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 Mõiste 

 Koostisosad, kemotüübid, toimed 

 Organismi sisenemise teed 

 Saamise viisid, seos kvaliteediga 

 Säilitamise tingimused, muutused säilitamisel 

 Doseerimine, tundlikud inimgrupid 

 Põhilised kasutusviisid 

 Väärkasutuse sümptomid 



Mis on eeterlikud õlid (olea aetherea) ? (A. Raal, 2010)  

 Pärinevad taimedest 

 

 Õlikad vedelikud, ei ole rasvõlid (taimeõlid) 

 

 Kergesti lenduvad 

 

 Iseloomuliku aroomiga 

 

 On segud paljudest orgaanilistest ühenditest (koosnevad põhiliselt 
terpeenide jääkidest) 

 



Terpeenide klassifikatsioon farmakognoosias ja esinemine 
eeterlikes õlides 

 Isopreeni (terpeeni või terpenoidi) jääkide arvu järgi: 

 Monoterpeenides 2 

 Seskviterpeenides 3 

 Diterpeenides 4, triterpeenides 6, tetraterpeenides 8, ..., polüterpeenides > 8 

 Eeterlikes õlides esinevad peamiselt mono- ja seskviterpeenid, mis võivad olla 
atsüklilised, monotsüklilised ja bitsüklilised, samuti aromaatsed 

 Terpeenid ja terpenoidid 

 Eeterlike õlide lenduvus - ülemine, keskmine ja alumine noot 



Eeterlike õlide komponentide klassifikatsioon (Rosemary 
Caddy) teraapilistest omadustest lähtuvalt: 

 Estrid 

 Alifaatsed aldehüüdid 

 Ketoonid 

 Seskviterpeenid 

 Laktoonid ja kumariinid 

 Oksiidid 

 Happed 

 Aromaatsed aldehüüdid 

 Monoterpeenid 

 Alkoholid 

 Fenoolid 

 



Fototoksilisus 

 Akuutne nahaärritus, põhjustatud furanokumariinide  ja UV 320-400 nm 
lainepikkuste koosmõjul 

 Sugukondades Apiaceae, Asteraceae ja Rutaceae (sarikalised, korvõielised, 
ruudilised) 

 Näited: bergapeen (5-metoksüpsoraleen), ksantoksiin (8-
metoksüpsoraleen) 

 Fotokantserogeen – bergamot + UV 

 Fototoksilisus - hüperitsiin – naistepuna preparaatide tarvitamisel kas 
suukaudselt või eeterliku õlina 

 Info etiketil – FCF, s.t. furanokumariinid puuduvad 

 NÄITED:  tsitruselised 

 



Eeterlike õlide organismi sisenemise teed 

 EÕ imendumine naha kaudu (difusiooni, naha sarvkihi niiskus) – mõju 
nahale, kogu organismile vereringe ja lümfi kaudu 

 

 Sisenemine kopsude kaudu – gaasilised eõ molekulid difusiooni teel 
kopsualveoolidest vereringesse 

 

 Lõhnade mõju haistmismeele kaudu – toime psüühikale ja 
kesknärvisüsteemi kaudu kogu organismile 

 



Eeterlike õlide toime haistmismeele 
 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=0uMIu7-ZvOs 

 http://encyclopedia.lubopitko-bg.com/Senses_of_Taste_and_Smell.html 
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Asukoht taimedes 

 Põhiliselt kõrgemates taimedes 

 Taimedes spetsiaalsed mahutid 

 Tavaliselt keemiliselt sidumata, mõned glükosiidides 



Eeterlike õlide esinemine taimedes 

 Taimede sugukonnad, mille taimeliikide hulgas on eriti palju eõ: 
huulõielised (piparmünt, lavendel, rosmariin), roosõielised, sarikalised 
(kikkaputk, fenkoli, aedtill, koriander), korvõielised (teekummel, 
saialill), ruudilised (mandariin, apelsin) 

 Peaaegu kõik maitsetaimed sisaldavad rohkem või vähem eeterlikke 
õlisid 

 Taime osas vaid üks eeterlik õli, mis koosneb kümnetest ja sadadest 
komponentidest 

 Peale eõ on taimedes lenduvad antimikroobsed ained - fütontsiidid 

 



Rosmarinus officinalis 
(taim on kasvanud talivises Eestis toas, aknalaual), foto: Kaido Liiv 



