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WStęP

CzyM JEST APITERAPIA?

Apiterapia (od łacińskiego słowa apis oznaczającego pszczołę) 
to lecznicze zastosowanie produktów wytwarzanych przez pszczoły. 
Produkty pszczele obejmują miód, pyłek, wosk pszczeli, propolis, 
mleczko pszczele oraz jad pszczeli. Niektóre z leczonych schorzeń 
to: stwardnienie rozsiane, zapalenie stawów, rany, ból, dna moczanowa, 
półpasiec, oparzenia, zapalenie ścięgna i infekcje. Wielcy filozofowie  
i lekarze, tacy jak Arystoteles i Hipokrates, byli zafascynowani praco-
witymi pszczołami. Budowali dla nich ule, by móc badać ich złożoną 
społeczność i zbierać miód na własne potrzeby konsumpcyjne. Jed-
nym z najstarszych zastosowań miodu (pierwsze ślady pochodzą już 
z 2500 roku p.n.e.) wykorzystywanym po dziś dzień jest leczenie ran 
i poparzeń skóry. Starożytni Egipcjanie wykorzystywali miód w wielu 
różnych lekach. Istnieje dokument zawierający instrukcję opatrywania 
polegającą na stosowaniu miodu bezpośrednio na uszkodzoną część 
ciała i owijaniu jej szmatką. Miód stosowano na otwarte rany, rany cię-
te, oparzenia lub owrzodzenia w celu wysuszenia rany i jej skuteczne-
go wyleczenia dzięki wytworzeniu przez miód bariery zapobiegającej 
dalszej infekcji. Rany goiły się pozostawiając jedynie niewielkie bli-
zny. Wiele właściwości miodu może przyczyniać się do jego zdolności 
zwalczania infekcji i wspomagania procesu gojenia. Wysoka zawartość 
cukrów „wyciąga” z ran stany zapalne i gromadzący się płyn na za-
sadzie osmozy. Miód zapobiega rozwojowi bakterii dzięki kwaśnemu 
odczynowi oraz enzymom produkującym niewielkie ilości nadtlenku 
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wodoru (wody utlenionej). Jego zdolność do utrzymywania wilgoci 
wokół rany przyspiesza gojenie i zapobiega bliznowaceniu. Miód za-
wiera również składniki pochodzące z roślin wykorzystywanych przez 
pszczoły do jego produkcji i spekuluje się, że niektóre z tych składni-
ków mogą dodatkowo wspomagać leczenie ran oraz działanie prze-
ciwbakteryjne miodu. Proces pasteryzacji, która służy do sterylizacji 
miodów przeznaczonych na sprzedaż niszczy enzym uczestniczący  
w wytwarzaniu nadtlenku wodoru, osłabiając przeciwbakteryjne dzia-
łanie miodu i pozbawiając go wszelkich właściwości leczniczych.

DLACzEGo PoTRzEBUJEMy APITERAPII?

Istnieje wiele powodów: każdy z nas był, jest lub może być cho-
ry pewnego dnia. Członkowie naszej rodziny lub przyjaciele również 
mogą być w tej samej sytuacji i mogą potrzebować naszej pomocy;

• zapobieganie chorobom jest znacznie łatwiejsze niż ich leczenie;
• klasyczne leczenie oparte tylko na zabiegach chemicznych ma 

zwykle zbyt wiele skutków ubocznych; 
•  produkty pszczele są niezwykle bogate w składniki odżywcze oraz 

delikatne substancje czynne, które mogą skutecznie chronić nasze 
zdrowie przed ponad 500 chorobami; wśród wszystkich zawodów 
to pszczelarze są drugą grupą zawodową, która żyje najdłużej; zwy-
kle są silni i mają wielu przyjaciół przez całe swoje życie; dlaczego?

Rys 1. Apiterapia jest obecnie szeroko rozpowszechniona
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Dlatego, że są regularnie „leczeni” przez swoje pszczoły ich do-
brą, naturalną żywnością i bodźcami. Prawdopodobnie najważniejszą 
kwestią związaną z apiterapią jest to, że ta znana od tysięcy lat metoda 
lecznicza może zwiększyć twoją ogólną wiedzę i może pomóc ci po-
magać innym ludziom w potrzebie.

oGóLNE zNACzENIE PSzCzół I PRoDUKTóW 
PSzCzELICH DLA CzłoWIEKA

Pszczoły i pszczelarstwo poprawiają ludzką egzystencję w prawie 
każdym kraju na ziemi. Miód i inne produkty uzyskiwane od pszczół 
są od dawna znane każdemu społeczeństwu. Gatunki pszczół, ich wy-
korzystanie oraz praktyki pszczelarskie znacząco różnią się w zależno-
ści od regionu. W wielu częściach świata, nadal pozyskuje się znaczne 
ilości miodu poprzez grabież dzikich rodzin pszczelich, podczas gdy 
w innych pszczelarstwo jest praktykowane przez wysoko wykwalifiko-
wane osoby. Pszczelarstwo to starożytna tradycja, a pszczoły hoduje się 
w Europie od kilku tysiącleci. Pszczoły są niezwykle ważne dla środo-
wiska, utrzymują różnorodność biologiczną, zapylając szeroką gamę 
roślin uprawnych i dziko rosnących. Przyczyniają się bezpośrednio 
do ludzkiego dobrobytu i dobrego samopoczucia poprzez produkcję  
miodu i innego pożywienia oraz dodatków spożywczych, takich jak: 
pyłki, wosk dla przetwórstwa żywności, propolis w technologii żyw-
ności i mleczko pszczele jako uzupełnienie diety i składnik spożyw-
czy.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia  
i Rolnictwa (FAO) szacuje, że spośród 100 gatunków roślin, które do-
starczają 90% żywności na świecie, 71 jest zapylane przez pszczoły. 
Egzystencja większości roślin uprawianych w Unii Europejskiej zależy 
od zapylania przez owady. Zapylanie ma podstawowe znaczenie dla 
zachowania różnorodności biologicznej. Szacuje się, że globalna roczna 
wartość pieniężna zapylania wynosi setki miliardów euro. Arystoteles 
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nazywał miód nektarem bogów. Na przestrzeni wieków miód, pyłek 
pszczeli, propolis i mleczko pszczele doceniono zarówno jako poży-
wienie, jak i lek. Nauka potwierdza obecnie tę starożytną mądrość.

Rys 2. Przykład pięknie utrzymanej pasieki w Małopolsce
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cZęśĆ i

chARAktERyStykA PRodUktóW 
PSZcZElich 

CHARAKTERySTyKA PyłKU PSzCzELEGo

Pyłek pszczeli to męskie komórki rozrodcze produkowane przez 
kwiaty, które zostały zebrane przez pszczoły i do których zostały do-
dane przez pszczoły specjalne składniki. Pszczoła zbiera pyłek i mie-
sza go z własnymi enzymami trawiennymi. Jedna granulka  /obnóże/ 
pyłkowe zawiera od stu tysięcy do pięciu milionów ziaren pyłku, każde 
z nich ma zdolność odtworzenia całego  gatunku. Pyłek pszczeli jest 
często określany jako najbardziej kompletne pożywienie dane nam 
przez naturę. Spożywanie pyłku pszczelego przez ludzi chwalone było 
w Biblii, innych książkach religijnych i starożytnych chińskich i egip-
skich tekstach. Od dawna jest zalecane przez lekarzy praktykujących 
medycynę tradycyjną, w tym przez ojców zachodniej medycyny: Hipo-
kratesa, Pliniusza Starszego i Pitagorasa, ze względu na jego właściwo-
ści lecznicze. Ponad 40 badań naukowych dokumentuje skuteczność 
terapeutyczną i bezpieczeństwo stosowania pyłku pszczelego. Badania 
kliniczne wykazały, że przyjmowane doustnie porcje pyłku pszczelego 
szybko i łatwo wchłaniają się, przedostając się z żołądka bezpośrednio 
do krwiobiegu. W ciągu dwóch godzin od spożyciu, składniki pył-
ku pszczelego znajdują się we krwi, w płynie mózgowo rdzeniowym  
i w moczu. Pyłek pszczeli odmładza organizm, pobudza narządy  
i gruczoły, poprawia witalność oraz wydłuża życie. Zdolność pył-
ku do stałego i zauważalnego zwiększania poziomu energii sprawia,  
że jest on ulubioną substancją wśród wielu sportowców światowej kla-
sy i osób zainteresowanych utrzymaniem i poprawianiem wyników. 
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Pyłek pszczeli zawiera większość znanych składników odżywczych,  
w tym wszystkie niezbędne dla życia człowieka. W porównaniu do 
innych środków spożywczych, zawiera więcej wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych. Pyłek pszczeli to w blisko 25% pełne biał-
ko zawierające co najmniej 18 aminokwasów. Ponadto, pyłek pszczeli 
dostarcza kilkanaście witamin, 28 minerałów, 11 enzymów lub koen-
zymów, 14 korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych, 11 wę-
glowodanów, i jest bogaty w minerały oraz pełny wachlarz witamin  
i hormonów. Jest niskokaloryczny. Udokumentowano naukowo, że 
kilka składników odżywczych pyłku pszczelego, takich jak białka, 
korzystne tłuszcze, witaminy B, C, D, E, beta-karoten, wapń, mag-
nez, selen, kwasy nukleinowe, lecytyna i cysteiny posiadają zdolność 
wzmacniania odporności, przeciwdziałania skutkom promieniowania 
i negatywnego wpływu toksyn chemicznych (które stanowią dwa naj-
poważniejsze czynniki stresogenne dla układu odpornościowego) oraz 
generowania optymalnego zdrowia i witalności. Pyłek pszczeli zawiera 
przeciwutleniacze, które usuwają wolne rodniki uwalniane pod wpły-
wem promieniowania, zanieczyszczenia chemicznego i innych inten-
sywne stresorów fizycznych lub emocjonalnych. Promieniowanie i za-
nieczyszczenia chemiczne znane są jako dwa najpoważniejsze czynniki 
stresogenne dla układu odpornościowego. Według Centrum Zwalcza-
nia i Zapobiegania Chorobom oraz Agencji Ochrony Środowiska, 
dwóch czołowych organizacji światowych monitorujących zdrowie,  
w tym roku będziesz narażony na ponad 200 różnych rodzajów toksyn 
radioaktywnych oraz ponad 60000 różnych toksyn chemicznych. Tok-
syny szkodzą układowi odpornościowemu i innym częściom ciała oraz 
powodują szereg powszechnych problemów zdrowotnych. Wszystkie 
rodzaje promieniowania oraz większość zanieczyszczeń chemicz-
nych są najczęstszą przyczyną skumulowanych efektów ubocznych. 
Każda substancja, która skutecznie chroni organizm przed skutkami 
ubocznymi narażenia na promieniowanie lub zanieczyszczenia che-
miczne uważana jest za silny stymulator odporności i generator zdro-
wia. Narażenie na promieniowanie i/lub zanieczyszczenia chemiczne 
niekorzystnie zmniejsza ilość niezbędnych dla zdrowia substancji,  
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tj. przeciwciał i białych krwinek (odpowiedź immunologiczną), krwi-
nek czerwonych oraz składników odżywczych w krwi i mleku matki, 
takich jak białka i witaminy antyoksydacyjne C i E. Dowiedziono,  
że pyłek pszczeli przeciwdziała skutkom promieniowania i zanie-
czyszczeń chemicznych wywieranym na te istotne barometry zdro-
wia. Ważne jest również, że zdolność pyłku pszczelego do generowa-
nia zdrowia została udowodniona klinicznie.

Rys 3. Pyłek pszczeli /obnóża pyłkowe/

Tabela 1. Przeciętny skład  suszonego pyłku

Zebrany przez 
pszczoły Zebrany ręcznie

%a %b %b

Woda (pyłek suszony na powietrzu) 7 11 10

Surowe białko 20 21 20

Popiół 3 3 4

Ekstrakty eterowe (tłuszcz surowy) 5 5 5

Węglowodany

Cukry redukujące 36 26 3

Cukry nieredukujące 1 3 8

Skrobia – 3 8

Nieokreślone 28 29 43
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Tabela 2. Inne ważne składniki pyłku zebranego przez pszczoły (Crane, 1990)

Flawonoidy Przynajmniej 8
(flawonoid jest charakterystyczny dla każdego rodzaju pyłków)

Karotenoidy Przynajmniej 11

Witaminy Kompleks witamin C, E, B (w tym, niacyna, biotyna,  
kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), i pirydoksyna (B6)).

Minerały Podstawowe minerały: K, Na, Ca, Mg, P, S. Pierwiastki ślado-
we i witaminy: A1, B, C1, Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti i Zn

Terpeny

Wolne aminokwasy Wszystkie

Kwasy nukleinowe  
i nukleozydy DNA, RNA i inne

Enzymy Ponad 100

Regulatory wzrostu Auksyny, brasinosteroidy, gibereliny, kininy i inhibitory wzrostu

Tabela 3. Dowody nienaukowe i doniesienia dotyczące korzyści zdrowotnych, jakie przyniosło 
stosowanie lub konsumpcja pyłku zebranego przez pszczoły (Sharma i Singh, 1980)

Poprawa stanu zdrowia Wyleczenie
Sprawność sportowa Nowotwór u zwierząt

Przyswajanie pokarmu Przeziębienia

Odmładzanie Trądzik

Ogólna witalność Męska sterylność

Witalność skóry Niedokrwistość

Apetyt Wysokie ciśnienie krwi

Ilość hemoglobiny Zaburzenia nerwowe i endokrynologiczne

Sprawność seksualna Wrzody

Wyniki (konia wyścigowego)

CHARAKTERySTyKA JADU PSzCzELEGo 

Wśród wielu gatunków owadów, tylko nieliczne mają możliwość 
bronienia się za pomocą żądła i jadu wstrzykiwanego w momencie 
użądlenia. Wszystkie owady żądlące należą do rzędu błonkoskrzyd-
łych, który obejmuje mrówki, osy i pszczoły. Ponieważ tylko samice 
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mogą żądlić uważa się, że żądło ewoluowało z pokładełka, tj. organu 
służącego niegdyś samicom owadów błonkoskrzydłych do składania 
jaj. Żądło znajduje się zawsze na końcu odwłoka, a nie na głowie, dla-
tego ból zadany przez pszczołę broniącą swojej rodziny nie jest spo-
wodowany przez ukąszenie, jak się często mówi, ale przez użądlenie. 
Istnieje wiele innych jadowitych owadów, które wydzielają trujący jad. 
Zwykle pokrywają nim swoje ciało, rozpylają go, tworzą rany i wy-
dzielają jad do rany, bądź wstrzykują go za pośrednictwem aparatu 
gębowego lub żądła. W niektórych przypadkach jad jest stosowany 
dla ochrony pojedynczego osobnika lub, w przypadku owadów spo-
łecznych, obrony rodziny. Jad jest również stosowany, aby zabić ofia-
rę (jak w przypadku niektórych os lub pająków) lub ją unieruchomić  
i zatrzymać (do konsumpcji własnej lub dla rosnącego potomstwa). 
Jad pszczół robotnic jest produkowany przez dwa gruczoły połączone  
z żądłem. Jego produkcja rośnie w ciągu pierwszych dwóch tygodni 
życia dorosłej robotnicy i osiąga maksimum, gdy robotnica broni swo-
jego ula przed rabunkiem. Zmniejsza się wraz z wiekiem pszczoły. 
Produkcja jadu przez pszczołę matkę jest najwyższa zaraz po wygry-
zieniu, prawdopodobnie dlatego, że musi być ona przygotowana na na-
tychmiastową walkę z innymi matkami. Kiedy pszczoła żądli, zwykle 
nie uwalnia całego jadu, tj. 0,15 do 0,3 mg, przechowywanego w worku 
jadowym. Tylko wtedy, gdy użądli zwierzę ze skórą tak twardą jak na-
sza, to utraci ona swoje żądło - i wraz z nim cały aparat żądłowy, czyli 
worek jadowy, mięśnie i nerwy. To nerwy i mięśnie pompują jad przez 
chwilę po użądleniu lub aż do opróżnienia worka jadowego. Utrata tak 
znacznej części ciała jest prawie zawsze śmiertelna dla pszczół. Śred-
nia dawka śmiertelna (LD50) dla dorosłego człowieka wynosi 2,8 mg 
jadu na kg masy ciała, czyli osoba ważąca 60 kg ma 50% szans na 
przeżycie użądleń o łącznej masie 168 mg jadu pszczelego (Schuma-
cher i in., 1989). Przyjmując, że każda pszczoła wstrzykuje cały jad,  
tj. 0,3 mg, przy jednym użądleniu i nie traci szybko swojego żądła,  
dla takiej osoby śmiertelne byłoby 600 użądleń. Dla dziecka o wadze  
10 kg, śmiertelne byłoby już 90 użądleń. Dlatego szybkie usunięcie 
żądła jest takie ważne. Jednakże większość śmiertelnych przypadków 
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u ludzi zostało spowodowane jednym lub kilkoma użądleniami ze 
względu na ostrą reakcję alergiczną, tzw. wstrząs anafilaktyczny, nie-
wydolność serca lub uduszenie z powodu obrzęku wokół szyi lub ust. 
Jednakże w małych dawkach jad pszczeli może być pożyteczny w le-
czeniu wielu dolegliwości. To działanie lecznicze było znane już wie-
lu starożytnym cywilizacjom. Dziś jad pszczeli znajduje zastosowanie 
tylko w medycynie i weterynarii.

Właściwości fizyczne jadu pszczelego

Jad pszczeli to jasny, bezwonny, wodnisty płyn. Po wejściu w kon-
takt z błonami śluzowymi lub oczami, powoduje intensywne piecze-
nie i podrażnienie. Suszony jad nabiera jasnożółtego koloru. Niektóre 
preparaty przeznaczone na sprzedaż są brązowe. Uważa się, że brązo-
wieją ze względu na utlenianie niektórych białek zawartych w jadzie. 
Jad zawiera szereg lotnych związków, które zostają utracone w czasie 
zbioru.

Skład jadu

Przeprowadzono wiele badań składu jadu pszczelego. Dużą cześć 
podstawowej identyfikacji związków, ich izolację i badanie ich skut-
ków farmakologicznych przeprowadzono w latach 50’ i 60’. Istnieją 
pewne kompleksowe opracowania, takie jak Piek (1986), które oma-
wiają morfologię aparatu żądłowego, zbieranie jadu, działanie farma-
kologiczne jadu pszczelego i alergię na jad owadów błonkoskrzydłych, 
tj. pszczół, os i mrówek. 88% jadu stanowi woda. Zawartość glukozy, 
fruktozy i fosfolipidów jest podobna do zawartości w krwi pszczół 
(Crane, 1990). Opisano co najmniej 18 farmakologicznie czynnych 
składników, w tym różne enzymy, peptydy i aminy. W Tabeli 4. wymie-
nione są główne składniki jadu według Dotimas i Hider (1987) oraz 
Shipolini (1984). Skład chemiczny i różne działania poszczególnych 
składników nie będą omawiane w niniejszej pracy. Schmidt (1992) 
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przedstawia pełne dane dotyczące alergii na jad pszczół i innych owa-
dów błonkoskrzydłych. Crane (1990), Dotimas i Hider (1987) oraz 
Banks i Shipolini (1986) kompleksowo omawiają skład, działanie, 
zbiór i wykorzystanie jadu. Jad różnych gatunków Apis jest podobny, 
ale różni się nieco w zależności od rasy. Jad pszczół z gatunku Apis 
cerana jest dwukrotnie bardziej toksyczny od jadu pszczół A. Mellifera 
(Benton i Morse, 1968).

Rysunek 4. Melityna, główny składnik jadu pszczelego

Tabela 4. Skład jadu pszczół robotnic

Klasa cząsteczek Składnik % suchego 
jadua

% suchego 
jadub

Enzymy Fosfolipaza A2 

Hialuronidaza

Fosfomonoesteraza kwaśna

Lizofosfolipaza

α-glukozydaza

10-12

1-3

10-12

1.5-2.0

1.0

1.0

0.6
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Klasa cząsteczek Składnik % suchego 
jadua

% suchego 
jadub

Inne białka i peptydy Melittyna

Apamina 

Peptyd degranulujący komórki 

tuczne (MCD)

Szkapina

Prokamina

Adolapina

Inhibitor proteaz

Tertiapina

Drobne peptydy  
(z mniej niż 5 aminokwasami)

50

1-3

1-2

0.5-2.0

1-2

 

0.1

13-15

40-50

3

2

0.5

1.4

1.0

0.8

0.1

Fizjologicznie  
aktywne aminy

Histamina

Dopamina

Noradrenalina

0.5-2.0

0.2-1.0

0.1-0.5

0.5-1.6

0.13-1.0

0.1-0.7

Aminokwasy Kwas aminomasłowy

α-aminokwasy

0.5

1

0.4

Cukry Glukoza & fruktoza 2

Fosfolipidy 5

Związki lotne 4-8

Fizjologiczne działanie jadu

Niepotwierdzone poszlaki

Jad pszczeli jest od dawna stosowany w medycynie tradycyjnej 
do leczenia różnych rodzajów reumatyzmu. Chociaż jady różnych ga-
tunków pszczół odrobinę różnią się od siebie, pojawiły się doniesie-
nia o skutecznym leczeniu reumatyzmu za pomocą jadu Apis dorsata  
w opracowaniu Sharma i Singh (1983) oraz jadu A. cerana w opra-
cowaniu Krell (1992, niepublikowane). Lista korzyści przynoszonych 
ludziom oraz zwierzętom jest bardzo długa. Większość doniesień na 
temat wyleczonych chorób dotyczy pojedynczych przypadków, choć 
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kilka niepowiązanych ze sobą pacjentów odczuło poprawę lub zosta-
ło wyleczonych z podobnych dolegliwości. Leczenie jadem pszczelim 
często towarzyszy zmianie stylu życia, żywienia lub innym zmianom, 
którym można zawdzięczać częściową, jeśli nie większościową popra-
wę. Zgłoszone badania kliniczne prowadzone były często w krajach  
o mniej rygorystycznych metodach badawczych w porównaniu do 
standardowych zachodnich badań z podwójnie ślepą próbą. Mimo 
tych obaw, wielu pacjentów zgłosiło pozytywne wyniki i zostało sku-
tecznie wyleczonych po tym jak zawiodły ustanowione procedury 
medyczne lub chirurgiczne. Zachodnie kręgi medyczne nie akceptują 
jednak tych wyników lub sprzeciwiają się przeprowadzaniu badań nad 
jadem pszczelim według zachodnich standardów medycznych. Zgło-
szone przez pacjentów lub lekarzy choroby i problemy, które uległy 
poprawie lub zostały wyleczone dzięki zastosowaniu jadu pszczelego 
zostały wymienione w poniższej tabeli (Tabela 5). Nie stanowi to jed-
nak aprobaty lub zalecenia stosowania tego typu terapii. Jad pszczeli 
nie powinien być nigdy stosowany o ile nie ma się dostępu do metod 
leczenia w nagłych przypadkach reakcji alergicznej.

