערה כי  1לאחר שלא נצפו שינויים בהתפתחות או בתמותת החיידקים בניסוי מס 

מנת לאשש או לסתור השערה זו  העמדתי  החיידקים בהם השתמשתי בניסוי פגומים. על

 vibrioביקורת אשר בה כל החומרים קבועים חוץ ממקור החיידקים. בניסוי זה הושבו חיידקי 

spp   צלחת צהובה( מול חיידקי  1מהמקור בו השתמשתי בניסוי מס(vibrio spp   ממקור חדש

 (.15)צלחת כתומה( )איור 
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 תומה וצהובה. כ-: צלחות מקור החיידקים15איור 

צלחות פטרי זרעתי חיידקים מהצלחת הצהובה על פי שיטת הזריעה ושמתי במרכזן  4על 

צלחות נוספות זרעתי חיידקים מהצלחת הכתומה על פי שיטת  4דסקית אנטיביוטיקה ועל 

הזריעה ובמרכזן שמתי דסקית אנטיביוטיקה. על כל צלחת רשמתי את מספר החזרה ואת צבע 

טיפות של שמן  3-קחו החיידקים. בשתי הצלחות  שמתי אנטיביוטיקה והצלחת ממנה נל

 Origanum vulgare) .האורגאנו )

צהובה -נבדק הניסוי בפעם הרביעית ולא נראו שינויים. גם בצלחות החיידקים ) 20.3.18ב 

וכתומה( לא ראיתי את השפעת השמן והאנטיביוטיקה על החיידקים. בצלחת הביקורת עם 

מקורם בצלחת הכתומה ראיתי טבעת של שטח מת מסביב לאנטיביוטיקה, ואילו החיידקים ש

שיש טבעת דקה  4צלחות מתוך  2-בצלחות הביקורת של החיידקים מן הצלחת הצהובה ראיתי ב

של שטח מת מסביב לאנטיביוטיקה. שטח הטבעת בצלחות של החיידקים שמקורם בצלחת 

 יידקים שמקורם בצלחת הצהובה.הכתומה יותר עבה משטח הטבעת בצלחות של הח

 :17.4.18-(  במעבדת פיברו2ניסוי) 4.2.2

 בשלמותו במעבדת פיברו בתנאים סטריליים ובתוך מינדף ביולוגי. 1חזרתי על ניסוי מספר 

 בניסוי זה האנטיביוטיקה השפיעה אך השמנים לא השפיעו בכלל.

 :25.4.18 -(3ניסוי ) 4.2.3

זי השמנים שנבחרו היו נמוכים מכדי להיות אפקטיביים. ולכן הסקתי כי ריכו 2ו  1מניסויים 

. הצלחות נשמרו בתנור 100%-ו 50%,25%( עם ריכוזים של 16העמדתי את אותו הניסוי )איור 

 מעלות. 20-מעבדתי כבוי לשמירה על טמפרטורת החדר

 הניסוי נעשה בחממה.

     

 ( בה השמנים היו בריכוז הנמוך ביותר.2יסוי ): העמדת ניסוי ולקיחת החיידקים מצלחות של נ16איור 
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 :8.5.18( בתאריך 4העמדת ניסוי ) 4.2.4

לא יצר תגובה משמעותית ולכן המרתי אותו  (Eucalyptus)במהלך כל הניסויים שמן אקליפטוס

על מנת לבדוק את השפעת השמן ביחס  (Coriandrum sativumבניסוי בשמן כוסברה )

ים סטריליים לניסוי ולכן יש צלחת ביקורת אשר מטרתה לבדוק אם יש לשמנים האחרים. אין תנא

 חיידקים זרים שמשפיעים על הניסוי.
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 . תוצאות5

 :12.3.18ותוצאות הביקורת מתאריך  7.3.18( מתאריך 1תוצאות ניסוי)

 

 1: תמונות תוצאות בדיקת איכות חיידקים מניסוי 17איור  

( הניסוי ניתן להבחין כי בצלחת הפטרי הימנית בה גודלו חיידקים מהצלחת הצהובה 17מתוצאות )איור 

לא הייתה השפעה של האנטיביוטיקה על החיידקים. בצלחת הפטרי השמאלית בה גודלו חיידקים 

 מהצלחת הכתומה ניתן לראות בבירור טבעת תמותת החיידקים מסביב לדסקית האנטיביוטיקה.