Rosmarinus officinalis 
(taim on kasvanud talivises Eestis toas, aknalaual), foto: Kaido Liiv 



Eeterlike õlide saamine – avaldab olulist mõju eõ kvaliteedile 

 Eraldatakse erinevatest taimeosadest – pungadest, lehtedest, õitest (neroli), 
viljadest, seemnetest (koriander), juurtest, risoomist (paldejan), koorest, 
puidust (sandel), vaigust (viiruk), sibulast (küüslauk), 

 Saamisviis (meetod, tehnoloogia) mõjutab eeterliku õli kvaliteeti ja saagist 

 Taimi korjatakse, kui neis on eeterlikku õli maksimaalselt 

 Töötlemine enne eraldamist – puit peenestatakse, värske taimne materjal 
destilleeritakse kohe, muudel juhtudel - kuivatamine, säilitamine – 
moodustab terviku eeterliku õli saamises 

 Eeterliku õli koostis ja kogus taimes sõltub ontogeneetilistest, 
väliskeskkonna ja geograafilistest teguritest, metsikust või kultuurtüvest 

 

 



Näide: Rosmarinus officinalis (harilik rosmariin) 
kemotüübid 

 Kemotüüp sõltub kasvukohast ja selle tingimustest 

 Kemotüübid: kampri, verbenooni ja 1,8- tsineooli 

 Kampri kemotüüp on parim luu- ja lihaskonna häirete korral 

 Verbenooni kemotüüp on nahka mitteärritav, kasutatakse naha ja 
juuste hoolduses 

 1,8 – tsineooli kemotüüp hingamisteede tervist toetav, maksa ja 
neerude tööd soodustav 

 

 



Saamine: destillatsioon 
 https://www.meatsandsausages.com/alcohol/equipment/essential-oils 
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Sinine – hamasuleen raudrohu destillatsioonil 
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Saamine: pressimine ja anfleraaž 

 Pressimine 

 Anfleraaž (tulemuseks väga heade lõhnaomadustega eõ): seotakse 
tahke rasva, aktiveeritud söe jms., eeterlik õli lahustatakse etanoolis, 
lahus külmutatakse, sulatatakse, filtreeritakse vedelik, destilleeritakse 
puhta eõ saamiseks 

 Ekstraheerimine orgaanilistesse lahustitesse 

 Absoluudid 

 



Saamine: CO2 ekstraheerimine 

 Lipiidide ja nende sarnaste ainete saamiseks 

 Toimub madalamatel temperatuuridel kui veeaurudestillatsioon (10 - 
60˚ C), molekulid ei muundu: 
 selle tulemusel on saksa kummel  roheline viskoosne, peaaegu pasta taoline ja 

lõhnab täpselt nagu taim, sisaldab palju matritsiini 
 Veeauru destillatsioonil muutub matritsiin hamasuleeniks ja eeterlik õli on sinist värvi 

 Eeterliku õli eraldamiseks kasutatakse CO2 gaasi ja kõrget rõhku 

 Võimalik saada ka baasõlisid nagu saialill, heloki, kurgirohu, kibuvitsa ja 
astelpaju 

 



Eeterlike õlide kvaliteet, selle säilitamine, eeterlike 
õlide võltsimine 

Valgus, õhuhapnik, niiskus, kõrge temperatuur 

Gaaskromatograafia, murdumisnäitaja, tihedus, 
eripöörang, happearv jne. 

 Lihtsaim kvaliteedikontrolli meetod – tilk eeterliku õli 
valgele paberile 

Meeleorganite petmine, eeterlike õlide lubamatu 
segamine 

 



Eeterlike õlide kvaliteedikontrolli võimalused ja omadused 

 Oluline kvaliteedinäitaja on eeterliku õli sisaldus eõ-s, teraapias kasutatakse 100% 
eeterliku õli lahjendust (erandid) 

 Organoleptilised omadused - värv, lõhn, maitse: 

 Enamuses värvitud või kollakad, erandid tumesinine teekummel, roheline 
bergamott, punane tüümian 

 Lõhn iseloomulik, intensiivne 

 Maitse teravalt vürtsikas 

 Vees vähe lahustuvad, loksutamisel vees annavad veele lõhna ja maitse (õieveed, 
mis vahe on hüdrolaatidega?) 