Rysunek 5. Jad pszczeli a HIV*

*http://www.trueactivist.com/new-study-bee-venom-found-to-destroy-hiv/

Ponad 34 miliony ludzi na świecie żyje z ludzkim wirusem nie-
doboru odporności (HIV). Prowadzone w ostatnim czasie badania  
w Washington University School of Medicine w St. Louis wykaza-
ły, że jad pszczeli, i jego główny składnik aktywny, melityna, prze-
noszony przez nanocząstki, jest w stanie zniszczyć chore komórki  
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i nowotwory wywołane przez wirusy, takie jak HIV. Melityna to silna 
toksyna jadu pszczelego, która jest w stanie przebić się przez osłonkę 
ochronną otaczającą HIV, a także wiele innych wirusów. Zaskakujące 
jest, że toksyna ta na szczęście nie szkodzi zdrowym komórkom, tylko 
tym zainfekowanym przez wirus.

Tabela 5. Lista chorób i problemów zdrowotnych, które uległy poprawie  
lub zostały wyleczone według niepotwierdzonych doniesień

Ludzie
Zapalenie stawów,  
wiele typów

Epilepsja

Zapalenie sutka

Przewlekły ból

Zmniejsza lepkość krwi  
i krzepliwość

Nerwica

Miażdżyca

Zakaźne zapalenie sta-
wów kręgosłupa

Zakaźne zapalenie 
wielostawowe

Zapalenie mięśni

Zakrzepowe zapalenie żył

Zapalenie tęczówki

Stwardnienie rozsiane

Zapalenie torebki  
stawowej

Niektóre rodzaje nowotworu

Migrena

Rozszerza naczynia włoso-
wate i tętnice

Zapalenie zatok  
przynosowych

Zapalenie wielonerwowe

Nerwoból

Malaria

Tropikalne wrzody

Nowotwór, przejściowo

Zapalenie błony  
naczyniowej

Zespół napięcia przed-
miesiączkowego

Urazy więzadła

Ból gardła

Ogólna 
immunostymulant

Obniża poziom 
cholesterolu we krwi

Zapalenie korzonków 
nerwowych 

Zapalenie stawów 

Międzyżebrowa bóle 
mięśni

Wolno gojące się rany

Zapalenie rogówki  
i spojówki

Astma

Dowody naukowe

W ciągu ostatnich siedmiu lat, opublikowano ponad 1700 pac na-
ukowych na temat składu i różnego wpływu jadu pszczelego na zwie-
rzęta i ludzi. Ich przeważająca część pochodzi z Europy Wschodniej  
i Azji. Większość z nich koncentruje się na wykazaniu fizjologicznego 
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działania poszczególnych składników, np. zniszczenie membrany, tok-
syczność, stymulacja lub blokowanie reakcji enzymatycznych. W dużej 
mierze zwiększyły one naszą wiedzę na temat procesów zachodzą-
cych po użądleniu, fizjologicznego działania poszczególnych związ-
ków zawartych w jadzie i substancji odpowiedzialnych za większość 
reakcji alergicznych. Jednak w niewielkim stopniu przyczyniły się do 
zweryfikowania teorii dotyczących różnych wartości terapeutycznych 
przypisywanych jadowi pszczelemu. Badania wpływu jadu pszczelego 
na psy (Vick i Brooks, 1972) i szczury (Dunn, 1984) wykazały, że me-
lityna i apamina powodują wzrost poziomu kortyzolu w osoczu. Wraz  
z różnymi innymi argumentami, sugeruje to, że lecznicze działanie jadu 
pszczelego zawdzięczamy stymulacji układu enzymatycznego i odpor-
nościowego, podobnej do stymulacji wywołanej przez powszechny lek 
kortyzon. Kortyzon stosowany jest w leczeniu wielu chorób, ale znany 
jest również z tego, że wywołuje silne niepożądane skutki uboczne. 
Melityna również wywołuje toksyczne efekty uboczne, tak jak i kilka 
innych związków zawartych w jadzie. Gdy stosuje się jednak jad nie-
rozłożony na substancje składowe, ale w całości, nie wywołuje on żad-
nych skutków ubocznych u pacjentów nieuczulonych na jad pszczeli 
(Broadman, 1962 i Weeks, 1992 osobista komunikacja). 

Działanie przeciwzapalne jadu pszczelego jest zapewne najlepiej 
zbadanym działaniem, a różne jego mechanizmy zostały wielokrot-
nie opisane w literaturze naukowej (Rekka i Kourounakis, 1990, Kim,  
1989 i inni). Neurotoksyczne związki zawarte w jadzie wykazały 
potencjalne korzyści u pacjentów z padaczką (Ziai, 1990). Zbadano 
również ochronne działanie jadu pszczelego i melityny przeciwko 
śmiertelnemu lub szkodliwemu działaniu promieni rentgenowskich 
(Shipman i Cole, 1967 i Ginsberg i in., 1968). Chociaż te i wiele in-
nych wyników jest zachęcających, nie zweryfikowano skuteczności 
jadu pszczelego w badaniach kliniczne akceptowanych przez zachod-
nie placówki medyczne. Niemniej jednak, coraz więcej lekarzy i uzdro-
wicieli eksperymentuje z tą łagodną metodą leczniczą po wcześniej-
szym zbadaniu reakcji alergicznych pacjenta na jad pszczeli. Ostatnio, 
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po długich wysiłkach Amerykańskiego Stowarzyszenia Apiterapii  
(ang. American Apitherapy Society) i jego członków, krajowe instytu-
cje w kilku państwach Europy Zachodniej i USA wykazały zaintereso-
wanie badaniami klinicznymi terapii jadem pszczelim prowadzonymi 
na szeroką skalę.  

Dobre podsumowanie badań naukowych, wraz z dalszymi odnie-
sieniami, można znaleźć w opracowaniu Banks i Shipolini (1986) oraz 
Schmidt (1992). Krótsze i bardziej przystępne podsumowanie niektó-
rych głównych działań różnych związków zawartych w jadzie można 
znaleźć u Mraz (1983), Dotimas i Hider (1987), Crane (1990) oraz 
Schmidt i Buchmann (1992). Amerykańskie Towarzystwo Apiterapii 
prowadzi dokumentację informacji naukowej, a także doniesień na te-
mat wykorzystania jadu pszczelego. Jest to również prawdopodobnie 
najlepsze źródło informacji na każdy temat związany z apiterapią.

Współczesne zastosowanie jadu pszczelego

Autorowi niniejszej pracy nie są znane zastosowania jadu pszcze-
lego poza medycznymi. Jedynym prawnie akceptowanym medycznym 
zastosowaniem jadu pszczelego w krajach Europy Zachodniej i Ame-
ryki Północnej jest odczulanie osób nadwrażliwych (uczulonych) na 
jad pszczeli. Od początku lat 80’ używa się do odczulania czystego 
jadu pszczelego. Stosowanie wyciągu z pszczoły zostało w przeważają-
cym stopniu zaniechane po przeprowadzeniu badań z podwójnie śle-
pą próbą, które potwierdziły wyższą skuteczność czystego jadu (Hunt  
i in., 1978). W Europie Wschodniej i w wielu krajach azjatyckich jad 
pszczeli jest od długiego czasu stosowany w oficjalnej medycynie lecz-
niczej w przypadku różnych dolegliwości. Zastrzyki z czystego jadu  
i dobrze umiejscowione użądlenia pszczół jest coraz bardziej popular-
ne w krajach zachodnich jako alternatywa dla silnych (i czasem nie-
skutecznych) leków, których stosowanie wiąże się z wieloma skutka-
mi ubocznymi. Dzieje się tak w szczególności przy reumatoidalnym 
zapaleniu stawów i innych stanach zapalnych. Metody aplikacji jadu 
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pszczelego obejmują użądlenia naturalne, injekcje podskórne, elektro-
forezy, maści, inhalacje i tabletki (Sharma i Singh, 1983). Ponieważ jad 
pszczeli ma działanie zarówno lokalne, jak i ogólnoustrojowe, prawid-
łowe umiejscowienie zastrzyków lub użądleń oraz dawka są bardzo 
istotne. Dlatego terapii jadem pszczelim należy się prawidłowo na-
uczyć. Mimo to, ulgę w przypadku niektórych dolegliwości może przy-
nieść po prostu jedno lub dwa użądlenia w odpowiednim miejscu, tj. na 
bolesny, nieruchomy staw zaatakowany przez artretyzm. W 1980 roku  
w Japonii założono stowarzyszenie pszczelej akupunktury. W kolejnych 
latach pojawiło się wiele sprawozdań dotyczących doświadczeń i suk-
cesów w api-akupunkturze (w języku japońskim) w Honeybee Science  
(np. Ohta, 1983 i Sagawa, 1983). W Chińskiej Republice Ludowej 
wielu lekarzy oraz wiele szpitali łączy apitoksynoterapię z wiedzą na 
temat akupunktury. Na Zachodzie, Amerykańskie Stowarzyszenie 
Apiterapii (AAS) zbiera informacje i opisy przypadków terapii ja-
dem pszczeli oraz medycznych zastosowań innych produktów pszcze-
lich. Mogą istnieć też inne organizacje krajowe, zwłaszcza w Europie 
Wschodniej i Azji. IBRA i Apimondia także posiadają bogatą kolekcję 
materiałów referencyjnych.

Produkty z jadem pszczelim

Jad pszczeli można sprzedawać w postaci wyciągu z pszczoły, czy-
stego jadu w płynie lub roztworu do wstrzykiwania, ale w przypad-
ku każdej formy rynek jest bardzo ograniczony. Najwięcej jadu jest 
sprzedawane w postaci suchej krystalicznej. Ponieważ jadu nie trzeba 
przetwarzać, można go przygotować w każdym miejscu, w którym 
jest zapotrzebowanie na terapię jadem pszczelim. Produkcja małych 
ilości jest prosta o ile zapewnione są aseptyczne warunki pracy i su-
rowe kontrole sanitarne. Pszczelarz musi pracować w bardzo czystych 
warunkach, ponieważ większość preparatów zawierających jad będzie 
później wykorzystywana do robienia zastrzyków ludziom i zwierzę-
tom. Zaraz przed iniekcją można wymieszać jad z płynem, takim jak 
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woda destylowana (jałowa), roztwory soli fizjologicznej i niektóre oleje,  
lub można go użyć bezpośrednio z przygotowanych ampułek. Ampułki 
z ustaloną dawką gotową do wstrzyknięcia powinny być przygotowane 
wyłącznie przez certyfikowane laboratoria farmaceutyczne ze względu 
na konieczność zachowania rygorystycznych warunków aseptycznych 
i bardzo dokładnego zmierzenia dawki. Dostępne są kremy, które za-
wierają jad pszczeli (np. Forapin i Apicosan w Niemczech, Apivene 
we Francji i Immenin w Austrii), które używane są do stosowania ze-
wnętrznego na dolegliwości artretyczne stawów (BeeWell, 1993 oraz 
Sharma i Singh 1983), ale ani ich składniki, ani ich proporcje nie są 
znane autorowi. Tabletki mogą być nasycone jadem pszczelim, ale 
Sharma i Singh (1983) zalecają usunięcie toksycznych białek, takich 
jak melityna i stosowanie kolorów w celu wskazania różnych dawek. 
Tabletki powinny być umieszczone pod językiem, ale nieznane jest 
działanie i przydatność takiego preparatu.

Niektóre specjalistyczne laboratoria są w stanie oddzielić i oczyścić 
różne związki zawarte w jadzie i sprzedawać je laboratoriom nauko-
wym i farmaceutycznym. Fosfolipazy A2  i bardzo aktywne peptydy 
to tylko niektóre z białek oczyszczonych z jadu pszczelego przezna-
czonych dla ośrodków naukowych lub laboratoriów (Schmidt i Buch-
mann, 1992). Wejście na ten bardzo ograniczony rynek wymaga posia-
dania wysokiej klasy laboratorium  oraz bardzo dobrze wyszkolonych 
techników i chemików. Inne wykorzystanie jadu lub jego składników 
w innych produktach jest obecnie nieznane autorowi. W niektórych 
krajach sprzedawane są zestawy pierwszej pomocy w przypadku użąd-
lenia pszczoły, przeznaczone zwłaszcza dla osób uczulonych. Powinny 
być one w zasięgu ręki każdego pszczelarza pracującego z pszczołami 
afrykańskimi oraz w ośrodkach szkoleniowych, policji, straży pożar-
nej na obszarach występowania pszczół afrykańskich. W USA są one 
obecnie dostępne na receptę. Zestaw ten (np. Anakit opracowany przez 
Hollister Stier, USA) powinien zawierać przynajmniej:

1. jedną strzykawkę z odmierzoną zawartością epinefryny (ad-
renaliny) lub atropiny w celu natychmiastowego wstrzyknięcia do-
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mięśniowego – zwykle 0.3ml rozcieńczonego roztworu epinefryny 
(1:1000) w roztworze soli fizjologicznej. Dostępne są specjalne, łatwe 
w użyciu strzykawki, które można kupić w hurtowniach z produkta-
mi pszczelimi lub za pośrednictwem aptek, mogą być one używane 
nawet przez ubranie (Epipen opracowany przez Centre Laboratories, 
USA). 2. tabletki antyhistaminowe. 3. opaskę uciskową. 4. instrukcję 
dotyczącą tego kiedy, gdzie i jak używać strzykawki i tabletek anty-
histaminowych; kiedy nie należy stosować adrenaliny, i gdzie szukać 
pomocy medycznej. Zastrzyki epinefryny należy podawać tylko w eks-
tremalnych sytuacjach awaryjnych, gdy żadna inna pomoc medyczna 
nie jest dostępna. Zestaw pierwszej pomocy w przypadku użądlenia 
ma ograniczony okres przydatności i powinien być przechowywany  
w lodówce. 

Środki ostrożności

Zbieranie jadu pszczelego wymaga starannej pracy i zachowania 
najwyższej higieny, ponieważ jad będzie wstrzykiwany bezpośrednio 
bez dalszego przetwarzania lub sterylizacji. Ochrona pszczelarza przed 
zaniepokojonymi pszczołami i bardzo drażniącym suchym jadem jest 
również bardzo ważna. Ponieważ osoby znajdujące się w odległości 
nawet do kilkuset metrów mogą zostać użądlone przez rozdrażnio-
ne pszczoły, należy rozważyć dodatkowe środki ostrożności w czasie 
zbiórki w pasiece. Podczas obchodzenia się z jadem należy mieć ubrane 
fartuchy laboratoryjne, rękawice i maski na twarzy, aby jad nie dostał 
się do oczu i płuc. Wszystkie urządzenia powinny być później dokład-
nie umyte. Należy unikać kontaktu innych osób z zanieczyszczonym 
materiałem. Osoby, które nie mają regularnego kontaktu z pszczołami, 
które zostają użądlone tylko okazjonalnie i mają do czynienia z jadem 
pszczelim tylko od czasu do czasu, są narażone na reakcje alergiczne. 
Wykorzystywanie użądleń pszczół do samodzielnego leczenia róż-
nych chorób może być ryzykowne, ponieważ reakcja alergiczna na jad 
pszczeli może wystąpić bardzo szybko, nawet po długim okresie użyt-
kowania. Zestaw pierwszej pomocy w przypadku użądlenia lub szybki 
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dostęp do służb ratunkowych powinien być zawsze zapewniony. Nie 
stwierdzono żadnych innych działań niepożądanych, ale powinno się 
podlegać stałemu nadzorowi, badaniom i kontrolom przeprowadza-
nym przez właściwych lekarzy przeszkolonych w apiterapii. Ponieważ 
możliwe są ciężkie reakcje alergiczne, jad pszczeli nie powinien być 
ogólnodostępny w jakichkolwiek produktach zdrowotnych lub lecz-
niczych. Produkty zawierające jad pszczeli muszą zawierać etykietę 
stwierdzającą zawartość i ostrzeżenia o ewentualnych reakcjach aler-
gicznych.

CHARAKTERySTyKA MIoDU

Miód jest najważniejszy wśród podstawowych produktów pszcze-
larstwa zarówno z ilościowego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. 
Był to także pierwszy produkt pszczeli stosowany przez człowieka 
w czasach starożytnych. Historia stosowania miodu jest równoległa 
do historii człowieka i praktycznie w każdej kulturze można znaleźć 
dowody jego wykorzystania jako źródło pożywienia oraz jako sym-
bol stosowany w obrzędach religijnych, magicznych i terapeutycznych 
(Cartland 1970; Crane, 1980; Zwaeneprel, 1984). Uznanie i szacunek, 
wśród innych powodów, zawdzięcza swojej szczególnej pozycji jako 
jedynej, aż do niedawna, skoncentrowanej postaci cukru dostępnej lu-
dziom w wielu częściach świata. Bogactwo kulturowe przyniosło rów-
nież barwną różnorodność zastosowań miodu w innych produktach. 
„Miód jest naturalną słodką substancją wytwarzaną przez pszczoły  
z nektaru kwiatów lub z wydalin żywych części roślin, lub też wydzie-
lin owadów ssących soki żywych części roślin, które pszczoły zbierają, 
przenoszą i łączą ze specyficznymi substancjami własnymi, składają  
i pozostawiają do dojrzewania w plastrach.” Jest to ogólna defini-
cja miodu według Codex Alimentarius (1989), w którym opisane są 
wszystkie wymagane w handlu cechy produktu. Zainteresowany czy-
telnik jest również odsyłany do innych tekstów, takich jak „Honey,  
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a comprehensive survey” (Crane, 1975). Miód opisywany w niniejszej 
pracy odnosi się do miodu produkowanego przez Apis mellifera, chyba 
że podano inaczej. Istnieją inne gatunki pszczół, które produkują miód 
oraz inne pszczoły, a nawet osy które przechowują różne rodzaje mio-
dów jako swoje rezerwy żywności.

Rys 6. Pszczoły zbierające nektar z przegorzanu.

Właściwości fizyczne miodu 

Lepkość 

Świeżo ekstrahowany miód jest lepką cieczą. Jego lepkość za-
leży od wielu różnych substancji i dlatego różni się swoim składem,  
a zwłaszcza zawartością wody. Lepkość jest ważnym parametrem 
technicznym podczas przetwarzania miodu, ponieważ zmniejsza 
przepływ miodu podczas ekstrakcji, pompowania, osadzania, filtracji, 
mieszania i rozlewania. Podnoszenie temperatury miodu obniża jego 
lepkość, jest to zjawisko powszechnie wykorzystywane podczas prze-



Apiterapia – zdrowie i leczenie które zawdzięczamy pszczołom

26

mysłowego przetwarzania miodu. Miody wykazują jednak różne cechy  
w odniesieniu do lepkości: Heather (Calluna vulgaris) Manuka (Lep-
tospermum scoparium) i Carvia callosa opisuje się jako tiksotropowe, co 
oznacza, że mają konsystencję żelową (bardzo lepka), gdy są nierucho-
me i stają się płynne w momencie mieszania. Natomiast wiele miodów 
eukaliptusowych wykazuje przeciwstawne cechy. Ich lepkość wzrasta 
wraz z mieszaniem.

Gęstość

Inną cechą fizyczną o praktycznym znaczeniu jest gęstość. Gę-
stość miodu, wyrażona jako ciężar właściwy, jest większa od gęstości 
wody, ale również zależy od zawartości wody w miodzie. Ze względu 
na różnice w gęstości można czasami zaobserwować wyraźne rozwar-
stwienie miodu w dużych zbiornikach magazynowych. Miód o wyso-
kiej zawartości wody (mniejsza gęstość) osiada nad gęstszym miodzie 
o mniejszej zawartości wody. Tego niewygodnego oddzielenia można 
uniknąć poprzez dokładniejsze wymieszanie.

Tabela 6. Ciężar właściwy miodów o różnej zawartości wody

Zawartość 
wody
(%)

Ciężar 
właściwy 
w 20°C

Zawartość 
wody
(%)

Ciężar 
właściwy 
w 20°C

Zawartość 
wody
(%)

Ciężar 
właściwy 
w 20°C

13.0 1.4457 16.0 1.4295 19.0 1.4101

14.0 1.4404 17.0 1.4237 20.0 1.4027

15.0 1.4350 18.0 1.4171 21.0 1.3950

Higroskopijność

Silnie higroskopijny charakter miodu jest ważny zarówno w prze-
twórstwie, jak i w końcowym użytku. W przypadku produktów koń-
cowych zawierających miód tendencja do absorbowania i utrzymywa-
nia wilgoci jest często pożądanym działaniem, na przykład, w ciastach 
lub chlebie. Podczas przetwarzania i przechowywania higroskopijność 
może jednak stać się problematyczna, ponieważ powoduje trudności 
w konserwacji i przechowywaniu ze względu na nadmierną zawartość 
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wody. Z Tabeli 6 można łatwo odczytać, że normalny miód o zawar-
tości wody wynoszącej 18,3% lub mniejszej będzie absorbować wilgoć  
z powietrza o wilgotności względnej powyżej 60%.

Napięcie powierzchniowe

To niskie napięcie powierzchniowe miodu sprawia, że jest on do-
skonałą substancja utrzymującą wilgoć w produktach kosmetycznych. 
Napięcie powierzchniowe zależy od pochodzenia miodu i jest praw-
dopodobnie związane z substancjami koloidalnymi. W połączeniu  
z wysoką lepkością, jest odpowiedzialne za właściwości pieniące mio-
du.

Właściwości termiczne

Projektując zakład przetwórstwa miodu należy wziąć pod uwa-
gę właściwości termiczne miodu. Pojemność cieplna, czyli ciepło 
właściwe, waha się od 0,56 do 0,73 cal/g/°C w zależności od składu 
i stanu krystalizacji. Przewodność cieplna wynosi od 118 do 143x10-
~cal/cm2/sec/°C (White, 1975a). Można zatem obliczyć ilość cie-
pła, ochładzając i mieszając określoną ilość miodu przed i po filtracji  
lub pasteryzacji. Stosunkowo niska przewodność cieplna, w połączeniu 
z wysoką lepkością prowadzą do szybkiego ogrzania za pomocą punk-
towych źródeł ciepła, a tym samym konieczności starannego mieszania 
i podgrzewania tylko w łaźniach wodnych.