 

 עת החומרים הפעילים בריכוזי טיפול  על גדילת החיידקים. : מידת השפ 18איור 
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כלל לא השפיע(. בניסוי  -1השפיע טוב מאוד, -10( נקראו בסקאלה איכותית )18התוצאות )איור 

הנ"ל ניתן לראות כי האנטיביוטיקה משפיעה בצורה חיובית על תמותת חיידקים לעומת שמנים 

גבוה לא נפל ביעילותו מאנטיביוטיקה, אך סטיית תקן  אתריים. ונראה כי רק שמן עץ התה בריכוז

 גדולה בין החזרות.

ניסוי זה התבצע בתנאים המיטביים ולמדתי שלמרות שזה :  21.4.18( בתאריך 2תוצאות ניסוי )

תנאי הכרחי הוא לא מספיק כדי לקבל תוצאות. התוצאות חזרו בהתאמה על תוצאות הניסוי 

 ויים שיש לעלות את ריכוזי השמנים.הראשון והסקנו לגבי המשך הניס

 ס"מ. 30קוטר הטבעת נבדקה בעזרת סרגל באורך  :27.4.18( בתאריך 3תוצאות ניסוי )

 

 (.3: תמונות תוצאות בדיקת איכות חיידקים מניסוי )19איור  

( ניתן להבחין כי רק מסביב לדסקיות של שמן האורגאנו בצלחות 19בתמונות התוצאות )איור 

 פתה טבעת שטח מת של חיידקים. הפטרי נצ

 

  ימים מתחילת הניסוי. 2: השפעת ריכוזי חומרים שונים על קוטר טבעת חיידקים מתים)ס"מ( לאחר 20איור 

( ניתן לראות כי שמן האורגאנו הוא השמן היחיד שהשפיע על גדילת/תמותת 20מהגרף )איור 

 2.5ת התמותה הגדול ביותר של שמן בצלחת הביאה לקוטר טבע %50החיידקים וכי ריכוז של 

 אנטיביוטיקה לא השפיעה כלל. ס"מ.
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 :30.4.18ימים מתחילת הניסוי  בתאריך  5(לאחר 3תוצאות ניסוי)

 

  ימים מתחילת הניסוי. 7השפעת ריכוזי חומרים שונים על קוטר טבעת חיידקים מתים)ס"מ( לאחר : 21איור  

ו השפעה רבה ביותר על תמותת החיידק גם ( ניתן לראות כי לשמן אורגאנ21מהגרף )איור 

ימים בכל הריכוזים. ניכרת השפעה מעטה לשמן עץ התה ושמן אקליפטוס. התוצאות  5לאחר 

מראות מגמה של עליה ביעילות עיכוב החיידקים על ידי שמן אורגנו עם העליה במינונים. 

ל  %25בדל בין אינם מובהקים, אך הה %100ל  %50ובין  %50ל %25ההבדלים בין מינון 

 מובהק. %100

 

ימים מתחילת  5: תמונת תוצאות השפעת ריכוזי חומרים שונים על קוטר טבעת חיידקים מתים)ס"מ( לאחר 22איור 

 הניסוי.

( נראה כי שמן האורגאנו עיכב את התפתחות החיידקים בצורה 22בתמונת הניסוי )איור 

 וז השמן על יעילותו.מרשימה כמו כן נראתה בבירור השפעה של עלייה בריכ
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 :10.5.18( בתאריך 4תוצאות ניסוי )

 

 ימים מתחילת הניסוי.  2: השפעת ריכוזי חומרים שונים על קוטר טבעת חיידקים מתים)ס"מ( לאחר 23איור 

( השפעת ריכוזים שונים של השמנים על קוטר טבעת החיידקים נמצא כי לאחר 23בבדיקת )איור

את גידול החיידקים בצורה הטובה ביותר. בצלחת בה השתמשנו בשמן  יומיים שמן אורגאנו עיכב

 50%ו  25%קוטר טבעת העיכוב הייתה הגדולה ביותר. בין המינונים  100%אורגאנו בריכוז של 

 לא נמצא הבדל מובהק.
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 :15.5.18( בתאריך 4תוצאות ניסוי )