 Lahustuvad alkoholis ja segunevad igas vahekorras rasvõlide, kloroformi ja 
petrooleetriga 

 



Aroomteraapia olemus 

 Põhineb eeterlike õlide tervist toetaval toimel, aitab kaasa 
inimese iseparanemise võime stimuleerimisele 

 Tegeleb haiguste ennetamisega, kergemate 
haigussümptomite leevendamise ning taastumisege peale 
haigusi 

 Mõisted – valuvaigistav, bakterite-, seente-, viiruste jm 
vastane 

 Lõhn tasakaalustab emotsioone, üleväsimust, ülierksust 

 Lõhna kaudu mõjutatakse kesknärvisüsteemi 
 

 

 



Kasutamise suunad 

 Kosmeetikas – erinevate nahatüüpide hooldus, lõdvestav ja toniseeriv 
mõju nahale 

 Arstlik – EÕ-de farmakoloogilised omadused seespidiseks raviks 

 Teraapiline (tugiravi, haiguste  ennetamine) – eeterlikke õlisid 
kasutatakse massaažiks, vannideks, mähisteks, kompressideks, 
saunaprotseduurideks, inhalatsioonideks jne. 

 (Majapidamises) 

 Aroomteraapia kui fütoteraapia haru – eeterlike õlide kui taimse 
päritoluga bioloogiliselt aktiivsete keemiliste ainete segude toime, sh 
toime psüühikale 



Kasutamine 

 Lahjendamine, segamine 

 Doosid täiskasvanule, väikelapsele, lapsele, eakale 

 Doosid kehale ja näole 

 Maksimaalne ohutu doos 

 Ohutus, allergiatest 

 Vastunäidustused (rasedad, väikelapsed, eakad, allergikud, krooniliste 
haiguste põdejad) 

 



Eeterlike õlide väärkasutamise põhilised 
sümtpomid 
 Nahaärritus, punetus, sügelemine, põletustunne, valu, villid 

 https://tisserandinstitute.org/safety/irritation-allergic-reactions/ 

 https://tisserandinstitute.org/safety/safety-guidelines/ 

 Astmataolised hood 

 Peavalu, uimasus 

 Silma kahjustus 
 https://roberttisserand.com/2013/02/essential-oils-and-eye-safety/ 

 

 Inhaleerimisel pihustada eeterlikke õlisid õhku vahelduvalt, nt 30-60 
pihustate ja seejärel 30-60 minutit on vahe koos värske õhu juurdevooluga 
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Eeterlike õlide kasutusviisid 

 Massaaž (üldmassaaž, osaline massaaž) 

 Aroomteraapiline näohooldus 

 Vannid (üld-, jala-, istevann, vahelduvad vannid) 

 Mähised, kompressid 

 Inhalatsioonid (saunas, aroomilamp, aroomikivid, -ehted, aroomipulk, 
individuaalne parfüüm jms) 

 Kehahooldus (duššigeel, seep, šampoon, deodorant, kreemid, salvid, 
puudrid, suuloputus, näo puhastus, toniseerimine sh lilleveed jms) 

 Purukatõrje, puhastuvahendid (sh nõudepesuks jms) 

 Ruumide lõhnastamine 

 

 

 



Ruumide lõhnastamiseks sobivad eeterlikud 
õlid 
 Ohutus, meeldivus, muud eesmärgid (õhu kaudu levivate mikroobide 

vältimine, ei muuda uimaseks, ega erguta liigselt, õppimine jms) 
 Elutuba – apelsin, mandariin, geraanium, lavendel, ylang ylang 
 Lastetuba – rahustavad õlid (mandariin), lavendel, kummel 
 Magamistuba – rahustavad: lavendel, roosipuu, muskaatsalvei, vetiver  
 Esik – apelsin, sidrun, mandariin, lavendel, kardemon, vanill, roosipuu, ylang 

ylang 
 Ooteruum (koridor) – lavendel, roosipuu, kardemon, sidrun, 

antimikroobsed: sidrun, eukalüpt, mänd, teepuu 
 Müügisaal – apelsin, geraanium, lavendel, bergamott, greip, ylang ylang, 

mandariin, piparmünt 
 Tööl – sidrun, basiilik, rosmariin, nelk, piparmünt 

 
 
 



Kaunid elamused aroomidest! 

Marika Külm 

marika@aroomteraapia.ee 

 

 

Eesti Aroomteraapia Ühing: 

www.aroomteraapia.ee 

mailto:marika@aroomteraapia.ee