Kolor

Płynny miód może być przezroczysty i bezbarwny (jak woda), 
może mieć również kolor ciemnego bursztynu lub czerni. Kolory 
miodu obejmują wszystkie odcienie żółtego bursztynu bądź rozcień-
czonego lub stężonego skarmelizowanego cukru, który jest stosowany 
tradycyjnie jako standard kolorów. Bardziej nowoczesne metody po-
miaru koloru miodu są opisane poniżej. Kolor zależy od pochodzenia 
botanicznego, wieku i warunków magazynowych, a jego przejrzystość 
i jasność zależą od ilości zawieszonych cząstek, takich jak pyłki. Mniej 
popularne kolory miodu to jasnożółty (słonecznik), odcienie czerwo-
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nawe (kasztan), szare (eukaliptus) i zielonkawe (spadź). Po skrystalizo-
waniu, miód staje się jaśniejszy, ponieważ kryształki glukozy są białe. 
Niektóre miody, podobno „białe jak mleko”, w niektórych częściach 
Afryki Wschodniej to drobno skrystalizowane miody, które w stanie 
ciekłym są niemal jak woda, tj. bezbarwne. Najważniejszym aspektem 
koloru miodu jest jego wartość marketingowa i określenie jego koń-
cowego zastosowania. Ciemniejsze miody są częściej przeznaczone do 
użytku przemysłowego, podczas gdy jaśniejsze miody są sprzedawane 
do bezpośredniego spożycia. W wielu krajach z dużym rynkiem mio-
du, preferencje konsumentów są określane przez kolor miodu (jako 
wskazanie preferowanego smaku), a tym samym, obok ogólnej jakości, 
kolor jest najważniejszym czynnikiem decydującym o cenach impor-
tu i hurtowych. Kolor miodu jest często podawany w milimetrach na 
skalę Pfunda (gęstość optyczna stosowana zazwyczaj w międzynaro-
dowym handlu miodem).

Krystalizacja 

Krystalizacja jest kolejną ważną cechą dla marketingu miodu, 
choć nie dla ustalania cen. W klimacie umiarkowanym większość 
miodów krystalizuje w normalnej temperaturze przechowywania. Jest 
to spowodowane tym, że miód to przesycony roztwór cukru, to zna-
czy że zawiera więcej cukru nić może pozostać w roztworze. Wielu 
konsumentów nadal uważa, że jeżeli miód krystalizuje, to się zepsuł 
lub został zafałszowany za pomocą cukru. Krystalizacja jest spowodo-
wana tworzeniem się kryształów monohydratu glukozy, które różnią 
się pod względem liczby, kształtu, wielkości i jakości w zależności od 
składu i warunków przechowywania miodu. Im niższa zawartość wody 
i wyższa zawartość glukozy, tym miód szybciej krystalizuje. Tempera-
tura jest ważna, ponieważ w temperaturze powyżej 25° i poniżej 5°C 
krystalizacja nie zachodzi. Około 14°C to optymalna temperatura dla 
szybkiej krystalizacji, ale obecność stałych cząstek (na przykład ziaren 
pyłku) i powolne mieszanie również przyspieszają krystalizację. Za-
zwyczaj powolna krystalizacja produkuje większe i bardziej nieregu-
larne kryształy. Podczas krystalizacji uwalniana jest woda. W związku 
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z tym, zawartość wody zwiększa się w fazie ciekłej, a wraz z nią ryzyko 
fermentacji. Częściowo skrystalizowany miód może stwarzać proble-
my  w trakcie konserwacji, dlatego kontrolowana i pełna krystalizacja 
jest często wywoływana celowo. Poza tym, częściowo skrystalizowany 
miód nie prezentuje się atrakcyjnie na półkach sklepowych.

Skład miodu

Typowy skład wszystkich miodów przedstawia Tabela 7. 

Cukry stanowią od 95 do 99% suchej masy miodu. Większość 
z nich to cukry proste, fruktoza i glukoza, które stanowią 85-95% 
wszystkich cukrów. Generalnie, fruktozy jest więcej niż glukozy. Prze-
waga prostych cukrów, a zwłaszcza wysoka procentowa zawartość 
fruktozy, jest odpowiedzialna za większość fizycznych i odżywczych 
właściwości miodu. Obecne są również niewielkie ilości innych cu-
krów, takich jak disacharydy (sacharoza, maltoza i izomaltoza), kilka 
trisacharydów oraz oligosacharydów. Choć ilościowo mają niewielkie 
znaczenie, ich obecność może dostarczyć informacji o fałszowaniu  
i botanicznym pochodzeniu miodu.

Woda jest ilościowo drugim najważniejszym składnikiem miodu. 
Jej zawartość ma znaczenie krytyczne, ponieważ wpływa na przecho-
wywanie miodu. Tylko miody o zawartości wody poniżej 18% można 
przechowywać z niewielkim lub zerowym ryzykiem fermentacji. Koń-
cowa zawartość wody zależy od szeregu czynników środowiskowych 
w procesie produkcji, takich jak pogoda i wilgotność wewnątrz ula, 
a także stan nektaru oraz warunki ekstrakcji i przechowywania mio-
du. Można ją zmniejszyć przed lub po ekstrakcji za pomocą specjal-
nych technik. Spośród pomniejszych składników najbardziej istotne są 
kwasy organiczne. Wśród nich przeważa kwas glukonowy, który jest 
produktem ubocznym enzymatycznego trawienia glukozy. Kwasy or-
ganiczne są odpowiedzialne za kwasowość i przyczyniają się w dużym 
stopniu do charakterystycznego smaku miodu. Minerały są obecne  
w bardzo niewielkich ilościach, wśród nich najwięcej jest potasu. 
Ciemne miody, przede wszystkim miód spadziowy, mają najwięcej mi-
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nerałów. Inne śladowe składniki obejmują związki azotowe, w tym 
enzymy pochodzące z wydzielin gruczołów ślinowych pszczół robot-
nic. Odgrywają one ważną rolę w tworzeniu miodu. Ich komercyjna 
wartość nie jest związana z żywieniem człowieka, ale z ich delikatnoś-
cią i unikatowością. Tak więc zmniejszenie ich ilości lub brak w zafał-
szowanych, przegrzanych lub zbyt długo przechowywanych miodach 
służy jako wskaźnik świeżości. Główne enzymy w miodzie to inwer-
taza (sacharaza), diastaza (amylaza) i oksydaza glukozowa. Uważa 
się, że zawartość innych substancji śladowych, takich jak inne białka, 
enzymy i aminokwasy, jak również rozpuszczalne w wodzie witami-
ny, wynika z zanieczyszczenia miodu pyłkiem. Praktycznie nieobecny  
w świeżo wyprodukowanym miodzie hydroksymetylofurfural (HMF) 
jest produktem ubocznym rozkładu fruktozy, powstaje podczas ma-
gazynowania lub w czasie ogrzewania. Tak więc, jego obecność jest 
uważana za główny wskaźnik pogorszenia jakości miodu. Mimo,  
że niektóre z substancji odpowiedzialnych za barwę i smak miodu zo-
stały zidentyfikowane, to większość z nich jest nadal nieznana. Jest 
więcej niż prawdopodobne, że miody o różnym pochodzeniu roślin-
nym zawierają różne substancje aromatyczne i inne substancje, które 
przyczyniają się do specyficznego koloru i smaku, a tym samym po-
zwalają odróżnić jeden miód z drugiego. Jest również bardzo praw-
dopodobne, że w zależności od pochodzenia botanicznego miody za-
wierają śladowe ilości substancji farmakologicznie czynnych. Niektóre  
z nich zostały zidentyfikowane, jako np.  odpowiedzialne za toksycz-
ność niektórych miodów, lecz w przypadku większości możliwych 
substancji, ich naukowa weryfikacja wymaga dalszych badań.

Rys 7. Miód; ważny lek
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Tabela 7. Przeciętny skład miodu

Składnik 
(% za wyjątkiem pH i wartością  

diastazy)
Średnio Odchylenie 

standardowe Zakres

Woda <>17.2 1.5 13.4 – 22.9

Fruktoza 38.2 2.1 27.2 – 44.3

Glukoza 31.3 3.0 22.0 – 40.7

Sacharoza 1.3 0.9 0.2 – 7.6

Maltoza (dwucukry redukujące) 7.3 2.1 2.7 – 16.0

Cukry wyższe 1.5 1.0 0.1 – 8.5

Wolne kwasy (kwas glukonowy) 0.43 0.16 0.13 – 0.92

Lakton (glukonolakton) 0.14 0.07 0.0 – 0.37

Kwas całkowity (kwas glukonowy) 0.57 0.20 0.17 – 1.17

Popiół 0.169 0.15 0.020 – 1.028

Azot 0.041 0.026 0.000 – 0.133

pH 3.91 – 3.42 – 6.10

Diastaza 20.8 9.8 2.1 – 61.2

Fizjologiczne działanie miodu

Niepotwierdzone poszlaki

Przez tysiące lat miód był jedynym źródłem skoncentrowanego 
cukru. Unikatowość, niedobór i pragnienie jego posiadania oraz koja-
rzona z nim boskość bardzo wcześnie w dziejach ludzkości przypisały 
mu symboliczne, magiczne i terapeutyczne znaczenie. Wiele trady-
cyjnych zastosowań leczniczych jest stosowanych do dziś. Niewiele  
z korzyści leczniczych zostało naukowo potwierdzonych i nie zawsze 
wywoływane są one wyłącznie przez miód. Większość z nich wywo-
łana jest przez wysoką zawartość cukru, a zatem mogą być one rów-
nież wywołane przez inne słodkie substancje o dużej zawartości cukru.  
Nie przez przypadek, cukier, gdy po raz pierwszy został wprowadzo-
ny do Europy, został uznany za lek na wiele chorób i był stosowany  
z ostrożnością. Główne właściwości i działanie powszechnie przypi-
sywane miodowi (Donadieu, 1983) zostały krótko opisane poniżej,  



Apiterapia – zdrowie i leczenie które zawdzięczamy pszczołom

32

ale istnieją setki innych lokalnych zastosowań w różnych krajach, w za-
leżności od konkretnych kultur i tradycji. Niestety nie da się wymienić 
wszystkich z nich. Koran wspomina również kilka zastosowań miodu 
i innych produktów pszczelich (El Banby, 1987).

Wartości odżywcze

Mówi się, że miód zwiększa sprawność fizyczną i odporność na 
zmęczenie i powtarzający się wysiłek; poprawia on również sprawność 
umysłową. Dlatego stosowany jest zarówno przez osoby zdrowe, jak  
i chore na wszelkiego rodzaju osłabienia, w szczególności w przypad-
ku problemów trawiennych i asymilacyjnych. Lepszy rozwój nowo-
rodków niekarmionych piersią, lepsze utrwalanie wapnia w kościach 
oraz leczenie niedokrwistości i anoreksji można przypisać niektórym 
wartościom odżywczym miodu lub stymulacji spowodowanej spoży-
waniem miodu.

Korzyści dla układu trawiennego

Mówi się, że miód poprawia wchłanianie pokarmu i ma korzystne 
działanie w przypadku długotrwałych i zakaźnych problemów jelito-
wych, takich jak zaparcia, wrzody dwunastnicy i zaburzenia czynności 
wątroby. Salem (1981) oraz Haffejee i Moosa (1985) donoszą o sku-
tecznym leczeniu różnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Korzyści dla układu oddechowego

W klimacie umiarkowanym i miejscach o dużych wahaniach tem-
peratury, miód jest znany środek na przeziębienia oraz podrażnienia  
i infekcje ust, gardła lub oskrzeli. Zakłada się, że korzyści, oprócz dzia-
łania przeciwbakteryjnego, związane są z kojącym i relaksującym dzia-
łaniem fruktozy.

Korzyści dla skóry i leczenie ran

Miód stosowany jest w nawilżających i odżywczych kremach 
kosmetycznych, a także w preparatach farmaceutycznych stosowa-
nych bezpośrednio na otwarte rany, wrzody, odleżyny, owrzodzenia, 
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wrzody goleniowe i oparzenia. Chroni przed infekcjami, wspoma-
ga regenerację tkanek i zmniejsza blizny również, gdy stosuje się go  
w czystej postaci nieprzetworzonej (Hutton, 1966; Manjo, 1975; Armon,  
1980 i Dumronglert, 1983). Po natychmiastowej aplikacji, miód ogra-
nicza powstawanie pęcherzy w wyniku oparzeń i przyspiesza rege-
nerację nowej tkanki. Wiele przypadków wykorzystywania miodu 
w medycynie i weterynarii opisanych jest w literaturze przedmiotu 
(owrzodzenia, otwarte rany i zmiany w  krowich strzykach). Krem, wy-
produkowany z równych części miodu, mąki żytniej i oliwy z oliwek, 
aplikowany trzy razy dziennie, z powodzeniem stosuje się na otwar-
te rany i owrzodzenia, u koni nawet na rany spowodowane gangreną. 
Lucke (1935) z powodzeniem przetestował stosowanie mieszaniny 
miodu i oleju z wątroby dorsza w prostym niereaktywnym kremie na 
otwarte rany u ludzi, ale nie podał żadnych szczegółów dotyczących 
proporcji.

Korzyści w leczeniu chorób oczu

W Europie, Azji i Ameryce Środkowej, zgodnie z tradycją oraz 
na podstawie znanych przypadków klinicznych, używa się bezpośred-
nich aplikacji miodu do łagodzenia i leczenia zaćmy, leczenia zapalenia 
spojówek i różnych dolegliwości rogówki. Dotyczy to głównie miodów 
wytwarzanych przez pszczoły bezżądłowe rodzaju Melipona i Trigona 
z Ameryki Południowej i Środkowej oraz Indii. Istnieją także opisy 
przypadków zapalenia i owrzodzenia wyleczonych czystym miodem 
lub 3% maścią siarkową, w której wazelinę zastąpiono miodem.

Korzyści paramedyczne

Często mówi się o konkretnych korzyściach wywołanych przez 
miód gatunkowy w oparciu o założenie, że tradycyjny miód wykonany 
z nektaru roślin leczniczych ma takie same lub podobne działanie jak 
cała roślina lub jej niektóre części. Nawet jeśli składniki aktywne nie 
są przenoszone bezpośrednio, możliwe jest działanie mechanizmów 
podobnych do potencjonowania w homeopatii. Empirycznie skutecz-
ne terapie, takie jak Terapia kwiatowa Bacha i aromaterapia sugerują, 
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że miód może mieć o wiele więcej wartości leczniczych niż ujawnia 
analiza chemiczna i kwantyfikacja. Twierdzenia te nie są poparte orto-
doksyjnymi dowodami naukowymi.

Cukrzyca

Często pojawiają się teorie, że miód jest dobry dla chorych na cuk-
rzycę. Jest mało prawdopodobne, aby znaleźć potwierdzenie tej teorii 
ze względu na dużą zawartość cukru. Jednakże, jest on lepszy niż pro-
dukty wykonane z trzciny cukrowej, jak wykazało badanie Katsilamb-
ros  i in., (1988).  Badanie to ujawniło, że poziomy insuliny były niższe 
w porównaniu do innych produktów spożywczych o równej wartości 
kalorycznej, Poziom cukru we krwi był jednak równy lub wyższy niż  
w przypadku innych produktów niedługo po ich spożyciu. U zdrowych 
osób, po konsumpcji miodu poziom cukru we krwi był niższy niż po 
konsumpcji tej samej ilości sacharozy.

Medycyna Ayurwedyjska

Tradycyjne, ale dobrze zbadane systemy lecznicze, takie jak ayur-
wedyjska medycyna indyjska, używają miodu głównie jako środka 
przyspieszającego wchłanianie różnych leków, takich jak wyciągi z ro-
ślin. Ponadto, uważa się również, że miód wspomaga leczenie kilku 
bardziej specyficznych dolegliwości, zwłaszcza podrażnień i infekcji 
układu oddechowego, owrzodzeń jamy ustnej i zaćmy. Służy także jako 
ogólny środek wzmacniający dla noworodków, dzieci i osób starszych, 
rekonwalescentów i ciężko pracujących rolników (Nananiaya, 1992, 
osobista komunikacja). Ogólnie rzecz biorąc, nie ma różnicy pomię-
dzy miodem produkowanym przez pszczoły z gatunku Apis mellifera 
A. cerana czy A. dorsata.
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Inne korzyści

Mówi się, że miód normalizuje funkcjonowanie nerek, obniża go-
rączkę i pomaga na bezsenność. Pomaga także odzyskać sprawność 
po zatruciu alkoholowym i chroni wątrobę; działanie to przypisane 
jest także syropom z fruktozy. Stan pacjentów z dolegliwościami serca, 
układu krążenia i wątroby oraz rekonwalescentów poprawiał się po 
systematycznym zażywaniu miodu.

Dowody naukowe

Badania naukowe dowodzą, że lepiej postrzegać miód jako poży-
wienie, a nie lek. Większość korzyści opisanych powyżej, dotyczących 
użytku wewnętrznego, można prawdopodobnie przypisać pewnego 
rodzaju działaniu odżywczemu. Z drugiej strony, naukowe zrozumie-
nie przyczyn i skutków, zazwyczaj potwierdzone tylko jeśli pojedyn-
czy związek wymiernie wpływa na dobrze określony objaw, jest zbyt 
ograniczone, aby móc wyjaśnić możliwie bardziej złożone i subtelne 
interakcje, zwłaszcza synergiczne.

Źródło energii

Jako pożywienie, miód składa się głównie z cukrów prostych, fruk-
tozy i glukozy, które stanowią podstawę prawie wszystkich wskazań 
dotyczących tego, w jaki sposób, kiedy i dlaczego z niego korzystać. 
Głównym czynnikiem jest fakt, że miód to natychmiastowe źródło 
kalorii, czyli źródło energii dla zdrowych i chorych ludzi niewymaga-
jące długiego i skomplikowanego trawienia. Ta sama absorpcja bezpo-
średnia niesie również ryzyko patologicznej przemiany cukru, np.  przy 
cukrzycy i otyłości.

Nieenergetyczne składniki odżywcze

Często miód jest zalecany ze względu na zawartość innych skład-
ników odżywczych, takich jak witaminy i minerały, ale ich ilość jest 
tak niska, że nie mogą one stanowić istotnego uzupełnienia ubogiej 
diety. Podobne argumenty dotyczą właściwości odżywczych i zdro-
wotnych większości innych produktów pszczelich, zwłaszcza pyłku  
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i mleczka pszczelego. Mimo, że ich korzystne właściwości wykazano 
w wielu przypadkach, nie można oprzeć ich na prostych wartościach 
liczbowych, tzn. ilości X substancji Y. Jednakże wiadomo, że jakość  
i dostępność składnika odżywczego jest ważna dla jego przydatności 
dla organizmu. Mikroelementy w nieprzetworzonym miodzie mogą 
być traktowane jako najwyższej możliwej jakości. Dlatego z żywienio-
wego punktu widzenia, synergiczny efekt równoważenia lub taki, który 
odblokowuje inne dostępne składniki odżywcze to jedna z najbardziej 
prawdopodobnych, niesprawdzonych jeszcze hipotez. 

Rys 8. Nowoczesny sprzęt pszczelarski gwarantuje dobrą jakość miodu.

Aplikacje miejscowe 

Miejscowa aplikacja w kontrolowanych warunkach wykazała przy-
spieszone gojenie się ran u zwierząt (Bergman i in., 1983, El Banby  
i in., 1989), eksperymentalnych ran po oparzeniach u szczurów (Bur-
lando, 1978) oraz różnego rodzaju ran, w tym ran pooperacyjnych  
u ludzi (Cavanagh i in., 1970; Kandil i in., 1987a, b i 1989; Effem,  
1988 oraz Green, 1988). Podobne, choć nie takie samo, działanie 
uzyskuje się przy zastosowaniu oczyszczonej sacharozy i specjalnych 
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proszków polisacharydów (Chirife i in., 1982). Zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne rany operacyjne stają się sterylne w ciągu kilku dni i wysy-
chają. Jednoczesna stymulacja regeneracji tkanek przez miód zmniej-
sza blizny i czas leczenia. Ponadto, opatrunki z miodu nie przyklejają 
się do rany lub delikatnej nowej skórki. W wielu tropikalnych szpita-
lach polowych, w których dostęp do antybiotyków i innych leków jest 
ograniczony, miód z powodzeniem stosuje się od długiego czasu. 

Tabela 8. Składniki odżywcze w miodzie w odniesieniu do wymagań człowieka (Crane, 1980)

Składnik odżywczy Jednostka Średnia ilość  
w 100 g miodu

Zalecana dawka 
dzienna

Wartość energetyczna
Witaminy
A
B1 (Tiamina)
B2 (Ryboflawina)
Kwas nikotynowy (niacyna)
B6 (Pirydoksyna)
Kwas pantotenowy
Bc (Kwas foliowy)
B12 (Cyjanokobalamina)
C (Kwas askorbinowy)
D
E (Tokoferol)
H (Biotyna)
Minerały
Wapń 
Chlor
Miedź 
Jod
Żelazo
Magnez
Fosfor
Potas
Sód
Cynk

K.Cal
 

I.U.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
I.U.
I.U.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.

304
 
–

0.004 – 0.006
0.002 – 0.06
0.11 – 0.36

0.008 – 0.32
0.02 – 0.11

–
–

2.2 – 2.4
–
–
–
 

4 – 30
2 – 20

0.01 – 0.1
–

1 – 3.4
0.7 – 13
2 – 60

10 – 470
0.6 – 40
0.2 – 0.5

2800
 

5000
1.5
1.7
20
2.0
10
0.4
6

60
400
30
0.3
 

1000
 

2.0
0.15
18

400
1000

–
–

15
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Działanie antybakteryjne

Działanie antybakteryjne jest najłatwiejszym do przetestowania 
i prawdopodobnie najlepiej zbadanym działaniem miodu. W normal-
nym miodzie przypisuje się je wysokiemu stężeniu cukru i kwasowości 
(zakres pH od 3,5 do 5,0). Jednak biorąc pod uwagę, że miód roz-
cieńczony również wykazuje działanie antybakteryjne, stwierdzono, że 
składnik aktywny to nieuchwytna substancja ogólnie określana jako 
„inhibina”. Dużą część działania antybakteryjnego przypisano później 
nadtlenkowi wodoru (H202), enzymatycznemu produktowi ubocznemu 
powstałemu podczas wytwarzania kwasu glukonowego z glukozy. Od-
powiedzialny enzym, oksydaza glukozowa, jest w zasadzie nieaktywny 
w normalnym stężonym miodzie. Tak więc, w roztworach miodu (roz-
cieńczonym miodzie) o odpowiednim pH, działanie antybakteryjne 
występuje w dużej mierze ze względu na obecność nadtlenku wodoru. 
Znaczenie biologiczne takiego mechanizmu wynika z konieczności 
ochrony niedojrzałego miodu (o wysokiej zawartości wilgoci), kiedy 
przebywa on jeszcze z rodziną pszczelą aż do uzyskania wyższego 
stężenia cukru. Obydwa mechanizmy mogą częściowo wyjaśnić ste-
rylizujące działanie miodu na rany i jego skuteczność przeciwko prze-
ziębieniom, ale nie wyjaśniają pozytywnego wpływu na rany po opa-
rzeniach (Heggers, i in., 1987) i szybszego leczenia ran z mniej otartą 
tkanką. Subralimanyam (1993) opisuje 100% przyjęcie przeszczepów 
skóry po aplikowaniu miodu przez okres do 12 tygodni. Działanie an-
tybakteryjne różni się znacznie w zależności od rodzaju miodu (Dust-
mann 1979; Revathy i Banerji, 1980;. Jeddar i in., 1985 oraz Molan  
i in., 1988). Oprócz oksydazy glukozowej, wydaje się, że miód zawie-
ra inne, w większości nieznane substancje o działaniu antybakteryj-
nym, wśród których występują polifenole. Te inne czynniki zostały 
zidentyfikowane w kilku przypadkach (Toth i in., 1987; Bogdanov,  
1989 i Molan i in., 1989), ale istnieje niewiele badań naukowych na 
temat różnych teorii dotyczących korzystnego działania miodu. Jed-
nak zostało potwierdzone, że miód traci większość działań antybakte-
ryjnych po podgrzaniu lub pod wpływem długotrwałego narażenia na 
działanie promieni słonecznych (Dustmann, 1979). 
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Rys.9. Miód plastrowy /sekcyjny/ zalecany jest w alergii pyłkowej.