 

 ימים מתחילת הניסוי.  7תים)ס"מ( לאחר : השפעת ריכוזי חומרים שונים על קוטר טבעת חיידקים מ24איור 

ימים ,  7( כי בבדיקה של ריכוזים שונים של שמנים אתריים שונים במשך 24ניתן לראות )איור 

 50%שמן אורגאנו ושמן עץ התה נתנו את התוצאות הטובות ביותר. בשמן אורגאנו ריכוז של 

מהשפעת האנטיביוטיקה.  ימים וברמה טובה 7במהלך  100%משפיע בצורה דומה לריכוז של 

עם שונות גדולה בין החזרות, שמן  100%שמן עץ התה משפיע בצורה מיטבית בריכוז של 

 כוסברה השפיע ברמה נמוכה יחסית לשאר השמנים . 
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 . דיון בתוצאות ומסקנות:6

מטרת העבודה הייתה לבדוק האם השמנים האתרים: שמן עץ התה האוסטרלי, שמן אקליפטוס, 

שמן אורגאנו ושמן כוסברה. משפיעים על תמותת/עיכוב גדילת  חיידקים הגורמים למחלות דגים. 

 Tetracycline -והאם שמנים אתריים יכולים להוות תחליף לאנטיביוטיקה נבחרת מ

,Florfenicol    בטיפול בחיידק מסוגvibrio spp        .הגורם לתמותת דגים 

יביוטיקה בחקלאות גורם בעיות למגדלים, לסביבה ולתוצרת ידוע ממחקרים ששימוש נרחב באנט

החקלאית. האנטיביוטיקה שימשה לאורך שנים ככלי עבודה להילחם במחלות בקטריאליות. 

מחלות אלו פוגעות בצמחים, דגים, בעלי חיים אחרים ובבני אדם. הבעיה המרכזית בתרופות 

חיידקים פתוגניים פיתחו וממשיכים הקיימות בשימוש נרחב היא שכחלק מתהליך האבולוציה, 

לפתח עמידות כנגד התרופות הקיימות. בעבודה זו בדקנו האם שימוש בשמן אתרי כחומר אנטי 

 בקטריאלי יכול לשמש כתחליף לאנטיביוטיקה ולעזור להתמודד עם בעיות אלו.

 תוצאות הניסוי הראו כי:

 .0.2%השמנים כלל לא פעלו בריכוזים נמוכים מ   ●

( הוא נתן 5000ppmמראות שכאשר שמן עץ התה היה בריכוז גבוה ) 1ניסוי תוצאות ה ●

 תוצאות מיטביות וכתוצאה מכך העמדתי ניסוי נוסף לאימות הממצאים. 

, 0.05%הסקתי מכך שריכוזי השמנים היו נמוכים מדי )  2-ו 1על פי תוצאות הניסויים  ●

אשון והסקתי לגבי ההמשך ( ולכן לא השפיעו. פה ראיתי התאמה לניסוי הר0.2%, 0.1%

 שיש לעלות בריכוזי השמנים.

משפיע על vulgare Origanum (נראה כי  שמן האורגאנו )   3על פי התוצאות ניסוי  ●

 החיידקים הגדלים על מצע אגר דם יותר מאשר שמנים האחרים או אנטיביוטיקה.

 לקח זמן רב לכל החומרים להשפיע יותר מאשר שמן האורגאנו. 4בניסוי  ●

 מן התגובה של חומרים ארוך משצפיתי. ז ●

בריכוז  vibrio sppשמן אורגאנו הוא השמן בעל היעילות הגבוה ביותר לעיכוב  גדילת החיידקים 

דומה  50%ימים יעילות השפעת השמן ב  5בתווך זמן של יומיים. בתווך זמן של מעל  100%של 

ימים  7בה מינימלית ובתוך . שמן עץ התה בתוך של יומיים נתן תגו100%להשפעת השמן ב 

הוא נתן תגובה בינונית עם שונות גדולה בין התוצאות. שמן הכוסברה נבדק רק בניסוי האחרון 

ימים יעילותו  7הינה בינונית בתווך של יומיים ובתווך של  100%ונמצא כי יעילותו בריכוז של 

בוססות על השמנים פחתה. שמן אקליפטוס כמעט ולא עיכב את גדילת החיידקים. המסקנות מ

 הספציפיים האלה שבהם השתמשנו בניסויים )מפורטים בפרק החומרים(.
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 מסקנות כלליות מהעבודה:

( של השמנים האתריים שמן עץ התה הוא המשפיע היחיד 0.2%בריכוזים נמוכים מאוד ) .1

 על עיכוב חיידק הויבריו.