Źródła informacji na temat leczenia miodem

Mladenov (1972) opublikował książkę (w języku rumuńskim) na 
temat leczenia miodem w Rumunii i istnieje kilka artykułów na temat 
leczenia miodem u Apimondia (1976) i Crane (1975 i 1990). Ame-
rykańskie Stowarzyszenie Apiterapii gromadzi historie przypadków 
oraz informacje naukowe na temat wszystkich leczniczych zastosowań 
produktów pszczelich. 

Miód jako składnik produktów paramedycznych

Lecznicze zastosowanie miodu jest prawdopodobnie jego najbar-
dziej znanym zastosowaniem. Nie wymaga ono specjalnych preparatów. 
Jeśli miód nie jest używany w czystej postaci, to miesza się go w domu 
z innymi płynami, takimi jak gorące mleko, herbata lub inne napary, 
wino i inne napoje alkoholowe. Farmakopee wielu krajów opisują pre-
parat na bazie miodu, który może być przygotowany przez farmaceutę 
(woda różana z miodem) i który jest stosowany miejscowo w zakaże-
niach gardła i różnych wrzodach jamy ustnej. Bardziej powszechne 
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jest stosowanie miodu w ziołowych i innych tradycyjnych ekstraktach. 
Jeżeli ekstrakt ma postać syropu, preparat należy poddać sterylizacji 
za pomocą wysokiej temperatury przed lub po dodaniu składników 
czynnych lub środków konserwujących, takich jak sorbinian potasowy, 
lub dodając alkohol. Czasami syropy ze sfermentowanego miodu są 
wykorzystywane jako baza. Produkuje się je poprzez dodanie drożdży 
do mieszanki, która zawiera znacznie wyższy stosunek cukru do wody 
(1:1) niż w przypadku miodu pitnego lub piwa (patrz następny punkt). 
Ekstrakty roślinne są dodawane po fermentacji i klaryfikacji.

Dodawanie miodu do ekstraktów roślinnych, a także przed fer-
mentacją (jak opisano powyżej), jest powszechnie praktykowane  
w medycynie Ayurwedyjskiej jak wspomniano w 2.4.1. Tradycyjne 
afrykańskie ekstrakty lecznicze również miesza się z miodem, prawdo-
podobnie nie tylko dlatego, że w ten sposób lepiej smakują. W Europie 
znanych jest również wiele tradycyjnych preparatów, niektóre z nich 
były już zalecane przez Hipokratesa. Miód jest również podstawowym 
składnikiem niektórych leczniczych win i octów. Jeden z przepisów 
podaje, że należy pokruszyć zioła i zanurzyć je na 10 do 30 dni w winie, 
do którego można dodać nieco alkoholu, by wspomóc ekstrakcję i kon-
serwację. Otrzymany płyn należy przefiltrować i poddać pasteryzacji; 
następnie dodaje się miód.

CHARAKTERySTyKA PRoPoLISU

Propolis jest mieszaniną różnych ilości wosku pszczelego i żywicy 
zebranej przez pszczoły z roślin, szczególnie z pąków kwiatów i li-
ści. Ponieważ trudno jest prowadzić obserwację pszczół w trakcie ich 
poszukiwawczych lotów, dokładne źródła żywicy zwykle nie są zna-
ne. Zaobserwowano, że pszczoły zdrapują ochronną żywicę z pąków 
kwiatów i liści przy użyciu swoich żuwaczek, a następnie przenoszą 
ją do ula w koszyczkach umieszczonych na tylnych nogach. Można 
przyjąć, że w trakcie procesu zbierania i formowania żywicy, jest ona 
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mieszana ze śliną oraz innymi wydzielinami pszczół oraz z woskiem 
pszczelim. Żywica jest wykorzystywana przez pszczoły robotnice do 
wyścielania powierzchni wewnątrz gniazda i plastrów z czerwiem, na-
prawiania plastrów, uszczelniania małych pęknięć w ulu, zmniejszania 
rozmiaru wejścia do ula, zalepiania wewnątrz ula martwych zwierząt 
i owadów, które są zbyt duże, aby móc je wynieść z ula oraz, być może 
najważniejsze, mieszania małych ilości propolisu z woskiem do zaskle-
piania komórek z czerwiem. Zastosowania te są istotne, ponieważ wy-
korzystują one antybakteryjne i przeciwgrzybiczne działanie propoli-
su, by chronić rodzinę przed chorobami. Wykazano, że propolis zabija 
największego wroga pszczół wśród bakterii, Bacillus larvae – przyczynę 
zgnilca amerykańskiego (Mlagan i Sulimanovic, 1982; Meresta i Me-
resta, 1988). Wykorzystanie propolisu zmniejsza zatem ryzyko infekcji 
rozwijającego się czerwiu i rozwoju bakterii rozkładających martwą 
tkankę zwierzęcą.

Skład propolisu zależy od rodzaju roślin dostępnych pszczołom. 
Propolis różni się pod względem koloru, zapachu i prawdopodobnie 
cech leczniczych, w zależności od pochodzenia i pory roku. Co wię-
cej, niektóre pszczoły i niektóre rodziny są bardziej zapalonymi zbie-
raczami, na ogół ku przerażeniu pszczelarzy, ponieważ propolis jest 
bardzo lepką substancją, która, w nadmiarze, może utrudnić wyjmo-
wanie ramek z korpusu. Zbieranie propolisu jest znane tylko zachod-
niej pszczole miodnej Apis mellifera. Gatunki azjatyckie nie zbierają 
propolisu. Tylko melipony i pszczoły bezżądłowe są znane ze zbie-
rania podobnie lepkich substancji żywicznych do uszczelniania i bu-
dowy komórek do przechowywania miodu i pyłku. Niemniej jednak, 
w niniejszej pracy propolis odnosi się tylko do żywicy zebranej przez 
pszczoły miodne, ponieważ na niej zostały przeprowadzone prawie 
wszystkie badania. Mogą istnieć podobne tradycyjne zastosowania 
żywicy zebranej przez melipony. Na naturalnych obszarach występo-
wania Apis mellifera, znanych jest mnóstwo tradycyjnych zastosowań 
tej wszechstronnej substancji. Starożytni Grecy i Rzymianie wiedzieli 
już, że propolis leczy ropnie skórne i przez wieki jego zastosowanie 
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budziło zmienne zainteresowanie. Starożytni Egipcjanie wiedzieli  
o korzyściach płynących z propolisu i w Afryce jest stosowany do dziś 
jako lek, klej do strojenia bębnów, uszczelniacz do pękniętych zbiorni-
ków na wodę lub kajaków oraz w dziesiątkach innych zastosowań. Jest 
on składnikiem specjalnych lakierów, takich jak te stosowane przez 
Stradivariusa w jego skrzypcach ( Jolly, 1978).

Właściwości fizyczne propolisu

Propolis ma barwę od żółtej do ciemnobrązowej, ale Coggshall  
i Morse (1984) donosili również o propolisie przezroczystym. W tem-
peraturze od 25 do 45°C  propolis jest miękką, elastyczną i bardzo 
lepką substancją. W temperaturze poniżej 15°C, a zwłaszcza po za-
mrożeniu lub blisko temperatury zamarzania staje się twardy i kruchy. 
Po zmianie temperatury na wyższą nadal pozostanie on kruchy. Powy-
żej 45°C staje się kleisty i gumowy. Propolis przechodzi w stan płynny  
w temperaturze od 60 do 70°C, ale w przypadku niektórych próbek 
temperatura topnienia może mieć nawet 100°C. Najczęstsze roz-
puszczalniki stosowane do komercyjnej ekstrakcji to etanol (alkohol 
etylowy) i glikol. Do analizy chemicznej w celu wyodrębnienia po-
szczególnych frakcji można stosować różne rozpuszczalniki. Wiele 
bakteriobójczych składników rozpuszcza się w wodzie lub alkoholu.

Skład propolisu

W jednej z niedawnych analiz propolisu z Anglii zidentyfikowano 
150 związków tylko z jednej próbki (Greenaway, i in., 1990), ale w su-
mie do tej pory wyizolowano ich ok. 300. Wydaje się, że z każdą nową 
analizą odkrywane są nowe związki. Żywica na propolis jest zbierana 
z wielu różnych drzew i krzewów. Każdy region i każda rodzina wy-
daje się mieć swoje ulubione źródła żywicy, co skutkuje w dużej róż-
norodności kolorów, zapachów i składów. Analiza żywicy drzew euro-
pejskich wskazuje, że wszędzie tam, gdzie obecne są gatunki Populus, 
pszczoły najchętniej zbierają żywicę z pąków liści. Przeprowadzone na 
Kubie badanie sugeruje, że żywice roślinne zbierane przez pszczoły są 
co najmniej częściowo przez nie metabolizowane (Cuellar i in., 1990).  
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Obecność cukrów (Greenaway i in., 1987) również sugeruje, że pro-
polis jest metabolizowany przez pszczoły w wyniku dodania śliny 
zarówno podczas zdrapywania, jak i przeżuwania. Wykaz głównych 
grup substancji chemicznych występujących w propolisie jest poda-
ny poniżej, z odniesieniami do niektórych ostatnich raportów i analiz  
z różnych krajów. Głównymi związkami są żywice zbudowane z fla-
wonoidów i kwasów fenolowych lub ich estrów, które często stano-
wią do 50% wszystkich składników. Zmiana składu wosku pszczelego 
ma również wpływ na analizę chemiczną. Ponadto należy zauważyć,  
że większość badań nie próbuje ustalić wszystkich składników, ale 
ogranicza się do grupy związków chemicznych lub metod ekstrakcji. 
Wybór prezentowanych tu badań opiera się na najnowszych publika-
cjach, wśród których pierwszeństwo mają najbardziej kompletne bada-
nia lub badania z krajów, w których są one jedynym odniesieniem.

Rys.10. Propolis jest masą roślinną wytwarzaną przez pszczoły miodne z żywicy zebranej  
z kory drzew i pąków niektórych drzew oraz roślin balsamicznych

Fizjologiczne działanie propolisu

Niepotwierdzone poszlaki

W literaturze przedmiotu znaleziono opis następujących zasto-
sowań propolisu i jego ekstraktów, lecz bez wystarczających dowodów 
lub odniesień do badań naukowych: leczenie przeciwastmatyczne  
w postaci sprayów do ust, wspomaganie układu oddechowego, działa-
nie przeciwreumatyczne (Donadieu, 1979), hamowanie komórek czer-
niaka złośliwego i komórek rakowych, regeneracja tkanek, wzmacnia-
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nie naczyń włosowatych, działanie przeciwcukrzycowe, fitoinhibitor, 
hamowanie rozwoju bakterii atakujących rośliny i nasiona, a w szcze-
gólności nasiona ziemniaków i sałaty (Bianchi, 1991).

Skład propolisu

Skład propolisu różni się w zależności od ula, regionu, pory roku. 
Zwykle ma ciemno brązowy kolor, ale można znaleźć również propolis 
zielony, czerwony, czarny i biały, w zależności od źródła żywicy wystę-
pującej w okolicy danego ula. Pszczoły są oportunistkami, zbierają to, 
co potrzebują z dostępnych źródeł, a szczegółowe analizy pokazują, że 
skład chemiczny propolisu znacznie różni się w zależności od regionu 
i występującej roślinności. Na przykład, w północnym klimacie umiar-
kowanym pszczoły zbierają żywicę z drzew, takich jak topola i drzewa 
iglaste (biologiczna rola żywicy to zabezpieczanie ran i ochrona przed 
bakteriami, grzybami i owadami). „Typowy” propolis z umiarkowanej 
północy zawiera około 50 składników, przede wszystkim żywice i bal-
samy roślinne (50%), wosk (30%), olejki eteryczne (10%) oraz pyłki 
(5%). Propolis zawiera także lipofilne akarycydy, naturalny pestycyd, 
który chroni przed inwazją roztoczy. W regionach neotropikalnych, 
poza wieloma różnymi drzewami, pszczoły mogą również zbierać 
żywicę z kwiatów rodzajów Clusia i Dalechampia, które są jedynymi 
znanymi gatunkami roślin produkującymi żywicę, by przyciągać za-
pylacze. Żywica rodzaju Clusia zawiera poliprenylowe benzofenony. 
Na niektórych obszarach Chile, propolis zawiera terpen z krzewów 
Baccharis, a w Brazylii wyizolowano ostatnio z czerwonego propoli-
su epoksyd naftochinonu i udokumentowano zawartość prenylowa-
nych kwasów, takich jak kwas 4-hydroksy-3,5-diprenylocynamonowy.  
W wyniku przeprowadzonej w Henan w Chinach analizy propolisu 
znaleziono kwas synapinowy, izoferulowy, kawowy i chryzynę, z któ-
rych pierwsze trzy związki wykazują działanie antybakteryjne. Rów-
nież brazylijski czerwony propolis, w dużej mierze pochodzący z ży-
wicy roślin Dalbergia ecastaphyllum, ma wysoką względną zawartość 
procentową izoflawonoidów 3-hydroksy-8,9-dimetoksypterokarpan  
i medikarpin.
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Inne powszechnie obecne flawonoidy obejmują galanginę i pino-
cembrynę. Ester fenetylowy kwasu kawowego (CAPE) jest również 
składnikiem niektórych odmian propolisu z Nowej Zelandii. Pszczo-
ły robotnice okazjonalnie zbierają nawet różne związki uszczelniające 
wyprodukowane przez ludzi jeśli ich zwykłe źródła są trudniejsze do 
uzyskania. Właściwości propolisu zależą od konkretnych źródeł wyko-
rzystywanych przez poszczególne ule; dlatego potencjalne właściwości 
lecznicze wykazywane przez propolisu z jednego ula mogą nie wystę-
pować w propolisie pochodzącym z innego ula lub nawet z innej próbki 
z tego samego ula. Ogólne zastosowanie lecznicze propolisu obejmuje 
leczenie układu sercowo-naczyniowego i krwionośnego (niedokrwi-
stość), układu oddechowego (różne infekcje), opiekę stomatologiczną, 
dermatologiczną (regeneracja tkanek, wrzody, wypryski, gojenie się ran 
– szczególnie ran po oparzeniach, grzybica, infekcje i zmiany błony 
śluzowej), leczenie nowotworów, wspomaganie i poprawa funkcjo-
nowania układu odpornościowego, przewodu pokarmowego (wrzody  
i infekcje), ochrona i wspomaganie funkcjonowania wątroby oraz wiele 
innych. Niektóre odniesienia do tych zastosowań można znaleźć na li-
ście naukowo udowodnionych skutków działania, w przeciwnym razie 
można szukać informacji w zbiorach IBRA, Apimondia ï Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Apiterapii.

CHARAKTERySTyKA MLECzKA PSzCzELEGo

Mleczko pszczele jest wydzielane przez gruczoł gardzielowy mło-
dych pszczół robotnic (opiekunek) karmiących młode larwy i dorosłą 
pszczołę matkę. Królowa i larwy karmione są mleczkiem pszczelim 
bezpośrednio po jego wydzieleniu; nie jest ono przechowywane. Dlate-
go nie jest ono tradycyjnym produktem pszczelarskim. Jedyna sytuacja, 
w której możliwe jest zebranie mleczka pojawia się w trakcie chowu 
matek pszczelich, gdy larwom, z których mają powstać matki pszcze-
le, podawane jest mleczko pszczele w nadmiarze. Larwy matek nie są  
w stanie konsumować pożywienia tak szybko i mleczko pszczele gro-
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madzi się w matecznikach. Dokładna definicja dostępnego w sprzeda-
ży mleczka pszczelego jest więc związana z metodą jego produkcji: jest 
to pożywienie przeznaczone dla cztero- i pięciodniowych larw matek 
pszczelich. Różnica między matką pszczelą, a pszczołą robotnicą leży 
w sposobie karmienia podczas stadia larwalnego. Prawdą jest, że ze 
wszystkich jaj żeńskich może wyrosnąć matka pszczela, ale dzieje się 
tak tylko wtedy, gdy w trakcie całego rozwoju larwalnego, a w szcze-
gólności w ciągu pierwszych czterech dni, inne pszczoły opiekują się 
nią i karmią „jak królową”. Chów matek pszczelich, regulowany przez 
złożone mechanizmy w ulu, wywołuje u młodej larwy serię hormonal-
nych i biochemicznych reakcji i działań, które sprawiają, że rozwija się 
matka pszczela. Matka pszczela różni się od pszczoły robotnicy pod 
wieloma względami:

morfologia: u matki pszczelej rozwijają się narządy płciowe, pod-
czas gdy u pszczoły robotnicy rozwijają się narządy przydatne w jej 
pracy, takie jak koszyczki na pyłek, silniejsze żuwaczki, gruczoły gar-
dzielowe i woskowe. 

okres rozwoju: rozwój matki pszczelej trwa przeciętnie 15,5 dnia, 
podczas gdy u robotnic trwa on 21 dni.

długość życia: matka pszczela żyje kilka lat, a robotnica kilka 
miesięcy,

i zachowanie: królowa składa do kilku tysięcy jaj dziennie, pod-
czas gdy robotnice składają jaja tylko sporadycznie. W przeciwieństwie 
do robotnic, królowa nigdy nie uczestniczy w żadnych pracach wyko-
nywanych w ulu.

Przede wszystkim przez spektakularną płodność i długie życie 
królowej karmionej wyłącznie mleczkiem pszczelim, zaczęto wierzyć, 
że mleczko pszczele wywoła podobne efekty u ludzi. Na początku lat 
50’, zaczęły pojawiać się artykuły, szczególnie we francuskiej prasie 
pszczelarskiej, wychwalające działanie mleczka pszczelego. Odnosi-
ły się one do badań przeprowadzonych w kilku szpitalach. Chauvin 



 cZęśĆ i  •  charakterystyka produktów pszczelich

47

(1968) nie był jednak w stanie znaleźć źródła tych informacji, a tym 
samym uznał je za bezzasadne. Mit o mleczku pszczelim narodził 
się z jednej strony dzięki niesamowitemu zjawisku biologicznemu,  
a z drugiej dzięki handlowej spekulacji, która, na podstawie wstępnych 
wyników uzyskanych przez entomologów i fizjologów, wykorzystała 
sugestywność i wyobraźnię konsumentów chcących dać się uwieść 
urokowi tego rzadkiego i nieznanego produktu. W rzeczywistości, 
mleczko pszczele było tak rzadkie i tak mało znane, że nie można było 
sprawdzić jego rzeczywistej obecności w wielu produktach, w których 
teoretycznie się znajdowało. 

W ciągu kilku lat po pierwszym pojawieniu się mleczka pszcze-
lego na rynku, szybko stało się ono powszechnie znane i spożywane, 
a rosnące zapotrzebowanie zmotywowało ekspertów, by udoskonalić 
techniki produkcji i nakłaniało coraz to więcej pszczelarzy do specjali-
zowania się w tej działalności. Tym samym wzrosło wsparcie dla badań 
kontroli jakości produktu handlowego i identyfikacji jego właściwo-
ści biologicznych i klinicznych. Konsumpcja mleczka pszczelego stale 
rośnie, nawet pomimo tego, że jego korzyści dla zdrowia ludzkiego nie 
zostały nigdy naukowo potwierdzone. Zachodnia medycyna zawsze 
obawia się efektów stosowania tego produktu i w większości przypad-
ków nie bierze go pod uwagę, w dużej mierze ze względu na spo-
sób w jaki mleczko pszczele było początkowo promowane. Pomimo 
ogromnej liczby publikacji chwalących jego cechy i pozornie bogatej 
literaturze przedmiotu, nadal brakuje poważnych danych naukowych 
na temat skutków klinicznych stosowania mleczka pszczelego.

Właściwości fizyczne mleczka pszczelego

Mleczko pszczele to jednorodna substancja o konsystencji dość 
płynnej pasty. Ma kolor białawy z żółtymi lub beżowymi odcieniami, 
ostry fenolowy zapach i charakterystyczny kwaśny smak. Jego gęstość 
wynosi około 1,1 g/cm3 (Lercker i in., 1992) i jest częściowo roz-
puszczalne w wodzie. Roztwory wodne jaśnieją podczas alkalizowania 
sodą. Lepkość różni się w zależności od zawartości wody i wieku – po-
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woli staje się bardziej lepkie podczas przechowywania w temperaturze 
pokojowej lub w lodówce w temperaturze 5°C. Zwiększenie lepkości 
wydaje się być związane ze zwiększeniem ilości nierozpuszczalnych 
w wodzie związków azotowych wraz ze zmniejszeniem ilości roz-
puszczalnego azotu i wolnych aminokwasów (Takenaka i in., 1986). 
Zmiany te wynikają najprawdopodobniej z trwającej nadal aktywności 
enzymatycznej oraz interakcji między frakcjami lipidowymi i białko-
wymi. Po dodaniu sacharozy, mleczko pszczele staje się bardziej płyn-
ne (Sasaki i in., 1987). Zmiany lepkości zostały również powiązane ze 
zjawiskami, które regulują podział kastowy w rodzinie pszczelej. Pew-
ne pozostałości, na przykład fragmenty skóry larw, obecne w mleczku 
pszczelim są oznaką jego czystości. Występują również od czasu do 
czasu resztki wosku, ich obecność jest w dużym stopniu uzależniona 
od metody zbioru. W przechowywanym mleczku pszczelim często po-
jawiają się małe granulki z powodu wytrącania się składników.

Skład mleczka pszczelego

W ostatnich latach publikowano liczne analizy chemiczne mlecz-
ka pszczelego. Dopiero niedawno jednak dzięki bardzo zaawan-
sowanym technologiom uzyskano szczegółowe analizy niezwykłej 
kompozycji i złożoności tej nieco kwaśnej substancji (pH od 3,6 do 
4,2). Podstawowymi składnikami mleczka pszczelego są woda, biał-
ka, cukry, lipidy i sole mineralne. Mimo, że występują one w znacz-
nie zróżnicowanych odmianach, skład mleczka pszczelego pozostaje 
względnie stały biorąc pod uwagę różne rasy i rodziny pszczół oraz 
okres. Woda stanowi około dwie trzecie świeżego mleczka pszczelego,  
a w suchej masie zdecydowanie największą frakcję stanowią białka 
i cukry. Spośród substancji azotowych, białka stanowią przeciętnie 
73,9%, a wśród sześciu głównych białek (Otani i in., 1985), cztery to 
glikoproteiny (Takenaka, 1987). Wolne aminokwasy to zwykle 2,3%, 
a peptydy 0,16% (Takenaka, 1984) substancji azotowych. W mleczku 
pszczelim znajdują się wszystkie niezbędne dla ludzi aminokwasy. Zi-
dentyfikowano w sumie 29 aminokwasów i ich pochodnych. Wśród 
nich najważniejszy jest kwas asparaginowy i kwas glutaminowy (Howe 
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i in., 1985). Wolne aminokwasy to prolina i lizyna. Obecnych jest rów-
nież wiele enzymów, w tym oksydaza glukozowa, fosfataza i cholino-
esteraza. Substancja insulinopodobna została zidentyfikowana przez 
Kramera i in. (1977 i 1982).

Rys. 11. Mleczko pszczele

Tabela 9. Skład mleczka pszczelego (z Lercker i in.,1984 i 1992)

Minimum Maksimum

Woda 57% 70%

Białka (N x 6.25) 17% suchej masy 45% suchej masy

Cukry 18% suchej masy 52% suchej masy

Lipidy 3.5% suchej masy 19% suchej masy

Minerały 2% suchej masy 3% suchej masy

Cukry składają się głównie z fruktozy i glukozy w stosunkowo 
stałych proporcjach podobnych do tych występujących w miodzie. 
Fruktoza przeważa. W wielu przypadkach, fruktoza i glukoza łącz-
nie stanowią 90% całkowitej zawartości cukrów. Zawartość sacharo-
zy różni się znacznie w zależności od próbki. Pozostałe cukry obecne  
w znacznie mniejszych ilościach to maltoza, trehaloza, melibioza, ry-
boza i erloza (Lercker i in., 1984, 1986 i 1992). Zawartość lipidów jest 
unikatową i, z wielu punktów widzenia, bardzo ciekawą cechą mleczka 
pszczelego. Frakcja lipidowa składa się z 80-90% (suchej masy) wol-
nych kwasów tłuszczowych o niezwykłej i nietypowej strukturze. Są 
to w większości krótkie łańcuchy (od 8 do 10 atomów węgla) hydro-
ksykwasów tłuszczowych albo kwasy dikarboksylowe, różniące się od 
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kwasów tłuszczowych o 14 do 20 atomach węgla, które powszech-
nie znajdują się w materiale pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 
Te kwasy tłuszczowe są odpowiedzialne za większość opisywanych 
właściwości biologicznych mleczka pszczelego (Schmidt i Buchmann, 
1992). Kwas główny to kwas 10-hydroksy-2-dekanowy, a następny to 
jego nasycony odpowiednik, kwas 10-HDA (kwas hydroxydecanoic). 
Poza wolnymi kwasami tłuszczowymi, frakcja lipidowa zawiera pewne 
obojętne lipidy, sterole (w tym cholesterol) i niezmydlającą się frakcję 
węglowodorów podobnych do ekstraktów wosku pszczelego.

Całkowita zawartość popiołu w mleczku pszczelim to około  
1% świeżej masy lub 2 do 3% suchej masy. Główne sole mineralne to, 
w kolejności malejącej: K, Ca, Na, Zn, Fe, Cu i Mn, z silną przewagą 
potasu (Benfenati i in., 1986). Zawartość witamin jest przedmiotem 
licznych badań od momentu, gdy pierwsze badania (Aeppler, 1922) 
wykazały, że mleczko pszczele jest bardzo bogate w witaminy. Tabela 
10 pokazuje wyniki otrzymane przez Vecchiego i in., (1988) w odnie-
sieniu do rozpuszczalnych w wodzie witamin. Inni autorzy prezentują 
zwykle wyniki zbliżone do minimalnych wartości z Tabeli 10 (Schmidt 
i Buchmann, 1992). Występują śladowe ilości witaminy C. Jeśli cho-
dzi o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to początkowo sądzono, 
że, biorąc pod uwagę ogromną płodność matki pszczelej, mleczko 
pszczele będzie zawierać witaminę E. Jednak badania wykazały, że tak 
nie jest. Nieobecne są również witaminy A, D i K (Melampy i Jones, 
1939). Podczas pierwszych badań, duży nacisk położono na poszu-
kiwanie hormonów płciowych w mleczku pszczelim. Udowodniono,  
że pierwsze pozytywne testy były błędne. Melampy i Stanley (1940) 
wykazali brak gonadotropowego działania na samice szczurów, a Jo-
hansson i Johansson (1958) wyraźnie wykazali brak jakichkolwiek 
ludzkich hormonów płciowych. Ostatnio jednak, dzięki o wiele bar-
dziej czułym metodom radioimmunologicznym, została zidentyfiko-
wana obecność testosteronu w bardzo małych ilościach: 0,012 ~ g/g 
świeżej masy (Vittek i Slomiany, 1984). Dla porównania, mężczyzna 
produkuje dziennie od 250.000 do 1 miliona razy więcej testostero-
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nu od ilości obecnej w jednym gramie świeżego mleczka pszczelego 
(Schmidt i Buchmann, 1992). Dla tak małych ilości nie wykazano 
wpływu biologicznego. 

Tabela 10. Zawartość witamin w mleczku pszczelim w mg na gram świeżej masy  
(Vecchi i in.,1988)

Tiamina Rybo-
flawina

Kwas pan-
totenowy

Pirydok-
syna Niacyna Kwas 

foliowy Inozytol Biotyna

Minimum 1.44 5 159 1.0 48 0.130 80 1.1

Maksimum 6.70 25 265 48.0 88 0.530 350 19.8

W mleczku pszczelim zidentyfikowano obecność licznych mniej 
istotnych związków należących do różnych kategorii chemicznych. 
Wśród nich są dwie substancje heterocykliczne, biopteryna i neopte-
ryna w ilości, odpowiednio, 25 i 5 mg/g świeżej masy. Związki te wy-
stępują także w pożywieniu larw pszczół robotnic, ale w ilości około 
jednej dziesiątej tych stężeń. Inne zidentyfikowane substancje obej-
mują kilka nukleotydów o charakterze zasadowym (adenozyna, ury-
dyna, guanozyna, irydyna i cytydyna), fosforany AMP, ADP i ATP, 
acetylocholiny (1 mg/g suchej masy) i kwas glukonowy (0,6% świeżej 
masy, Nye i in., 1973). W literaturze popularnonaukowej część mlecz-
ka pszczelego opisuje się, jako „inną, jeszcze nieznaną”. Wyrażenie to 
nie tylko podkreśla niepełny stan wiedzy analitycznej o produkcie, ale 
również brak zrozumienia wpływu biologicznego (sprawdzonego lub 
domniemanego) mleczka pszczelego. Do tej pory, mimo wielu wysił-
ków, wpływ ten nie został w pełni definitywnie udowodniony, ani nie 
został przypisany poszczególnym składnikom.

Fizjologiczne działanie mleczka pszczelego

Na pszczoły miodne

Wpływ mleczka pszczelego na larwy pszczoły miodnej, dla któ-
rych zostało ono pierwotnie przeznaczone jako pokarm, został opisa-
ny pobieżnie, ponieważ oprócz tego, że to fascynujące zjawisko biolo-
giczne, jest także podstawą „mitu” mleczka pszczelego. W 1950 roku,  
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w wyniku nowych odkryć medycznych w dziedzinie cudownych leków, 
takich jak penicylina, hormony i witaminy, stało się ono „popularne”  
i było postrzegane przez wielu jako prosta odpowiedź na wiele pytań 
biologicznych. Nieuchwytny „hormonalny” wpływ mleczka pszczelego 
na larwy pszczół miodnych doprowadził do przekonania, że jego nie-
mal cudowny wpływ na larwy pszczół może być podobny na ludzi. Ten 
„hormonalny” wpływ był odpowiedzialny nie tylko za podział kastowy 
pomiędzy robotnicami a matką pszczelą, ale także za ogromną płod-
ność królowej genetycznie równej pszczole robotnicy, wyróżnioną naj-
wyraźniej tylko przez jej pożywienie. To samo tyczy się długości życia 
królowej, unikatowej dla dorosłego owada. Choć wiadomo, że mleczko 
pszczele jest niezbędnym pożywieniem dla przetrwania i produktyw-
ności królowej, to nie wiadomo, które frakcje mleczka pszczelego są 
niezbędne, które z nich można zastąpić i jakie są minimalne, a jakie 
optymalne warunki dla królowej. Prawie cała uwaga skupiła się na nie-
dojrzałych stadiach rozwoju. Zostały przeprowadzone liczne badania 
mające na celu odkrycie hormonów i innych substancji wystarczają-
co silnych, aby wywołać wszystkie niezbędne zmiany i nadać królo-
wej jej „lepsze” cechy. Rzeczywiście, wstępne badania doprowadziły do 
przekonania, że substancja decydująca o tym, która z pszczół zostanie 
królową naprawdę istnieje i jest to bardzo niestabilna substancja (tak 
nieuchwytna jak życie wieczne). Wydawało się, że jest tak niestabilna, 
że w ciągu jednego dnia po jej wydzieleniu staje się ona nieskuteczna. 
Jednak wyniki innych badań nie potwierdziły tej hipotezy.

W próbie zidentyfikowania substancji determinującej wybór królo-
wej, wszystkie składniki mleczka pszczelego, w szczególności te bardziej 
nietypowe lub te o znanym wpływie biologicznym bądź te występujące 
w większej ilości, zostały przetestowane. Pod koniec 1980 roku tajem-
nica wciąż nie była rozwiązana, a wiele kontrastujących ze sobą hipo-
tez podawało równie przekonujące wyjaśnienia. Uważano, że Rembold  
i in. (1974) byli bliscy zidentyfikowania determinującej wybór królowej 
substancji, którą udało im się odseparować; inni badacze zapropono-
wali mechanizm różnicowania oparty na różnych proporcjach skład-
ników odżywczych w pożywieniu przeznaczonym dla larw robotnic 
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oraz matek. Weiss (1975) oraz Asencot i Leński (1975) uważali, że 
to zawartość cukru w pożywieniu dla larw (wyższa dla młodych larw 
matek pszczelich) powoduje różnicowanie między robotnicami a mat-
kami. Sasaki i in. (1987) zaproponowali kolejną hipotezę, obejmują-
cą wiele kontrastujących ze sobą wyników badań przeprowadzonych 
przez innych badaczy i zasugerowali, że kluczowym czynnikiem jest 
„prawidłowa” lepkość mleczka pszczelego wraz z wyższą konsumpcją, 
ale nawet ta teoria musi jeszcze zostać potwierdzona dowodami. In-
nymi słowy, nadal niewiadomo, jak działa mleczko pszczele, ani co jest 
odpowiedzialne za jego niesamowite działanie. Jednakże, jeśli nadal 
wskazywane są paralele między pszczołami miodnymi a mleczkiem 
pszczelim oraz ludźmi a mleczkiem pszczelim, to powinny one służyć 
podkreśleniu złożoności i współzależności różnych metod leczniczych 
i czynników, takich jak to kto, co, kiedy i ile przyjmuje. Spożywanie 
mleczka pszczelego lub wcieranie go w skórę nie sprawi, że ktoś stanie 
się młodszy lub będzie żyć przez tysiąc lat. Z drugiej strony, stosowanie 
go jako uzupełnienie diety, leków lub działań, może mieć działanie 
synergistyczne, którego nie da się wyjaśnić za pomocą spisu związków 
i ich poszczególnych działań. Należy przeprowadzić weryfikacje takiej 
hipotezy w badaniach klinicznych i naukowych. Istnieje wiele poszlak 
omówionych w następnej części, które prowadzą nas do przekonania, 
że mleczko pszczele może być bardzo korzystne dla ludzkości.

Niepotwierdzone poszlaki

Mleczko pszczele początkowo reklamowano z powodu swojego 
odmładzającego działania (De Belfever, 1958). Działanie najczęściej 
opisywane w reklamach i potwierdzane w oświadczeniach osób, które 
stosowały mleczko pszczele opisane zostało w tabelach, powołując się 
na słowa jednej z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych pub-
likacji w Europie na ten temat (Donadieu, 1978). Mówi się, że mlecz-
ko pszczele stosowane doustnie przez 1-2 miesiące, połykane lub roz-
puszczane pod językiem w dawkach 200-500 mg na dzień, działa jako 
środek wzmacniający i środek pobudzający o działaniu euforycznym 
wywoływanym u zdrowych ludzi. Poza tymi wskazaniami, użytkow-
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nicy przyznawali, że mleczko rozwiązało większość ich problemów 
zdrowotnych. W wielu przypadkach były to przewlekłe lub nawra-
cające zaburzenia, których leczenie nie doprowadziło do pożądanych 
rezultatów, więc efekty uzyskane poprzez mleczko pszczele były uwa-
żane za „cudowne”. Należy podkreślić, że teorie te nie są potwierdzone 
żadnymi badaniami naukowymi lub dokumentacją. Nie ma dowodów 
na to, że działanie można przypisać wyłącznie lub głównie mleczku 
pszczelemu. Osoby, które przyjmowały mleczko pszczele mówiły,  
że szybko doświadczyły uczucia ogólnego dobrego samopoczucia, tzn. 
wpływu na ich sprawność fizyczną (odporność na zmęczenie), moż-
liwości intelektualne (większa zdolność przyswajania wiedzy i lepsza 
pamięć) oraz na ich stan psychiczny (większa pewność siebie, uczucie 
dobrego samopoczucia i euforii). Innymi słowy, mleczko pszczele wy-
daje się działać jako ogólny stymulator poprawiający reakcję immuno-
logiczną i ogólne funkcjonowanie organizmu.

Tabela 11. Lista właściwości, korzyści i popraw stanu zdrowia przypisywanych mleczku  
pszczelemu opisywanych w historiach osobistych przypadków oraz w literaturze nienaukowej.

Zastosowanie wewnętrzne Zastosowanie zewnętrzne
Środek wzmacniający Choroby skóry

Stymulant – sprawność fizyczna, lepsza pa-
mięć, zdolność uczenia się i pewność siebie

Stymulacja i odrost nabłonka

Ogólna poprawa zdrowia Działanie przeciwzmarszczkowe

Anoreksja Znormalizowanie wydzielania  
z gruczołów łojowych (wydzielanie 
tłuszczu z gruczołów skórnych)

Zwiększony apetyt

Choroby skóry

Pożądanie i sprawność seksualna

Grypa

Zwiększona odporność na infekcje wirusowe

Wysokie ciśnienie krwi

Niskie ciśnienie krwi

Niedokrwistość

Arterioskleroza

Poziom cholesterolu

Przewlekłe i nieuleczalne choroby
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Dowody naukowe

Mleczko pszczele nie wykazało ani właściwości toksycznych po 
wstrzyknięciu myszom i szczurom wysokiej dawki, tj. nawet do 3g na 
kg masy ciała dziennie, (Hashimoto i in., 1977) ani działania muta-
gennego, jak wykazały testy na DNA bakterii Salmonella typimurium 
(Tamura i in., 1985). Takahashi i in., (1983) odnotowali przypadki 
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u 2 z 10 pacjentów pod-
danych testom skórnych. W kontekście reakcji alergicznych należy 
wspomnieć, że zastrzyki domięśniowe lub dootrzewnowe, najczęściej 
stosowana forma podawania mleczka pszczelego we wczesnych latach, 
zostały całkowicie zaniechane (nawet pod ścisłym nadzorem lekarza) 
ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych reakcji alergicznych 
(Dillon i Louveaux, 1987). Obecnie mleczko pszczele jest najczęściej 
podawane doustnie i zewnętrznie (w kosmetykach). Badania in vitro 
potwierdziły, że kwas 10-HDA w mleczku pszczelim ma działanie 
antybakteryjne. Działanie antybakteryjne jest termostabilne, tzn. nie 
zmienia się pod wpływem umiarkowanego ogrzewania, ale zmniejsza 
się pod wypływem niewłaściwego lub długotrwałego przechowywa-
nia. Potwierdzone zostało działanie antybakteryjne przeciwko na-
stępującym mikroorganizmom: Escherichia coli, Salmonella, Prote-
us, Bacillus subtilis i Staphylococcus aureus (Lavie, 1968; Yatsunami  
i Echigo, 1985). Wykazuje jedną czwartą aktywności penicyliny prze-
ciwko pirogenom Micrococcus i jest grzybobójcze. Opisane zostało 
działanie przeciwwirusowe (Derivici i Petrescu 1965) oraz zaobser-
wowano zwiększoną odporność na infekcje wirusowe u myszy. Dzia-
łanie antybakteryjne kwasów tłuszczowych ulega neutralizacji przez 
podniesienie wartości pH powyżej 5,6. Ponieważ zastrzyki do krwi, do 
mięśni lub do jamy otrzewnej podniosą pH do 7,4, a wartość pH wy-
nosi ponad 5,6 w jelicie, wartość lecznicza działania antybakteryjnego 
kwasów tłuszczowych ma wpływ marginalny dla wszystkich zasto-
sowań wewnętrznych, lecz pozostanie skuteczna stosując miejscowo.  
W badaniach nad wpływem wewnętrznym mleczka pszczelego na 
żywe zwierzęta oraz ludzi mleczko jest zwykle podawane doustnie lub 
w zastrzykach. Zastrzyki pozwalają na lepszą ocenę działań hormonal-
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nych przypisywanych mleczku pszczelemu, ale niosą ze sobą znaczne 
ryzyko reakcji alergicznych.

Stosowanie doustne

Stwierdzono pozytywny wpływ na rozrodczość kur, przepiórek 
i królików, choć niekoniecznie spowodowany działaniem podobnym 
do hormonalnego. Króliki zareagowały na normalną dietę uzupełnio-
ną 100-200 mg mleczka pszczelego na kilogram masy ciała zwięk-
szoną płodnością oraz rozwojem embrionalnym (Khattab i in., 1989). 
Japońskie przepiórki osiągnęły dojrzałość płciową wcześniej i złożyły 
więcej jaj po suplementacji diety dużymi dawkami (0,2 g) liofilizowa-
nego mleczka pszczelego (Csuka i in., 1978). Bonomi (1983) zwięk-
szył produkcję jaj, płodności i wylęgu u kur niosek przy użyciu 5 mg 
mleczka pszczelego na kg paszy, ale Giordani (1961) nie stwierdził 
zmian histologicznych męskich lub żeńskich narządów rozrodczych 
ani przyrostu masy ciała po większych dawkach od 10 do 40 mg na 
dobę. Tempo wzrostu mysz nieznacznie wzrosło po dawce 1 g mleczka 
pszczelego na kg paszy, ale spadło po większych dawkach (Chauvin, 
1968). Bonomi (1983) odnotował wzrost masy ciała kurczaków, ku-
ropatw i bażantów po dodaniu 5 mg mleczka pszczelego na kg pa-
szy, a Salama i in. (1977) odnotowali wzrost masy ciała u szczurów 
po wstrzyknięciu 10, 20 lub 40 mg bezpośrednio do ich żołądków. 
Podawanie 0,02 g mleczka pszczelego cielętom do 7 dnia życia wy-
wołało przyrost masy ciała o 11-13% w ciągu kolejnych 6 miesięcy  
w porównaniu z grupą kontrolną cieląt nieleczonych (Radu-Todura-
che i in., 1978). Wspomniano również, że leczone cielęta wykazały 
niższą śmiertelność i większą odporność na infekcje.

zastrzyki

Dożylne zastrzyki powodują lekką wazodilatację (chwilowe roz-
szerzanie naczyń krwionośnych) i mają działanie hipotensyjne (obni-
żające ciśnienie krwi); oba skutki wywołane są acetylocholiną obecną 
w mleczku pszczelim ( Jacoli 1956;. Shinoda i in., 1978). Zastrzyki 
z roztworów mleczka pszczelego wywołują wyższy poziom cukru we 
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krwi niż aplikacje doustne (Chauvin, 1968). Nie stwierdzono reak-
cji hipoglikemicznych (insulinopodobnych) u szczurów (Fujii i in., 
1990). Afifi i in. (1989) opisali przyrost wagi u świnek morskich po 
wstrzyknięciu 100-300 mg mleczka pszczelego na kilogram masy cia-
ła. Małe dawki wstrzykiwane kotom podniosły poziom hemoglobiny  
i erytrocytów, a powtarzane dawki do 10 mg/kg masy ciała stymulowa-
ły aktywność ruchową i przyrost masy u myszy. Jednakże, powtarzające 
się wyższe dawki 100 mg/kg masy ciała u myszy spowodowały utratę 
masy ciała i zaburzenia metabolizmu komórek kory mózgowej.

Badania na zwierzętach

W innych badaniach choroby ludzkie zostały wszczepione zwie-
rzętom w celu określenia mechanizmów działania mleczka pszczelego. 
Dzięki temu wiadomo, że mleczko może zmniejszyć stężenie choleste-
rolu i triglicerydów w osoczu krwi (Cho, 1977) oraz złóż cholesterolu 
i cholesterolu tętniczego u królików gdy zaburzenia te były wywoła-
ne doświadczalnie (Carli i in. 1975). Nakajin i in., (1982) stwierdzili,  
że jakkolwiek mleczko nie ma żadnego wpływu na poziom lipidów  
w osoczu krwi u zdrowych królików, to można zredukować poziom 
cholesterolu we krwi zwierząt, którym podawano pokarm powodujący 
wysoki poziom cholesterolu we krwi. Vittek i Halmos (1968) odkryli, 
że mleczko pszczele wspomaga gojenie kości u królików. Gojenie zmian 
skórnych zostało przyspieszone i wykazano działanie przeciwzapalne  
u szczurów przez Fujii i in. (1990). Inni naukowcy zbadali wpływ 
mleczka pszczelego i niektórych jego związków na komórki nowo-
tworowe, wykazując hamujące działanie kwasu 10-HDA (Townsend  
i in., 1960) i niektórych kwasów dikarboksylowych. Jednakże wykazali 
również, że te same kwasy mogą powodować powstanie guzów u my-
szy kiedy mleczko zmieszano z pożywką (kilka mg/ml przy wartości  
pH poniżej 5) przed zastrzykiem podanym zwierzętom doświadczal-
nym (Morgan i in., 1960). Wagner i in., (1970) nie stwierdzili wydłu-
żonego przeżycia u mysz poddanych napromieniowaniu w przypadku 
nowotworów wywołanych eksperymentalnie i leczonych mleczkiem 
pszczelim (20 mg/kg masy ciała) w porównaniu do myszy kontrolnych, 
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które nie otrzymały mleczka pszczelego. W nieco mniej odległych cza-
sowo badaniach Tamura i in., (1987) wykazali zahamowanie rozwoju 
nowotworu u myszy poprzez profilaktyczne i terapeutyczne podawanie 
doustne mleczka pszczelego. Zahamowanie szybkorozwijających się 
nowotworów (białaczki) było niewielkie, ale było zauważalne w przy-
padku wolnorozwijających się guzów litych (rak Ehrlicha i mięsak).