צורה יעילה ביותר )אף עיכב ב  100%( בריכוז של Origanum vulgareשמן האורגאנו )  .2

 48יותר מאנטיביוטיקה במינון המומלץ ( את התפתחות החיידק ויבריו בזמן טיפול של 

 שעות.

 100%ושל  50%ימים ניתן לראות כי שמן האורגאנו בריכוזים של  7בטיפול במשך של  .3

עלו ביעילות הטיפול על אנטיביוטיקה, ושמן עץ התה הגיע ליעילות טיפול דומה לזו של 

 אנטיביוטיקה.ה

(בריכוז Melaleuca alternifoliaלסיכום העבודה:  עבודה זו הוכיחה כי למרות ששמן עץ התה )

בטיפול ממושך יכול להשפיע על עיכוב/גידול  החיידקים עדיין קיימת עדיפות לאורגאנו  100%של 

בטיפול קצר יכול להשפיע אף יותר משמן עץ התה על  100%-ו 50%אשר בריכוזים של 

עיכוב/גידול החיידקים.  וכתוצאה מכך בהחלט ניתן לשקול שילובם במהלך הטיפולים במחלות 

 דגים.  
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 . הצעות להמשך המחקר:7

מערכות דגים מכילות פילטרים  -בדיקת השפעת שמנים אתרים על חיידקים מועילים ●

ם ניטריפיקנטים ביולוגים ומכניים אשר מפרקים את האמוניה ותרכובותיה בעזרת חיידקי

 vulgare Origanum(שמתיישבים על הפילטרים. יש לבדוק האם שימוש בשמן אורגאנו)

 לקטילת חיידקים מחוללי מחלות לא ישפיע לרעה גם על חיידקים טובים למערכת.

ניתן לבדוק האם שילוב שני שמנים בריכוזים נמוכים יותר מביא לתוצאה יותר טובה  ●

 פחית בעלויות ובפגיעה בסביבה.מאשר כל שמן בנפרד כדי לה

( על הדגים החולים בתוך vulgare Origanumניתן לבדוק את השפעת שמן האורגאנו) ●

המים והאם משיגים תוצאות חיוביות במניע הדבקות, בבלימת התפשטות או בריפוי 

 המחלה באקווריום פעיל.

מנים אתריים, ניתן לבדוק טיפול משולב של אנטיביוטיקה בריכוז מופחת בשילוב של ש ●

 מתוך מטרה להשתמש במינונים נמוכים יותר של  אנטיביוטיקה.
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 . ביבליוגרפיה:8
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https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
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-7%A0%D7%99%D7%9D%D7%A9%D7%9E%D

%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%

-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-A9%D7%9E%D7%9F

%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/  

 5.2.2019אוחזר בתאריך 

 Rosmarinus officinalis- רוזמרין רפואי .21

https://bara.co.il/index_item/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8

-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9F

 officinalis/-rosmarinus 
 5.2.2019אוחזר בתאריך 

 ויקפדיה -רין רפואירוזמ .22

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%

A8%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99 

 5.2.2019יך אוחזר בתאר

ויקפדיה  -אקליפטוס  .23

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4

%D7%98%D7%95%D7%A1  

 5.2.2019אוחזר בתאריך 

 ויקפדיה -כוסברה .24

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%

A8%D7%94 

 5.2.2019אוחזר בתאריך 

25. The effects of essential oils and their major compounds on fish                

a review. -athogens bacterial p 

da Cunha JA1,3.(2018)Baldisserotto B 1,2,Heinzmann BM 1, 

ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29742307h 

 20.2.2019אוחזר בתאריך 

 

 

 

http://www.greenhouse.org/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://www.hagits.com/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F/
https://bara.co.il/index_item/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-rosmarinus-officinalis/
https://bara.co.il/index_item/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-rosmarinus-officinalis/
https://bara.co.il/index_item/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-rosmarinus-officinalis/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Cunha%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29742307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baldisserotto%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29742307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinzmann%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29742307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29742307
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 . תודות:9

ברצוני להגיד תודה לכל צוות החממה אשר השתדל לעזור לי בכל דבר כל זמן במאור פנים. 