Badania na ludziach

Badania wpływu mleczka pszczelego na ludzi są bardzo liczne, 
szczególnie w Europie Wschodniej. Kilka wczesnych badań zosta-
ło przedstawionych w języku rosyjskim przez Braines (1959, 1960  
i 1962). W przypadku większości badań jednak trudno ocenić naukową 
wartość przekazywanych informacji. Chociaż wiele z nich przedstawia 
się jako publikacje naukowe, często brakuje szczegółów dotyczących 
metod badawczych, używane są parametry trudne do oszacowania 
(dobre samopoczucie, euforia i odmłodzenie), wykluczone zostały 
rezultaty innych równoczesnych zabiegów lub stosowane są wartości 
zbyt małe, aby wykluczyć przypadkowe rezultaty lub naturalne zróżni-
cowanie. Spośród wszystkich prac poddanych konsultacji i wybranych 
do niniejszego rozdziału, spośród których niektóre są podsumowane 
w tabeli poniżej, każdą można poddać krytyce. Informacje prezento-
wane muszą w związku z tym być uznane jako wskazanie możliwych 
działań, wymagające dalszych badań klinicznych. Mechanizmy dzia-
łania mleczka pszczelego nie są znane, a żadna z licznych hipotez nie 
została potwierdzona. Wczesna teoria ( Johansson i Johansson, 1958), 
według której wysoka zawartość witamin to dodatkowy czynnik, może 
być obalona twierdzeniem, że te same efekty powinny być osiągalne 
za pomocą suplementów witaminowych lub szklanki mleka, które 
zawiera ilości witamin podobne do zwykłej dawki mleczka pszczele-
go. Korzystny wpływ na florę jelitową przez wybrane działanie an-
tybakteryjne można w większości przypadków wykluczyć z powodu 
pH. Wpływ niektórych związków na gruczoły dokrewne, stawanie się 
częścią systemów enzymatycznych lub bezpośredni wpływ na metabo-
lizm pośredni zostało zaproponowane przez Bonomi (1983).
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Tabela 12. Lista niektórych działań mleczka pszczelego na ludzi.

Zastosowanie Opis Źródła
Wcześniaki i nowo-
rodki z niedoborami 
żywieniowymi różnego 
pochodzenia

8-100 mg doustnie, poprawa stanu 
ogólnego; przyrost masy, apetytu, 
czerwonych krwinek i hemoglobiny

Malossi & Grandi, 1956

Prosperi i Ragazzini, 1956

Prosperi i in., 1956

Quadri, 1956

Pacjenci w podeszłym 
wieku (70-75 lat), 
cierpiący na anoreksję, 
depresję i niskie 
ciśnienie krwi

20 mg wstrzykiwane co drugi dzień, 
ogólna poprawa

20 mg przyjmowane doustnie co 
drugi dzień, poprawa jak wyżej

Destrem, 1956
 

Destrem, 1956

Psychiatria Poprawa w przypadku osłabienia, 
załamania nerwowego, problemów 
emocjonalnych i przeciwdziałanie 
skutkom ubocznym leków psycho-
aktywnych

Telatin, 1956

Metabolizm Mieszanina mleczka pszczelego, 
miodu i żeń-szenia, przyrost masy 
ciała i poprawa stanu psychicznego, 
zmiana cech krwi

Borgia i in., 1984

Stymulacja metabolizmu Stymulowanie działanie 
porównywalne do wywoływanego 
przez białka, przyjmuje się, że ze 
względu na aktywność kompleksów 
enzymatycznych

Martinetti i Caracristi, 1956

Leczenie ran 5-30 mg/ml wstrzykiwane do 
pęcherzy oparzeniowych, poprawa 
odrostu skóry

Gimbel i in., 1962

CHARAKTERySTyKA WoSKU PSzCzELEGo

Słowo „wosk” opisuje wiele różnych substancji pochodzenia ro-
ślinnego i zwierzęcego, a także produktów wytworzonych przez czło-
wieka, które są w większości pochodnymi ropy naftowej. Naturalne 
woski nie są prostymi substancjami, lecz mieszaniną różnych kwasów 
tłuszczowych o długich łańcuchach i wielu innych składników, w za-
leżności od ich pochodzenia. Każdy wosk ma zatem unikatowe właś-
ciwości fizyczne i chemiczne, które są wykorzystywane w różnoraki 
sposób. W szczególności wosk pszczoły miodnej ma bardzo szeroki 
zakres przydatnych zastosowań i zajmuje bardzo szczególne miejsce 
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wśród wosków. Młode pszczoły w ulu, po wykarmieniu młodego czer-
wiu mleczkiem pszczelim, biorą udział w budowie gniazda. Najedzone 
miodem, wraz z innymi pszczołami wypacają wosk, który jest wydzie-
liną 8 gruczołów woskowych umieszczonych na spodniej części od-
włoka młodych pszczół. Jest on sczesywany, przeżuwany i formowany 
w giętkie kawałki z dodatkiem śliny i różnych enzymów. Po kilku-
krotnym przeżuciu, pszczoły dołączają wosk do plastra, by ostatecznie 
stworzyć część arcydzieła architektury, tj. plaster sześciokątnych ko-
mórek, 20 g strukturę, który może pomieścić 1000 g miodu.

Wosk jest stosowany do zasklepiania dojrzałego miodu oraz, po 
zmieszaniu z odrobiną propolisu, do ochrony czerwiu przed infekcja-
mi i wysuszeniem. Wraz z propolisem, wosk jest również stosowany 
do uszczelniania pęknięć i zalepiania ciał obcych w ulu. Wosk zebrany 
przez pszczelarza to ten sam wosk, który pszczoły używają do budowy 
plastrów. W ulach ramowych pszczoły niemal wyłącznie budują plastry 
od góry i od szczytów komórek. Przez wieki, wosk pszczeli został do-
ceniony jako najlepszy materiał do produkcji świec. Przed pojawieniem 
się tanich wosków na bazie ropy naftowej używano łoju (wytapianego 
tłuszczu zwierzęcego) do produkcji tanich świec i fałszowania wosku 
pszczelego. Starożytni jubilerzy i rzemieślnicy wiedzieli, jak tworzyć 
z wosku delikatne obiekty i formy odlewnicze. Starożytne malowid-
ła ścienne i ikony tworzono przy użyciu wosku pszczelego, który nie 
uległ zmianom przez ponad 2000 lat (Birshtein i in., 1976). Mumie 
egipskie konserwowane były woskiem pszczelim (Benson i in., 1978). 
Był on również wykorzystywany od długiego czasu w praktykach lecz-
niczych oraz w kremach i balsamach. Ze wszystkich podstawowych 
produktów pszczelich był i nadal jest najbardziej wszechstronnym  
i najczęściej stosowanym materiałem. Główne związki to te, które 
tworzą ponad 1% frakcji. Liczba w nawiasach oznacza liczbę związ-
ków stanowiących co najmniej 1% niefrakcjonowanego, czystego wo-
sku. Liczba pomniejszych związków, których zawartość jest niższa niż 
1%, jest jedynie szacunkowa.
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Rys. 12.  Wosk pszczeli

Tabela 13. Skład wosku pszczelego (według Tulloch, 1980).

Liczba składników we frakcji
Opis % frakcji Major Minor

Węglowodory 14 10 (5) 66

Monoestry 35 10 (7) 10

Diestry 14 6 (5) 24

Triestry 3 5 20

Hydroksymonoestry 4 6 (1) 20

Hydroksypoliestry 8 5 20

Estry kwasów 1 7 20

Poliestry kwasów 2 5 20

Wolne kwasy 12 8 (3) 10

Wolne alkohole 1 5 ?

Niezidentyfikowane 6 7 ?

RAZEM 100 74 > 210

Stosunek wartości estrów do kwasów, stosowany przez różne far-
makopee do opisywania czystego wosku pszczelego, ulega znacznej 
modyfikacji poprzez wydłużone lub nadmierne ogrzewanie. Podczas 
ogrzewania w temperaturze 100°C przez 24 godziny stosunek estru do 
kwasu zmienia się, przekraczając granice określone dla czystego wosku 
pszczelego. Długie ogrzewanie lub wyższe temperatury prowadzą do 
większej degradacji i utraty węglowodorów (Tulloch, 1980). Zmiany te 
wpływają również na właściwości fizyczne wosku. Nadmierne ogrze-
wanie podczas obróbki zmienia strukturę wosku oraz korzystne właś-
ciwości wielu jego związków występujących w mniejszych ilościach, 
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nie tylko związków aromatycznych i lotnych. Wybielanie niszczy co 
najmniej aromatyczne związki zawarte w wosku. Wybielony wosk nie 
posiada przyjemnego, typowego aromatu wosku pszczelego i można 
przyjąć, że również brakuje w nim wielu innych drobnych związków. 
Różne substancje wspomagające wzrost roślin, takie jak alkohol my-
ricilowy (Weng i in., N-1979), triakontanol (Devakumar i in., 1986), 
gibereliny GA3 (Shen i Zhao, 1986) i steroidy ( Jiang, 1986) zosta-
ły wykryte i wydzielone z wosku pszczelego. Kurstjens i in., (1990) 
opisują co najmniej 11 białek w świeżo wydzielonych łuseczkach wo-
skowych pszczół robotnic A. mellifera capensis i 13 białek w plastrach 
wosku pszczół A.m. scutellata i A.m. capensis. Skład wosku azjatyckich 
gatunków pszczół miodnych jest dużo prostszy i zawiera mniej związ-
ków w różnych proporcjach (Phadke i in, 1969, 1971;. Phadke i Nair, 
1970, 1973 i Narayana, 1970). Dlatego wosk pszczół indyjskich i afry-
kańskich nie może być stosowany w niektórych recepturach, jako sub-
stytut wosku pszczół Apis mellifera. Ponieważ niewiele wiadomo na 
temat tego, które związki lub mieszaniny powodują korzystne leczni-
cze i dermatologiczne działanie wosku pszczelego, nie można wyciąg-
nąć wniosków z samych danych dotyczących składu. Woski pszczół 
afrykańskich i indyjskich (woski ghedda) są w regionach, z których 
pochodzą wykorzystywane podobnie jak wosk pszczół Apis mellifera 
w innych częściach świata. Woski pszczół meliponów, które bardziej 
przypominają wosk ghedda niż wosk pszczół miodnych są wykorzy-
stywane przez Indian amerykańskich na wiele podobnych sposobów, 
co wosk pszczół miodnych (Posey, 1978).

Uważa się, że spożywanie wosku pszczelego przez ludzi jest bez-
pieczne. Został on zatwierdzony jako składnik ludzkiego pożywienia 
w Stanach Zjednoczonych (USA, 1978). Jest obojętny, to znaczy nie 
oddziałuje z ludzkim układem pokarmowym i przechodzi przez or-
ganizm w niezmienionej formie. Jednakże substancje rozpuszczone 
w wosku są powoli uwalniane. Właściwość ta jest wykorzystywana  
w wielu preparatach leczniczych. Równocześnie właściwość ta może 
stanowić problem, gdy wosk jest przechowywany w pobliżu toksycz-
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nych chemikaliów i środków ochrony roślin lub wewnątrz ula po le-
czeniu różnymi lekami. Wszelkie toksyny rozpuszczalne w tłuszczach 
mogą być absorbowane, a następnie uwalniane znacznie później, gdy 
wosk zostanie skonsumowany jako pożywienie, wykorzystany jako 
kosmetyk lub poddany pszczołom jako węza. 

Fizjologiczne działanie wosku

Wosk pszczeli jest obojętny i nie ma bezpośredniego wpływu 
na ludzi i większe zwierzęta. Jednak jego działanie pośrednie może 
być bardzo silne. W połączeniu z lekami  lub trującymi przynętami, 
wosk zachowuje na dłużej aktywny środek i uwalnia go powoli. Może 
być używany do tworzenia cienkich, odpornych na korozję, nie aler-
gizujących powłok ochronnych na wielu powierzchniach, od metali 
po owoce i ludzką skórę. W ten sposób chroni przed uszkodzeniami 
zewnętrznymi, takimi jak korozja i ścieranie, a także przed utratą wil-
goci. Jest dobrym izolatorem elektrycznym, a gdy zostanie zmydlony 
za pomocą boraksu, pozwala na uzyskanie trwałej i gładkiej emulsji do 
produkcji kosmetyków. Nawet w małych stężeniach poprawia w ten 
sam sposób cechy innych preparatów. Można zaobserwować bardzo 
małe działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające wosku pszczelego, 
zapewne z powodu pewnej zawartości propolisu lub innych pomniej-
szych składników.

obecne zastosowanie wosku pszczelego

W przeszłości, wosk pszczeli miał szeroki zakres zastosowań. 
Choć w wielu przypadkach wosk pszczeli można zastąpić tańszymi 
woskami syntetycznymi, jego bardzo szczególne cechy, korzyści lecz-
nicze, plastyczność i aromat gwarantują jego dalsze stosowanie. Woski 
syntetyczne nie posiadają wielu z tych właściwości. Moda na natural-
ne kosmetyki może również zwiększyć jego wykorzystanie. Obecnie  
w krajach uprzemysłowionych brakuje wosku pszczelego, przynajmniej 
sezonowo. W krajach uprzemysłowionych większość wyprodukowa-
nego w kraju wosku jest wykorzystywana do produkcji węzy. Oko-
ło jedna trzecia importowanego wosku jest stosowana do produkcji 
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kosmetyków, jedna trzecia do produkcji preparatów farmaceutycznych, 
jedna piąta do produkcji świec, a reszta do innych, pomniejszych zasto-
sowań (ITC, 1978). W krajach rozwijających się, w których stosowane 
są tradycyjne metody pszczelarskie, wosk jest często marnowany. Jeśli 
jego nadmiar jest jednak wykorzystywany, to większość jest eksporto-

wana i tylko stosunkowo niewielka część jest wykorzystywana przez 
lokalnych producentów. Zależy to jednak w dużej mierze od lokalnego 
przemysłu. Lokalne, wschodzące rynki oraz substytucja importu dają 
wiele możliwości dla dobrej jakości produktów. W wydaniu „The Hive 
and the Honeybee” z 1954 roku wymieniono 150 zastosowań wosku 
pszczelego.    Istnieje obecnie wiele rodzajów wosków syntetycznych, 
często z lepszymi właściwościami, do zastosowań specjalnych. Jed-
nakże poza ceną i dostępnością, to wosk pszczeli posiada właściwości, 
dzięki którym preferowany jest w szerokim zakresie zastosowań i wa-
runków. Istnieje bardzo niewiele produktów, które składają się wyłącz-
nie z wosku pszczelego lub w których tylko wosk pszczeli może być 
zastosowany, ale wartość lub cechy większości innych produktów są 
podwyższane lub uzupełniane poprzez jego dodanie. 

Rys. 13. Najczystszy wosk uzyskuje się w topiarkach słonecznych.
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cZęśĆ ii

APitERAPiA: PRodUkty PSZcZElE  
W MEdycyNiE 

Wprowadzenie

Produkty pszczele były wykorzystywane do celów leczniczych już 
w czasach starożytnych i są nadal stosowane w medycynie tradycyjnej 
i alternatywnej. Pyłek pszczeli jest stosowany w celu zwiększenia ener-
gii i wytrzymałości, propolis, aby utrzymać dobry stan zdrowia, mlecz-
ko pszczele, aby wspierać system odpornościowy i zwiększać energię,  
a miód w leczeniu oparzeń, ran, bólu gardła i jako środek antyseptycz-
ny (1). Propolis jest stosowany w medycynie w wielu częściach świata 
od 300 roku p.n.e. zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrz-
nego (2). Egipcjanie, Grecy i Rzymianie opisali stosowanie propolisu 
do leczenia różnych schorzeń i chorób. Jad pszczeli jest tradycyjnie 
stosowany w celu łagodzenia bólu i leczenia przewlekłych chorób za-
palnych (1).

Oprócz tradycyjnego i alternatywnego zastosowania leczniczego, 
skuteczność produktów pszczelich została wielokrotnie udowodniona 
przez liczne badania in vitro, eksperymenty na zwierzętach, a nawet 
próby kliniczne. Ich przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwno-
wotworowe, immunomodulujące i przeciwbakteryjne działanie może 
doprowadzić naukowców do opracowania nowych metod leczenia 
dużej grupy chorób. W niniejszym tekście celem było podsumowanie 
właściwości i biologicznego wpływu produktów pszczelich z medycz-
nego punktu widzenia oraz wyników najnowszych badań naukowych 
na temat ich wykorzystywania w różnych sytuacjach klinicznych.
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Skład produktów pszczelich

Miód stał się na przestrzeni wieków najlepiej poznanym pro-
duktem pszczelim. Poza tym, że jest naturalnym roztworem prze-
syconym cukrami, miód składa się z około 180 biologicznie czyn-
nych związków, w tym białek, karotenoidów, kwasów organicznych, 
aminokwasów, minerałów, witamin (na przykład kwas askorbinowy  
i α-tokoferolu), enzymów (np. oksydaza glukozowa i katalaza) oraz 
wielu polifenolowych fitochemikaliów, w tym fenolokwasów i flawo-
noidów (3). Najważniejszymi cukrami w miodzie są fruktoza (38%) 
i glukoza (31%) (4). Należy jednak pamiętać, że istnieje szeroka 
różnorodność składu miodu zależna od wielu czynników, w tym od 
źródła pożytku, warunków klimatycznych, środowiskowych i warun-
ków produkcji.

Propolis, inny dobrze znany produkt pszczeli jest substancją ży-
wiczną, która jest zbierana przez pszczoły z wydzielin roślin i służy do 
zasklepiania zbędnych otworów w ulu. Składa się ona z co najmniej  
300 związków biologicznych, w tym żywicy (50%), wosku (30%), olej-
ków eterycznych (10%), pyłku (5%) i innych związków organicznych 
(5%) (4). Wśród tych związków organicznych znajdują się związki fe-
nolowe i estry, flawonoidy, terpeny, beta-steroidy, aromatyczne aldehy-
dy i alkohole, seskwiterpeny oraz stilbeny (4). Podobnie jak skład mio-
du, jego skład zmienia się w zależności od różnych czynników, takich 
jak źródła wydzielin, klimat i warunki środowiskowe (4).

Mleczko pszczele jest wyłącznym pokarmem larw matek pszcze-
lich. W jego skład chemiczny wchodzą białka (18%), węglowodany 
(15%), lipidy (3-6%), sole mineralne (1,5%), witaminy, aminokwasy 
i duża liczba substancji biologicznie czynnych, w tym białka immu-
nomodulujące i przeciwbakteryjne, kwasy tłuszczowe (głównie kwasu 
10-hydroksy-2-dekanowego) oraz peptydy (1,4).

Pyłek pszczeli jest uważany za bardzo pożywny pokarm ze wzglę-
du na swój bogaty skład obejmujący białka, węglowodany, witaminy, 
minerały i tłuszcze. Ma więcej aminokwasów i witamin niż wiele in-
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nych produktów zawierających aminokwasy, takich jak jaja, mięso wo-
łowe lub ser (5). Pyłek pszczeli składa się z polisacharydów (50%), 
lipidów, białek, cukrów prostych, witaminy C, enzymów, niezbędnych 
aminokwasów, karotenoidów, fitochemikaliów, alkaloidów i flawono-
idów (5). Podobnie jak w przypadku innych produktów pszczelich, 
skład pyłku kwiatowego zmienia się w zależności od rośliny, z której 
pochodzi i regionu geograficznego (5). 

Rys. 14. Szybkie suszenie pyłku jest gwarancją jego wysokiej jakości.

Jad pszczeli zawiera co najmniej 18 czynnych związków biologicz-
nych, w tym enzymy, peptydy i aminy (Tabela 1) (6). Peptydy, główny 
obiecujący związek farmaceutyczny znajdujący się w jadzie pszczelim 
to melityna, apamina, adolapina i peptyd degranulujący komórki tucz-
ne (MCD). Jad zawiera także enzymy (na przykład fosfolipaza A2), 
aktywne biologicznie aminy (na przykład histamina, dopamina, proka-
mina, serotonina i epinefryna) i niepeptydowe składniki, w tym tłusz-
cze, węglowodany i wolne aminokwasy (1,6,7). Uważa się, że fosfoli-
paza A2 i melityna są odpowiedzialne za wywoływanie podrażnienia  
i reakcje alergiczne na ukąszenia pszczół (7).
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związki fenolowe w medycynie

Związki fenolowe znajdują się głównie w owocach, nadają im ich 
kolor i smak (4). Właściwości funkcjonalne wielu produktów spożyw-
czych i produktów pszczelich wykorzystywane w celach leczniczych, 
takie jak właściwości przeciwutleniające, antybakteryjne, antywiru-
sowe, przeciwzapalne oraz ochronny wpływ na serce są związane ze 
związkami fenolowymi występującymi w różnych formach (4). Głów-
ne związki fenolowe występujące w roślinach to pochodne kwasu cy-
namonowego, kumaryny i flawonoidy (4).

Najważniejszą właściwością polifenoli jest to, że posiadają silne 
właściwości przeciwutleniające odpowiedzialne za szerokie spektrum 
aktywności biologicznej ludzkiego ciała (8). Liczne badania wykazały, 
że różne mechanizmy są odpowiedzialne za aktywność antyoksydacyj-
ną polifenoli w tym: 

a/ hamowanie działania enzymów, które uczestniczą w tworzeniu 
reaktywnych form tlenu (ROS), hamując w ten sposób ich poja-
wianie się, 

b/ chelatowanie jonów metali zaangażowanych w proces tworzenia 
wolnych rodników,

c/ wychwytywanie ROS, przerywając kaskadę reakcji prowadzących 
do peroksydacji lipidów oraz 

d/ działanie synergistyczne z innymi przeciwutleniaczami (8). Prze-
ciwutleniająca aktywność polifenoli zależy od ich struktury (8).