במיוחד אני רוצה להודות לגל דישון, אלון רם, רועי גלס, סיגל לוצקי ודקלה בשאר. תודה לאביטל 

הזמן השתדל לפעול ככל שיכל שנרגיש טוב. תודה לצוות של מעבדת פיברו שפינו לי גבע שכל 

מזמנם כדי ללמדני ולעזור לי להקים ניסוי אשר לא יצא להם לקבל עליו רווח. תודה לדני נייפלד 

שליווה אותי בכל העבודה מתחילתה ועד סופה, זרק אותי למים, מילא אותי בידע רב ומקיף. 

ה מקצועית כדי שאפגוש יותר את העולם ואתנסה בכלים שלא נמצאים הסיע אותי למעבד

בחממה. הכיר לי אנשים מתוך תחום החקלאות הימית. תודה לתמר שבלעדיה לא הייתי מצליחה 

לכתוב את העבודה. ישבה איתי ימים רבים על העבודה גם לאחר שעות עבודתה, בדקה את 

ביקשה סיוע מאנשים נוספים בחממה ואף עבודתי עשרות פעמים וכשביחד לא הצלחנו היא 

הסיעה אותי פעמים רבות לחממה וחזרה ממנה. תודה לאולפנת כפר שפתחה לי את האופציה 

לעשות עבודת גמר ועוד בחווה החקלאית "החממה האקולוגית"  עין שמר. תודה להורי שעודדו 

ובלעדיו באמת לא אותי לעשות את עבודת גמר. תודה רבה לאחרון חביב שהוא בעצם הראשון 

 יכולתי לעשות דבר הוא ריבונו של עולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenhouse.org/
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 . נספחים10

  :1נספח  10.1

( שמנו 3מיקרוליטר ול ) 200( שמנו טיפ של 2( ו)1לפיפטות ) :7.3.18-( 1הכנת ריכוזים לניסוי )

סוג מתוכן סימנתי עם הלורד את  3מיקרוליטר. לקחתי את כל מבחנות ועל כל  1000טיפ של 

האות הראשונה בשם של שמן עץ התה וכך גם – T-מבחנות סומנה האות 3על  3השמן, לדוגמא 

עם שאר השמנים. כל המבחנות שסומנו באותו סוג שמן שמתי בטור במנסרה וליד השורה 

 ppm1000, על יד השורה השניה כתבתי ppm500הראשונה של המבחנות כתבתי על סלוטייפ 

 , וכך בעצם המנסרה הפכה לטבלה. להמחשה: ppm2000תבתי ועל יד הקורה השלישית כ

 

 1 
O R T E 

100 

ppm 

 

 2 
O R T E 

1000 

ppm 

 

 3 
O R T E 

2000 

ppm 

 

 4 
O R T E 

5000 

ppm 

 

 

(, השתמשתי באותה 1מיקרוליטר מים בעזרת פיפטה ) 90שמתי  1מבחנות שבשורה  4-ב

מיקרוליטר של שמן אורגאנו,  10הוספתי  פיפטה כדי לקחת את השמנים, במבחנה הראשונה

(, בשלישית הוספתי Melaleuca alternifoliaמיקרוליטר של שמן עץ התה) 10בשניה הוספתי 

מיקרוליטר של שמן רוזמרין  10מיקרוליטר של שמן אקליפטוס וברביעית הוספתי  10

(Rosmarinus officinalis לאחר מכן לקחתי .)( מהמבחנה של 1)מיקרוליטר בעזרת פיפטה  10

  2( למבחנה מהשורה 3מ"ק של מים בעזרת פיפטה ) 990-ומהלתי ב 1האורגאנו בשורה 

מ"ק של שמן  20שנמצאת בסימון אותו סוג שמן וכך גם בשאר השמנים. לאחר מכן לקחתי 

(  2באותו סוג של ריכוז השמן בעזרת פיפטה ) 1(מן המבחנה בשורה Origanumאורגאנו )

( לתוך המבחנה בשורה השלישית, וכנ"ל כך גם עם שאר 3"ק בעזרת פיפטה )מ 980-ומהלתי ב

 1( מן שורה Origanumמ"ק שמן אורגאנו ) 50( לקחתי ריכוז של 2סוגי שמנים.  בפיפטה )

( וכך גם עם 3באותו טור  בעזרת פיפטה ) 4מ"ק מים למבחנה בשורה  950-ומהלתי אותו ב

 שאר השמנים. 