Miód, propolis i mleczko pszczele zawierają wiele związków fe-
nolowych, ponieważ pszczoły zbierają je z roślin. Ogólnie rzecz biorąc, 
większość z tych związków ma postać flawonoidów, a ich skład i stężenie 
zależy od wielu czynników, takich jak roślina, z której pochodzą, pora 
roku, czynniki środowiskowe i region geograficzny (4). Główne flawo-
noidy obecne w miodzie, propolisie i mleczku pszczelim to flawonole 
(kwercetyna, kemferol, galangina, fizetyna, pinocembryna, naringina, 
hesperydyna) i flawony (apigenina, akacetyna, chryzyna, luteolina) (4).
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Związki fenolowe zawarte w miodzie dzięki zawartości nektaru 
lub pyłku roślinnego zbieranego przez pszczoły miodne zawierają dwie 
główne klasy fitochemikaliów, w tym flawonoidy i kwasy fenolowe (3). 
Kwasy fenolowe często ekstrahowane z miodu to kwasy p-kumarowy, 
ferulowy, kofeinowy, galusowy, chlorogenowy, syryngowy, wanilinowy 
i p-hydroksybenzoesowy (3). Flawonoidy są klasyfikowane według ich 
właściwości chemicznych na flawony, flawonole, flawanony, flawano-
nole, flawanole (lub katechiny), izoflawony, antocyjany i antocyjanidy-
ny. W tych grupach flawonole (na przykład kwercetyna, mirycetyna, 
kemferol, galangina), flawony (apigenina, luteolina, diosmetyna, chry-
zyna, akacetyna) i flawanole (katechina, epikatechina, epigallokatechi-
na, galusan epigallokatechiny) występują w miodzie najobficiej (1,3). 
Zawiera on również cukry, aminokwasy, kwasy organiczne, witaminy, 
składniki mineralne oraz karotenoidy, które przyczyniają się do jego 
aktywności biologicznej (1).Propolis, podobnie jak miód, ma bogatą 
zawartość fenolową obejmującą aglikony flawonoidowe, polifenole, 
kwasy  fenolowe (np. kwas kawowy i ester fenetylowy kwasu kawowego 
(CAPE), pochodną kwasu kawowego) oraz ich estry, kumaryny, alde-
hydy fenolowe i ketony oraz inne związki, w tym eugenol, anetol, hy-
drochinon, naftalen, pterostylben, itp (1,4,8). Dokładny skład i zawar-
tość fenolu w propolisie, odpowiadający za jego aktywność biologiczną, 
zależy głównie od jego pochodzenia. Na przykład, przeciwbakteryjne  
i przeciwgrzybicze działanie propolisu europejskiego zawdzięczać moż-
na głównie flawononom, flawonom, kwasom fenolowym i ich estrom, 
podczas gdy to samo działanie propolisu brazylijskiego spowodowane 
jest zawartością kwasu prenylo-p-kumarowego i diterpenów (2).

związki jadu pszczelego w medycynie 

Główne peptydy w jadzie pszczelim wykorzystywane w celach 
leczniczych to apamina, melityna, adolapina oraz peptyd degranulu-
jący komórki tuczne (MCD). Melityna jest małym cytotoksycznym 
polipeptydem, który stanowi około połowy objętości jadu pszczelego. 
Peptyd ten wnika w fosfolipidową dwuwarstwę membran komórko-



Apiterapia – zdrowie i leczenie które zawdzięczamy pszczołom

70

wych, niszczy ją i uszkadza integralność ściany komórkowej, która jest 
niezbędna dla witalności komórek (6). Występowanie takiego działa-
nia cytotoksycznego melityny stworzyło możliwość wykorzystania jadu  
w leczeniu nowotworów. Melityna zwiększa również aktywność enzy-
mu fosfolipazy A2 (PLA2) (6). Poza tym, melityna wykazuje dzia-
łanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne. Sugerowano, że działanie 
to jest związane ze spadkiem ekspresji cyklooksygenazy-2 (COX-2) 
i fosfolipazy A2 (PLA2), spadkiem poziomów cytokin (czynnik 
martwicy nowotworów alfa (TNF-α), interleukina (IL)-1 i -6), 
tlenku azotu (NO) i reaktywnych form tlenu (ROS) i hamowaniem 
aktywności wiążącej DNA czynnika jądrowego kappa-B (NF-kB), 
krytycznego czynnika transkrypcji regulującego ekspresję genów za-
palnych (6).

Apamina (neurotoksyna) jest kolejnym ważnym peptydem znaj-
dującym się w jadzie pszczelim. Jest to wysoce selektywny inhibitor 
kanałów potasowych (K+) aktywowanych jonami wapnia (Ca2+) znaj-
dujących się w błonach komórkowych (6). Kanały te przyczyniają się 
do regulacji równowagi jonowej w całej błonie komórkowej, która 
odpowiada za potencjał spoczynkowy i czynnościowy komórek zdol-
nych do życia, przesyłanie sygnału w nerwach oraz skurcze mięśni. 
Apamina wywołuje długotrwałą hiperpolaryzacyję następczą w neu-
ronach i komórkach mięśniowych i wywiera w ten sposób działanie 
neurotoksyczne (6). Apamina przechodzi również przez barierę krew-
mózg i indukuje nadpobudliwość (6). Wywiera działanie  stabilizujące 
mastocyty i znacząco hamuje skurcz tchawicy i uwalnianie histaminy  
z tkanek płuc, co sugeruje, że związek ten redukuje alergiczne zapalenie 
dróg oddechowych (6). Ponadto, wykazano, że apamina hamuje wywo-
łane tlenkiem azotu (NO) rozluźnienie spontanicznych skurczów bło-
ny mięśniowej macicy u kobiet nie będących w ciąży (6). Sugerowano, 
że apamina może odgrywać istotną rolę w leczeniu nowotworów ze 
względu na działanie cytotoksyczne i nocyceptywne (6).

Adolapina ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe (6). 
Uważa się, że działanie to związane jest z hamowaniem syntezy pro-
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staglandyny (PG) przez hamowanie cyklooksygenazy (COX) (6).  
W działaniu adolapiny może uczestniczyć centralny mechanizm.  
Wykazano, że nalokson częściowo hamuje działanie przeciwbólowe 
adolapiny (6). Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych le-
ków przeciwbólowych, adolapina ma dzięki tym mechanizmom dzia-
łanie przeciwgorączkowe. Adolapina hamuje aktywność fosfolipazy 
A2 (PLA2) i enzymów lipoksygenazy (6).

Peptyd degranulujący komórki tuczne (MCD) ma  właściwo-
ści zarówno alergiczne, jak i antyalergiczne. Z jednej strony, peptyd 
MCD wywołuje alergie, które dotykają blisko 20% populacji (6). 
Z drugiej strony, ma właściwości antyalergiczne, ponieważ hamuje 
uwalnianie histaminy z komórek tucznych (6). Peptyd MCD wią-
że się z receptorami komórek tucznych w sposób zależny od dawki 
oraz częściowo hamuje wiązanie immunoglobuliny E (IgE) do tego 
receptora, co stanowi mechanizm odpowiedzialny za powstawanie 
reakcji alergicznych (6). Przy bardzo niskich stężeniach, jest to jed-
na z najsilniejszych naturalnych substancji pobudzających wydzie-
lanie histaminy, która powoduje pojawienie się reakcji alergicznej.  
Ale w wyższych stężeniach, peptyd ten hamuje degranulację komó-
rek tucznych, działając jako środek antyalergiczny (6). Sugerowano, 
że wymiana dwusiarczku między IgE a peptydem MCD w wyso-
kich dawkach na powierzchni komórek tucznych może hamować 
uwalnianie histaminy (6).

Różnorodność składu produktów pszczelich

Jednym z głównych problemów związanych z produktami pszcze-
limi ograniczającymi ich wykorzystanie i standaryzację w celach lecz-
niczych jest to, że skład produktów pszczelich jest dość zmienny, 
zależny od kwiatów, z których pochodzą, gatunku, warunków środo-
wiskowych, strategii żerowania i metod przetwarzania. Na przykład, 
wykazano, że aktywność przeciwbakteryjna różnych miodów może się 
zmieniać nawet 100-krotnie (9). 
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Podobnie, skład propolisu zależy od pory zbioru, jak również od 
roślin obszaru, z którego pochodzi. Mimo, że propolis jest zbierany  
o różnych porach roku z tego samego obszaru, może wykazywać duże 
zróżnicowanie pod względem składu. Podczas gdy propolis zbierany  
w strefie umiarkowanej (Azja, Europa, Ameryka Północna, itp.) zawie-
ra związki fenolowe (w tym kilka flawonoidów, kwasów aromatycz-
nych i ich estrów), to propolis zebrany w strefach tropikalnych (Ame-
ryka Południowa) jest bogaty w poliprenylowe benzofenony, różne 
diterpeny i diterpenoidy labdanowe i klerodanowe, które są praktycz-
nie nieobecne w propolisie ze stref umiarkowanych (10). Flawonoidy 
również występują w propolisie ze stref tropikalnych dzięki swojemu 
rozpowszechnieniu w królestwie roślin.

Oczywiste jest, że skład produktów pszczelich wpływa na ich ak-
tywność biologiczną (8). Generalnie, pszczoły, odwiedzając zasadniczo 
te same źródła roślinne i zbierając swoje produkty w danym regio-
nie, nie zmieniają ich składu chemicznego, chyba że zachodzi zmiana 
środowiskowa lub zmiana pory roku (2). Mimo że udział poszcze-
gólnych składników w produktach pszczelich różni się  w zależności 
od kwiatów, położenia geograficznego, pory roku i procedury, należy 

Rys. 15. Różne gatunki miodu przygotowane do sprzedaży.
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podkreślić, że produkty te zawsze mają właściwości antybakteryjne, 
przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, antyoksydacyjne, przeciwzapalne 
i przeciwnowotworowe (8). Działanie antybakteryjne propolisu nie 
różni się istotnie w zależności od pory roku. 

Właściwości przeciwutleniające

Wolne rodniki definiuje się jako niezależne atomy lub cząsteczki 
z niesparowanymi elektronami, dzięki czemu są one bardzo reaktyw-
ne. Mogą wywodzić się z cząsteczek tlenu, azotu lub siarki. Wolne 
rodniki wywodzące się z tlenu są zwane reaktywnymi formami tle-
nu (ROS). Główne ROS to ponadtlenki (•O2−), nadtlenek wodoru 
(H2O2), rodniki hydroksylowe (•OH), i nadtlenek azotu (ONOO−). 
ROS są naturalnymi produktami ubocznymi metabolizmu tlenowego 
normalnych komórek podczas produkcji ATP i ważnym elementem 
odporności tworzonej przez leukocyty przeciwko mikroorganizmom. 
ROS funkcjonują również jako cząsteczki sygnałowe regulujące meta-
bolizm, rozwój i reakcje obronne na patogeny (11).

Cecha, która sprawia, że ROS są tak istotne to ich zdolność do 
powodowania uszkodzenia oksydacyjnego głównych składników ko-
mórkowych, w tym białek, DNA i lipidów, które są niezbędne dla 
witalności komórek. W normalnych warunkach komórki chronią się 
przed ROS poprzez różne mechanizmy obronne, w tym wychwyty-
wanie wolnych rodników i aktywność enzymatyczną, zwane układem 
antyoksydacyjnym, który neutralizuje wolne rodniki lub naprawia 
ewentualne późniejsze szkody. W rezultacie osiągana jest równowaga 
redoks między produkcją ROS i detoksykacją. Mimo to, stres zabu-
rza tę równowagę na korzyść produkcji ROS, prowadząc do znacz-
nego uszkodzenia cząsteczek komórkowych. Pojawiają się one wraz 
ze starzeniem się, mutagenezą, nowotworzeniem, chorobą Parkinsona  
i Alzheimera. Zwiększają one również ryzyko chorób sercowo-naczy-
niowych, prawdopodobnie w wyniku utleniania lipoprotein LDL (8).

Przeciwutleniacze to redukujące substancje chemiczne zdolne 
do wychwytywania wolnych rodników, hamowania lub zapobiegania 
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procesom utleniania, albo indukowania produkcji enzymów prze-
ciwutleniających, łagodząc tym samym stres oksydacyjny (12,13). 
Takie substancje chemiczne są wytwarzane zarówno w organizmie  
(np. dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza), jak i pobierane 
z pożywienia (np. tokoferol, kwas askorbinowy, polifenole). Egzogenne 
przeciwutleniacze dostarczone wraz z pożywieniem mogą redukować 
szkodliwy wpływ ROS (3). Powszechnie uważa się, że przeciwutlenia-
cze te mają działanie przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe i zdrowotne 
na organizm człowieka (13). Zioła i rośliny są bogatym źródłem prze-
ciwutleniaczy ze względu na swoją zawartość związków fenolowych  
i polifenolowych. Jak już wcześniej wspomniano, miód i propolis mają 
bogatą zawartość związków fenolowych i polifenolowych, ponieważ 
pszczoły zbierają główne składniki tych produktów z roślin. Zdrowot-
ne działanie miodu (Tabela 2) i propolisu jest zależne od obecności  
i stężenia różnych przeciwutleniaczy, w tym związków fenolowych, 
takich jak flawonoidy i kwasy fenolowe (3,4). Istnieje wysoki stopień 
korelacji między tymi substancjami a zdolnością przeciwutleniającą 
produktów pszczelich.

Właściwości przeciwutleniające miodu

Składniki miodu wykazujące działanie przeciwutleniające to ok-
sydaza glukozowa, katalaza, kwas askorbinowy, kwasy organiczne, pro-
dukty reakcji Maillarda, aminokwasy, białka i głównie kwasy fenolowe 
i flawonoidy (3,4). Zdolność wychwytywania aktywnych związków 
tlenu oraz enzymatyczna i nieenzymatyczna zdolność do hamowania 
peroksydacji lipidów stanowią przeciwutleniającą zdolność miodu. 
Miód jest zdolny do wychwytywania wolnych rodników, takich jak 
rodniki ponadtlenkowe i rodniki hydroksylowe, działając jako chelator 
metali, oraz modulowania genów do wywoływania ekspresji systemów 
enzymatycznych i nie-enzymatycznych, które regulują komórkową 
równowagę redoks (3). Wiadomo, że flawonoidy to bardzo skuteczne 
wychwytywacze ROS oraz reaktywnych form azotu (RNS), takich jak 
tlenek azotu i nadtlenoazotyn. Ponadto, kwasy organiczne występujące 
w miodzie, takie jak kwas glukonowy, kwas jabłkowy i kwas cytrynowy, 
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mogą przyczyniać się do zdolności chelatowania metali przez prze-
ciwutleniacze i zwiększać działanie flawonoidów (4). Chelatacja metali 
powoduje wychwytywanie jonów żelaza i miedzi, kofaktorów reakcji 
łańcuchowych występujących podczas produkcji ROS i zapewnia ha-
mowanie produkcji wolnych rodników.

Przeciwutleniające działanie miodu, które zawdzięczamy zdolno-
ści do wychwytywania wolnych rodników i hamowania peroksydacji 
lipidów może również przyczyniać się do zmniejszenia stanu zapal-
nego w przypadku niektórych chorób, w których występuje stres ok-
sydacyjny (3).

*  Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym uważa się, że miód leczy 
rany. Gdy jest stosowany bezpośrednio na ranę lub na opatrunek, 
może działać jako spoiwo, utrzymujące wilgoć rany i chroniące ją 
przed zanieczyszczeniami.

Rys. 16. Miejscowe leczenie ran

Figure 2a. Day 1: Before honey treatment (left cheek).

Figure 2c. After 3 weeks of honey treatment.

Figure 2b. 5 days after honey treatment began.

Figure 2d. After 6 weeks of honey treatment.*
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Rys. 17. Miód i układ trawienny *

*  Miód ma bardzo silny wpływ na różne rodzaje chorób wątroby, na-
wet jeśli mówimy o przypadkach, w których stosowany jest wyłącznie 
miód bez żadnych dodatków ani leków, które powszechnie wykorzy-
stywane są w przypadku tego typu chorób. Regularne spożywanie 
miodu, tzn. konsumpcja miodu każdego dnia, z powodzeniem leczy 
pacjentów, u których zidentyfikowano pewne ostre choroby wątroby 
lub pęcherzyka żółciowego.

Właściwości przeciwutleniające propolisu

Odnotowano różne działania biologiczne propolisu, w tym dzia-
łanie przeciwrakowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, antybiotycz-
ne, przeciwgrzybicze i antyhepatotoksyczne. Propolis zawiera głównie 
flawonoidy i związki fenolowe. Ekstrakty wodne propolisu wykazują 
silną zdolność do wychwytywania wolnych rodników (10). Wykazano, 
że propolis ma silniejszą zdolność do wychwytywania wolnych rodni-
ków niż najczęściej stosowane przeciwutleniacze, takie jak witamina 
C, witamina E i kwas kofeinowy (10). Propolis zawiera ester fenety-
lowy kwasu kawowego (CAPE), pochodną kwasu kawowego. CAPE 
jest elementem przeciwrakowym, hamuje 5-lipoksygenazę i blokuje 
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wytwarzanie ROS w neutrofilach, nawet w małych stężeniach (10). 
Propolis zawiera α-tokoferol, typ witaminy E, jeden ze znanych leków 
przeciwutleniających i wspomaga zdolność przeciwutleniającą flawo-
noidów i związków fenolowych (10).

Działanie przeciwzapalne

Tradycyjnie, propolis jest powszechnie stosowany w leczeniu 
pewnych chorób zapalnych skóry. W doświadczeniach na zwierzę-
tach, etanolowy ekstrakt z propolisu wykazał silne działanie przeciw-
zapalne u szczurów równe indometacynie, lekowi przeciwzapalnemu 
(10). Stwierdzono, że propolis hamuje wytwarzanie prostaglandyn 
i leukotrienów przez makrofagi w czasie ostrego stanu zapalnego,  
a także znacząco hamuje szlak lipoksygenazy metabolizmu kwasu ara-
chidonowego. CAPE uznano za główny składnik odpowiedzialny za 
działanie przeciwzapalne i najsilniejszy modulator kaskady kwasu ara-
chidonowego wśród badanych składników propolisu (10).

Uważa się, że właściwości przeciwzapalne propolisu i miodu wy-
nikają z zawartości flawonoidów i kwasu fenolowego. Właściwości te 
są rezultatem zarówno działania przeciwutleniającego tych składni-
ków, jak i zmniejszonej syntezy metabolitów kwasu arachidonowego, 
w tym prostaglandyny E2, tromboksanu A2 i leukotrienu B4 oraz NO. 
Hamowanie pewnych ważnych enzymów, w tym fosfolipazy A2, lipo-
ksygenazy, cyklooksygenazy (COX-2) i syntazy tlenku azotu (iNOS) 
zmniejsza syntezę tych aktywnych metabolitów, które odgrywają ważną 
rolę w zapaleniu i przyczynia się do działania przeciwzapalnego (8,10). 
Ponadto, wykazano, że ROS funkcjonuje jako cząsteczka sygnałowa na 
drodze wewnątrzkomórkowej i aktywuje różne czynniki transkrypcji, 
takie jak kinazy białkowe aktywowane mitogenem (MAPK) i jądrowy 
czynnik transkrypcyjny NF kappa B (NF-kB) (14). Po zaktywowaniu, 
ścieżki te stymulują DNA do wytwarzania cytokin, co wspomaga pro-
ces zapalny i wywołuje apoptozę komórki oraz do ekspresji różnych 
cząsteczek adhezyjnych na powierzchni komórki, co aktywuje leuko-
cyty z krwiobiegu i stymuluje je do uwalniania produktów toksycznych 
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(12). Dlatego też przeciwutleniacze hamują również ważne ścieżki za-
palne i wykazują następnie działanie przeciwzapalne.

Poza propolisem i miodem działanie przeciwzapalne może wyka-
zywać również jad pszczeli. Odnotowano, że jad pszczeli silnie hamuje 
produkcję ROS (ponadtlenku i nadtlenku wodoru) z leukocytów (6). 
Melityna wykazuje wysokie powinowactwo do kalmoduliny i wiążąc 
się z kalmoduliną hamuje wytwarzanie ROS z leukocytów. Odkry-
cie to sugeruje możliwe przeciwutleniające i przeciwzapalne działanie 
melityny w leczeniu chorób zapalnych.

Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby układu krążenia są obecnie najczęstszą przyczyną zgo-
nów w krajach rozwiniętych. Miażdżyca tętnic, zwężenie lub całkowite 
zatkanie tętnic przez płytki tłuszczowe, znajdujące się w ścianie tętnic 
są główną przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego. Liczne 
mechanizmy komórkowe i cząsteczkowe przyczyniają się do rozwoju 
procesu chorobowego, ale nie są jeszcze do końca poznane. Jednak-
że, ostatnie dowody wykazały, że miażdżycę tętnic można uważać za 
przewlekłą chorobę zapalną oraz że istnieje silna zależność między za-
paleniem ogólnoustrojowym i przyszłym ryzykiem wystąpienia obja-
wów choroby sercowo-naczyniowej (15). Pojawiające się dane sugerują,  
że stres oksydacyjny i proces zapalny mogą występować równocześ-
nie w przypadku miażdżycy tętnic, ponieważ wewnątrzkomórkowe 
sygnały utleniające indukują ekspresję genów zapalenia naczyń do 
wytwarzania mediatorów zapalenia i cząsteczek adhezji komórkowej.
Chociaż endogenne mechanizmy obrony antyoksydacyjnej organizmu, 
takie jak enzymy, katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) i perok-
sydaza glutationowa, chronią komórki przed ROS i natychmiastowo 
naprawiają powstałe uszkodzenia, to stan stresu oksydacyjnego, w któ-
rym szybkość wytwarzania ROS przekracza wydajność układu anty-
oksydacyjnego, inicjuje sygnały wywołane oksydazą i reakcje zapalne  
w komórkach naczyniowych (15). Wiadomo obecnie, że stres oksyda-
cyjny i procesy zapalne odgrywają ważną rolę w rozwoju miażdżyco-
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wych chorób sercowo-naczyniowych. Z tego powodu substancje wy-
kazujące działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne są obiecującą 
możliwością zapobiegania i leczenia różnych chorób serca i naczyń.  
Jak wspomniano wcześniej, przeciwutleniające i przeciwzapalne dzia-
łanie propolisu i miodu zostało docenione z powodu zawartości róż-
nych związków fenolowych i mogą być one stosowane w leczeniu cho-
rób układu sercowo-naczyniowego.

Rys.18. W pasiekach amatorskich ule czasem mają bardzo oryginalny wygląd.

Propolis a choroby układu krążenia

W ostatnich badaniach wykazano, że propolis ma działanie za-
pobiegawcze przeciwko miażdżycy. Podawanie propolisu poprawia 
profil lipidów i zmniejsza poziomy prozapalnych cytokin i chemokin 
(8). Propolis ma również wpływ modulujący na syntezę tlenku azotu, 
dzięki czemu wywiera wpływ ochronny na komórki naczyniowe pod-
czas stanu zapalnego (8). Flawonoidy hamują oksydazę ksantynową, 
enzym endogenny odpowiedzialny za produkcję ROS podczas nie-
dotlenienia/niedokrwienia w śródbłonku naczyń i mięśniu sercowym.  
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To działanie powoduje zmniejszenie szybkości wytwarzania wolnych 
rodników w trakcie niedokrwienia (8). Ponadto, polifenole mają ko-
rzystny wpływ na krążenie wieńcowe i mają działanie hipotensyjne. 
Działania te mogą być związane ze zwiększoną aktywnością śródbłon-
kowej syntazy tlenku azotu (eNOS) i hamowaniem enzymu konwer-
tazy angiotensyny (ACE), oba enzymy wywierają silne działanie roz-
szerzające naczynia (8).

U zwierząt laboratoryjnych wykazano, że propolis obniża poziom 
cholesterolu i syntezy triglicerydów w wątrobie szczurów i ma działanie 
ochronne na serce u szczurów z doświadczalną kardiomiopatią (8).

Poza chorobami tętnic związki polifenoli, głównie flawonoidy, 
stabilizują i wzmacniają żyły. W związku z tym są one stosowane, 
by zapobiegać krwawieniom oraz w leczeniu wybroczyn i żylaków. 
Zmniejszają również przepuszczalność naczyń i obrzęk kończyn (8).