   

http://www.greenhouse.org/
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 5את מעמד המבחנות אני מעמידה מולי ,שמה עליו  :14.4.18-(2יסוי )הכנת ריכוזי השמנים לנ

אני מבודדת מעט משאר המבחנות  1מבחנות וממספרת את המבחנות. את מבחנה מספר 

מ"ל  9, אני שמה 2,3,4מ"ל. במבחנות  10מ"ל של מים מזוקקים בעזרת פיפטה של  8ושמה בה 

מ"ל של המים  בעזרת פיפטה  3שמה  5 מ"ל. במבחנה מספר 10של המים בעזרת פיפטה של 

מ"ל מוספיה אותו  1מ"ל. לאחר מכן אני לוקחת את שמן עץ התה ובעזרת פיפטה של  10של 

מ"ל של הריכוז   1אני לוקחת  2.  אחר כך ממבחנה Tx10, סוגרת, מערבבת ורושמת 2למבחנה 

מחזירה את , סוגרת את המבחנות ו3מ"ל, מוספיה למבחנה  מספר  1בעזרת פיפטה של 

 3. ממבחנה מספר Tx100ורושמת  3למקומה, מערבבת את מבחנה מספר  2מבחנה מספר 

, סוגרת את המבחנות, 4מ"ל ומוסיפה למבחנה מספר  1מ"ל בעזרת פיפטה של  1אני לוקחת 

 Tx0.1%מערבבת, רושמת  4למקומה, את מבחנה מספר  3מחזירה את מבחנה מספר 

חזרות(  3מ"ל ) 1מ"ל בעזרת פיפטה של  3אני לוקחת  4ומחזירה למקום. ממבחנה מספר 

למקום ואת  4, סוגרת את המבחנות, מחזירה את מבחנה מספר 5ומוסיפה למבחנה מספר 

 3ומחזירה למקום. ממבחנה מספר  Tx0.05%מערבבת ורושמת על המבחנה  5מבחנה מספר 

. סוגרת את 1ה מספר חזרות( ומוסיפה למבחנ 2מ"ל ) 1מ"ל בעזרת פיפטה של  2אני לוקחת 

, רושמת על המבחנה 1למקום, מערבבת את מבחנה מספר  3המבחנות, מחזירה את מבחנה 

Tx0.2% .ומחזירה למקום 

( ועם שמן Origanumאת כל התהליך הנ"ל עושים עם שמן האורגאנו)

 Eucalyptus.(האקליפטוס)

מ"ל שמן עץ התה  1-מים ו מ"ל 3( הכנסתי 1למבחנה) :24.4.18-(3הכנת ריכוזי שמנים לניסוי )

(Melaleuca alternifolia וכך יצרתי ריכוז של, )2-מ"ל מים ו 2( הכנסתי 2שמן. למבחנה) 25% 

( הכנסתי כמות קטנה של שמן, הכמות 3. למבחנה)50%מ"ל שמן עץ התה וכך יצרתי ריכוז של 

רת פיפטות. . את השמנים והמים הכנסתי בעז100% -אינה חשובה משום שהריכוז הוא העיקר

לאחר כל פעם ששמתי שמן במבחנה סגרתי אותה כדי שהשמן לא יתאדה, את המבחנות 

העמדתי במעמד למבחנות ורשמתי עליהן את סוג השמן ואת הריכוז. את אותן פעולות פעלתי 

 גם בשאר השמנים.

 נראה כי העובש נמצא בצד האנטיביוטיקה והאקליפטוס

(Eucalyptus)ל יד הדסקית. יש צלחות . יש צלחות שהעובש ע

שעל דסקית האורגאנו יש עובש אך לא מסביבה. אין צלחת שהיה 

 בה עובש בצד של עץ התה)מומלץ לחקירה(.
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