Miód i choroby sercowo-naczyniowe

Stwierdzono, że miód wykazuje działanie ochronne przeciwko 
chorobom sercowo-naczyniowym poprzez hamowanie stanu zapalne-
go, poprawę funkcjonowania śródbłonka, zwiększenie profilu lipidów 
w osoczu i zwiększenie odporności lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) 
na utlenianie (3). Badania wykazały istotną rolę utleniania lipoprotein 
w patogenezie miażdżycy. W oparciu o model in vitro stwierdzono,  
że istnieje znaczący związek pomiędzy przeciwutleniającym działa-
niem miodu i hamowaniem utlenialności lipoprotein w ludzkiej suro-
wicy, a wynik ten uznano za dowód na to, że miód wykazuje działanie 
ochronne przeciw uszkodzeniem oksydacyjnym (3). Przeciwutlenia-
jące związki znajdujące się w miodzie mogą odgrywać ważną kardio-
ochronną rolę poprzez łagodzenie ostrych i przewlekłych schorzeń 
indukowanych przez wolne rodniki w organizmie, w tym stanów za-
palnych, zaburzeń czynności śródbłonka oraz utleniania lipidów (3).

Kemferol, jeden z typowych flawonoidów występujących w mio-
dzie, wykazuje działanie ochronne przed uszkodzeniem śródbłonka 
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związanymi ze zwiększeniem wytwarzania NO i zmniejszeniem po-
ziomu asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) (3). Wydaje się, że 
posiada on zdolność do wspomagania rozluźnienia zależnego oraz 
niezależnego od śródbłonka, bez wykazywania właściwości przeciw-
utleniających (3). Glikozylowana forma kemferolu wykazuje również 
działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy. Badania wykazały, 
że kemferol-3-O-soforozyd (KPOS) hamuje rozrywanie bariery wy-
wołanej przez lipopolisacharyd (LPS), ekspresję cząsteczek adhezyj-
nych, adhezję neutrofili i trans-śródbłonkową migrację neutrofili, oraz 
tłumi produkcję TNF- α I aktywację NF-kB przez lipopolisacharydy 
(3).

Miód może mieć pozytywny wpływ na odpowiedź glikemicz-
ną poprzez zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, fruktozaminy  
w surowicy lub stężenia hemoglobiny glikowanej u osób zdrowych (3).  
W porównaniu z innymi substancjami słodzącymi zawierającymi glu-
kozę i sacharozę, miód osłabił poposiłkowy wzrost glikemii u ochotni-
ków bez cukrzycy (3). Konsumpcja miodu zmniejsza poposiłkową od-
powiedź glikemiczną, poziom insuliny w osoczu i stężenie C-peptydu 
w porównaniu do sztucznego miodu, glukozy lub kombinacji roztworu 
glukozy-fruktozy (3).

Miód ma również korzystny wpływ na utratę masy, obniżenie po-
ziomu cholesterolu całkowitego, triglicerydów, LDL, glukozy w oso-
czu, homocysteiny i C-reaktywnego białka, oraz zwiększenie poziomu 
HDL, związanych z patogenezą miażdżycy (3). W badaniach na zwie-
rzętach wykazano, że leczenie kwercetyną złagodziło objawy syndromu 
metabolicznego, takie jak otyłość brzuszna i zmiany w układzie serco-
wo-naczyniowym, najprawdopodobniej dzięki działaniu przeciwutle-
niającemu i przeciwzapalnemu (3). Może to sugerować, że miód może 
również zmniejszać zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe wywoła-
ne przez zaburzenia metabolizmu lipidów i zespół metaboliczny.

Erytrocyty, krwinki czerwone, to najliczniejsze komórki w ciele 
ludzkim, które są stale zagrożone uszkodzeniami oksydacyjnymi ze 
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względu na ich właściwości strukturalne i funkcjonalne (3). Przeno-
szą tlen, mają dużą powierzchnię zbudowanej z lipoprotein błony ko-
mórkowej podatnej na uszkodzenia oksydacyjne, docierają do każdego 
odległej części ciała zwiększając prawdopodobieństwo konfrontacji  
z wolnymi rodnikami i mediatorami zapaleń, i nie mają jądra ani orga-
nelli komórkowych, co sprawia, że są w stanie produkować obronnych 
enzymów antyoksydacyjnych i białek w razie konieczności. Uszkodze-
nia  oksydacyjne powodują peroksydację lipidów błony erytrocytów, co 
zmienia ich płynność i elastyczność, ważną cechę zapewniającą erytro-
cytom możliwość wejścia w kapilary o średnicy mniejszej niż ich włas-
na, a także funkcje enzymów błonowych i receptorów istotnych dla 
aktywności komórkowej i witalności. Prowadzą one do uszkodzenia 
komórek i śmierci, zwanej hemolizą (3). Poza tym, w odległych tkan-
kach mogą wystąpić wady przepływu mięśniowego z powodu utraty 
płynności i elastyczności błony komórkowej erytrocytów, ponieważ 
stają się one sztywniejsze i nie mogą zmieniać one swojego kształtu na 
tyle, aby wejść do mniejszych kapilar. Ekstrakty polifenolowe zawar-
te w miodzie hamują hemolizę oksydacyjną, ograniczają zewnątrzko-
mórkowy cyjanożelazian, chronią przeciwko wewnątrzkomórkowym 
wyczerpaniem aktywności glutationu (GSH) i dysmutazy nadtlen-
kowej (SOD) oraz zmniejszają podatność na peroksydację lipidową 
membrany (3).

Nowotwór

McDonald i in. odkryli, że śmiertelność z powodu nowotwo-
ru u pszczelarzy była nieco mniejsza niż się spodziewano, a częstość 
występowania raka płuc u mężczyzn trudniących się pszczelarstwem 
była znacząco niższa, podczas gdy częstość występowania innych no-
wotworów była podobna do spodziewanej (16). Odkrycie to sugeruje, 
że produkty pszczele mogą zapobiegać śmierci z powodu nowotworu, 
szczególnie nowotworu płuc. Takie wyniki skłoniły naukowców do 
zbadania znaczenia i cech działania przeciwnowotworowego produk-
tów pszczelich.
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W badaniach in vitro na różnych hodowanych komórkach no-
wotworowych, obejmujących nowotwór nerek, płuc, prostaty, pęcherza 
moczowego, sutka, układu limfatycznego-chłonnego, czerniaka i kost-
niakomięsaka stwierdzono, że produkty pszczele wykazują aktywność 
przeciwnowotworową (1). Zasugerowano, że działanie przeciwnowo-
tworowe produktów pszczelich polega na powodowaniu apoptozy, 
martwicy i rozpadu komórek nowotworowych (1). Potencjał przeciw-
nowotworowy związków fenolowych w produktach pszczelich w coraz 
większym stopniu przyciąga uwagę w terapii nowotworowej.

Przeciwnowotworowe działanie miodu 

Przeciwnowotworowe działanie miodu zaobserwowano w róż-
nych liniach komórek nowotworowych, obejmujących nowotwór 
sutka, szyjki macicy, nerki, pęcherza, jelita grubego, gruczołu kroko-
wego, jamy ustnej, mózgu, białaczkę i mięsaka kości (3). Na podsta-
wie badań in vitro stwierdzono, że miód wykazuje znaczące działanie 
antymutageniczne i antyproliferacyjne w hodowlach komórkowych, 
które obejmowały te komórki nowotworowe (3). Miód wzmacnia od-
powiedź immunologiczną przeciwko komórkom nowotworowym (1). 
Miód indukuje także apoptozę (3). Apoptoza jest naturalnym mecha-
nizmem, który w sposób sterowany reguluje śmierć komórkową wy-
wołaną czynnikiem zewnętrznym poprzez stymulację receptora TNF 
albo wewnętrznym poprzez mitochondria i pro-apoptotyczne białka, 
w tym cytochrom c (1). Obie ścieżki są intensywnie badane ze wzglę-
du na potężny potencjał przeciwnowotworowy. Aktywacja kaspazy-3, 
-7 i -9 we wszystkich komórkach nowotworowych leczonych miodem 
wskazuje na udział mitochondrialnego szlaku apoptozy (3). Miód ma 
również działanie przeciwprzerzutowe w mysich modelach nowotwo-
ru (3). Wzmaga on również działanie przeciwnowotworowe standardo-
wej chemioterapii (na przykład 5-flourouracilu i cyklofosfamidu) (1).

Skład miodu bogaty w polifenole i cukry może być odpowiedzial-
ny za antymutagenne i antyproliferacyjne działanie miodu (3). Fla-
wonoidy posiadają właściwości przeciwnowotworowe dzięki działaniu 
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przeciwutleniającemu, które reguluje zależne od ROS ścieżki sygnało-
we, w tym czynnik martwicy nowotworu-alfa (TNF-α), hamowanie 
proliferacji komórek, indukcję apoptozy i zatrzymanie cyklu komór-
kowego (1). Wykazano, że kwercetyna, jeden z najczęściej występują-
cych flawonoidów w miodzie ma znaczące działanie antyproliferacyjne 
w różnych liniach komórek nowotworowych (3). Działanie przeciw-
nowotworowe kwercetyny stwierdzono w modelach komórek nowo-
tworowych, w tym białaczki, raka piersi i raka mózgu (3). Suplementa-
cja kwercetyny może zwiększyć skuteczność terapii leczniczej szeroko 
stosowanej w leczeniu przeciwnowotworowym (3). Poza kwercetyną 
również inne flawonoidy znajdujące się w miodzie takie jak kemferol 
i kwas kawowy wykazują znaczące działanie chemoprewencyjne i an-
typroliferacyjne (3). Wykazano, że kwas kofeinowy znacząco hamuje 
proliferację komórek nowotworowych jelita grubego (3). Inne związ-
ki fenolowe zawarte w miodzie, w tym galusan epigallokatechiny, li-
kopen, genisteina i resweratrol stosowano w leczeniu raka prostaty 
[33,34] (1).

Przeciwnowotworowe działanie propolisu

Związki fenolowe są znane z wykazywania działania przeciwno-
wotworowego w modelach zwierzęcych. Propolis zawiera wiele sub-
stancji fenolowych, w tym kwas kofeinowy, ester fenetylowy kwasu 
kawowego, artepillinę C, kwercetynę, resweratrol, naringeninę, ga-
langinę i genisteinę, które są znane ze stymulacji proliferacji komórek 
lub apoptozy (8). Zainteresowanie propolisem w leczeniu nowotworu 
wywołane zostało jego zdolnością do indukowania apoptozy (1). 
Propolis może indukować apoptozę poprzez aktywację szlaku mi-
tochondrialnego zależnego od kaspazy (1). Wykazano, że chryzyna 
indukuje apoptozę w wielu liniach komórkowych, w szczególności 
białaczki, poprzez aktywację kaspaz, tłumienie antyapoptotycznych 
białek (1).

Na modelach zwierzęcych wykazano, że flawonoidy zawarte  
w propolisie hamują rozwój raka płuc, jamy ustnej, skóry, przełyku, 
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żołądka, jelita, wątroby, prostaty i piersi (8,10). Wykazano, że propolis 
ma działanie cytotoksyczne na komórki wątrobiaka ludzkiego, ludz-
kiego raka płuc, nowotworu skóry oraz raka Ehrlicha (10). Diterpe-
noidy, kwas 3-(2,2-dimetylo-8-prenylobenzopiran-6-ylo) propenowy, 
kwas kofeinowy, ester fenetylowy kwasu kawowego (CAPE) i artepil-
lina C w propolisie wykazują działanie cytotoksyczne dzięki indukcji 
fragmentacji DNA i apoptozie (10). Ponadto, kwas kawowy, CAPE  
i kwercytyna hamują rozwój komórek rakowych (1).

Stwierdzono, że działanie przeciwnowotworowe propolisu i nie-
które z jego składników są związane z ich działaniem immunomodu-
lującym poprzez aktywację makrofagów (2).

Przeciwnowotworowe działanie jadu pszczelego 

Jad pszczeli wykazuje działanie przeciwnowotworowe poprzez 
zdolność do zabijania komórek nowotworowych (6). Uważa się, że ten 
efekt cytotoksyczny, ważny mechanizm działania przeciwnowotwo-
rowego jadu pszczelego, jest wynikiem aktywacji enzymu fosfolipazy  
A2 (PLA2) przez melitynę (1,6). Melityna wywołuje martwicę, nie-
kontrolowaną śmierć komórek (1). Działanie przeciwnowotworo-
we melityny wykazano w różnych liniach komórek nowotworowych,  
w tym w komórkach nowotworowych płuc, nerek, wątroby, prosta-
ty, pęcherza moczowego, sutka oraz komórkach białaczkowych (6). 
Oprócz działania cytotoksycznego i martwicy, indukcja apoptozy po-
przez aktywację kaspaz i metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomór-
kowej (MMP), jest ważnym mechanizmem przeciwnowotworowego 
działania melityny (1,6). Melityna hamuje kalmodulinę oraz rozwój  
i klonogenność komórek białaczkowych (1,6). Stwierdzono, że istnieje 
dobra korelacja pomiędzy działaniem leków hamujących kalmodulinę 
i rozwój komórek, a działanie cytotoksyczne melityny jest proporcjo-
nalne do antagonistycznego działania kalmoduliny (6). Poza tym, me-
lityna zwiększa toksyczność bleomycyny, leku przeciwnowotworowego 
(6). Poza melityną, koniugat melityny i awidyny wykazuje działanie 
przeciwnowotworowe (6).
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Terapia genowa stanowi alternatywę w leczeniu nowotworów 
mającą na celu selektywne zabijanie komórek nowotworowych. Gdy 
wektor zawierający gen zabójcę transfekuje się do komórek nowotwo-
rowych, dochodzi do ekspresji odpowiedniego proleku zakodowanego 
w genie zabójcy przez komórki nowotworowe i jego produkcji w celu 
selektywnego zabicia komórki nowotworowej (6). Transfekcja melity-
ny jako genu zabójcy i synteza melityny przyciągnęły znaczną uwagę 
w terapii genowej (6). Stwierdzono działanie przeciwnowotworowe 
melityny in vivo poprzez terapię genową. (6)

Wykazano, że dożylne podawanie jadu pszczelego myszom znacz-
ne zmniejsza liczbę przerzutów do płuc (6).

Pyłek pszczeli w leczeniu nowotworu

Wykazano, że pyłek pszczeli skutecznie redukuje niekorzystne 
efekty leczenia nowotworów. Negatywne skutki promieniowania, takie 
jak brak łaknienia, nudności, łysienie, zapalenie, leukopenia i bezsen-
ność są mniejsze u pacjentów spożywających pyłek pszczeli (5).

Rany i oparzenia

Miód stosowano jako opatrunek od czasów starożytnych i nadal 
jest wykorzystywany we współczesnej medycynie ludowej (Tabela 3) 
(9). Leczenie oparzeń słonecznych i wrzodów za pomocą miodu zo-
stało opisane przez Dioscoridesa (ok.50 roku n.e.), greckiego lekarza, 
farmakologa i botanika z czasów rzymskich oraz autora De Materia 
Medica, 5-tomowej encyklopedii o medycynie i substancjach leczni-
czych (9).

Miód stosowany jako opatrunek zapewnia szybkie usuwanie bak-
terii z zakażonych ran, usuwanie brzydkiego zapachu, i oczyszczenie 
tkanki, dzięki czemu oczyszczenie chirurgiczne staje się niepotrzebne 
(9). W większości przypadków, gojenie się przebiega szybko. Rów-
nież przewlekłe rany dobrze reagują na opatrunek z miodu. Sprzyja 
on regeneracji tkanek poprzez rozwój fibroblastów, komórek nabłonka  
i nowych naczyń oraz zmniejsza zapotrzebowanie na przeszczep skóry 
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(9). Randomizowane badania kliniczne wykazały, że miód zapewnia 
znacznie szybsze gojenie się powierzchowne oparzeń niż sulfadiazyna 
srebra, folia poliuretanowa i błona owodniowa z mniejszą częstością 
występowania blizn przerostowych i przykurczy po oparzeniach (9). 
Leczenie za pomocą opatrunków z miodu zostało wielokrotnie opi-
sane w przypadku ran, które nie reagowały na leczenie konwencjonal-
ne (9). W doświadczeniach na zwierzętach zaobserwowano, że dzięki 
miodowi oparzenia leczyły się szybciej, ich stan zapalny zmniejszał się, 
a rany obejmujące pełną grubość skóry oraz rany zakażone Staphylo-
coccus ureus zostały odkażone (9).

Korzystny wpływ miodu na rany spowodowany jest przez skład-
niki inne niż cukier, jak również przez sam cukier (9). Miód zapobiega 
odwodnieniu ran, ponieważ stymuluje płyn z otaczającej tkanki oraz 
krążenie pod raną do przemieszczania się w kierunku rany poprzez 
działanie osmotyczne (9). Dzięki temu tworzy się warstwa rozcieńczo-
nego miodu pod opatrunkiem, która uniemożliwia przywieranie opa-
trunku do podstawy rany i odrywanie nowo powstałej tkanki w czasie 
zmiany opatrunku (9). Antybakteryjne działanie miodu uniemożliwia 
rozwój bakterii w ranie (9). Ponadto, składniki miodu dostarczają war-
tości odżywczych zniszczonym tkankom i przyspieszają  tworzenie 
się ziarniny (9). Nadtlenek wodoru wytwarzany przez miód powodu-
je szybkie autolityczne oczyszczenie rany poprzez aktywację proteazy  
w tkance rany (9). Działanie przeciwzapalne miodu zmniejsza obrzęk 
tkanek, w ten sposób poprawiając krążenie i natlenienie (9). Przeciwu-
tleniające i przeciwzapalne działanie miodu również zmniejsza szkody 
spowodowane przez produkcję wolnych rodników podczas zapalenia 
(9). Wszystkie te działania wspomagają gojenie i zmniejszają ból.

Infekcje

Antybakteryjne właściwości miodu 

Miód wykazuje działanie antybakteryjne poprzez mechanizmy 
zależne i niezależne od nadtlenku. Mechanizm zależny od nadtlenku 
związany jest z zawartością nadtlenku wodoru, podczas gdy mecha-
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nizm niezależny od nadtlenku jest związany z wysoką osmolarnością 
i kwasowością, jak również z zawartością metyloglioksalu, defensyny  
i flawonoidów (3,4).

Cukry, główny składniki miodu, wykazują działanie przeciwbak-
teryjne ze względu na ich efekt osmotyczny (4). Działanie nadtlen-
ku wodoru w miodzie jest wywoływane przez oksydazę glukozową  
w obecności światła i ciepła. Nadtlenek wodoru wykazuje działanie 
przeciwbakteryjne (4). Hamowanie proliferacji bakterii przez miód jest 
wywołane nie tylko przez jego osmolarność i zawartość cukru, ale rów-
nież przez związki inne niż cukier mające znaczący wpływ na działa-
nie przeciwbakteryjne. Szczególnie metyloglioksal, związek powstały  
z cukrów podczas obróbki cieplnej lub długotrwałego przechowywa-
nia, jest odpowiedzialny za przeciwbakteryjne działanie miodu nie-
zależne od nadtlenku (3). Istnieje silna korelacja między poziomami 
metyloglioksalu a antybakteryjnym wpływem miodu na S. aureus 
(3). 

Kolejny składnik antybakteryjny miodu to defensyna, którą zi-
dentyfikowano w hemolimfie, gruczołach głowowych i tułowiowych 
oraz w mleczku pszczelim. Wykazuje ona bardzo silne działanie prze-
ciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich, w tym Bacillus subti-
lis, S. aureus i Paenibacillus larvae (3). Ponadto miód zawiera lizozym, 
potężny czynnik przeciwbakteryjny (4). Flawonoidy znajdujące się  
w miodzie wykazują działanie przeciwbakteryjne, a ponadto neutrali-
zują toksyny bakteryjne (3). Tak więc, miód zapobiega rozprzestrze-
nianiu się toksycznych skutków zakażenia. Flawonoidy, takie jak pino-
cembryna, galangina i ester fenetylowy kwasu kofeinowego (CAPE), 
hamują bakteryjną polimerazę RNA (4). Kwercetyna zwiększa prze-
puszczalność membrany, dzięki czemu bakterie tracą zdolność syntezy 
ATP, transportu błonowego i ruchliwości (4).

Badania wykazały, że S. aureus jest najbardziej wrażliwym mi-
kroorganizmem na działanie przeciwbakteryjne miodu, podczas gdy  
E. coli jest umiarkowanie wrażliwa i P. aeruginosa jest najbardziej od-
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porna (3). Na ogół, bakterie Gram-dodatnie są bardziej wrażliwe na 
przeciwbakteryjne działanie miodu niż bakterie Gram-ujemne (3). 
Miód ma również działanie hamujące Bacillus anthracis (wąglik), 
Corynebacterium diphtherine (błonica), Klebsiella pneumoniae (za-
palenie płuc), Mycobacterim tuberculosis (gruźlica), Salmonella typhi 
(tyfus) i Vibrio cholerae (cholera) (3).

Antybakteryjne właściwości propolisu

Pszczoły zbierają propolis w celu uszczelniania ula, zapobiegania 
przedostawaniu się chorób i pasożytów do ula, hamowania rozwoju 
bakterii i grzybów oraz zapobiegania gniciu zwłok w ulu poprzez za-
lepianie je propolisem, czyli ich mumifikowanie i unieszkodliwianie. 
Dlatego uważa się, że propolis ma działanie przeciwbakteryjne (10). 
Wykazano w licznych badaniach, że propolis wykazuje działanie prze-
ciwgrzybicze przeciwko dermatofitom i gatunkom Candida, działanie 
przeciwbakteryjne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i działanie 
przeciwwirusowe przeciwko wirusowi grypy ptasiej (10).

Propolis hamuje rozwój pewnych bakterii Gram-dodatnich oraz 
grzybów Candida albicans, ale nie hamuje rozwoju bakterii Gram-
ujemnych (10). Stwierdzono, że propolis wykazuje  bardzo silne dzia-
łanie przeciwbakteryjne przeciwko szczepom Staphylococcus ureus, 
ale słabe działanie przeciwbakteryjne przeciwko bakteriom E. coli. 
Ogólnie rzecz biorąc, działanie przeciwbakteryjne propolisu zawarte-
go w miodzie jest większe przeciwko bakteriom Gram-dodatnim niż 
Gram-ujemnym (8). Stwierdzono, że ekstrakt etanolowy z propolisu 
ma działanie przeciwbakteryjne przeciwko H. pylori (10). Wykazano 
antybakteryjne działanie propolisu przeciw Mycobactrium tuberculo-
sis i Mycobacterium avium (8). Propolis wykazuje działanie synergicz-
ne z wieloma lekami przeciwgruźliczymi (streptomycyna, ryfamycyna, 
izoniazyd) i innymi antybiotykami (np. chloramfenikol, gentamycyna, 
wankomycyna, tetracyklina, klindamycyna, netilmycyna) (8). Propolis 
może również wykazywać działanie synergiczne z innymi lekami prze-
ciwbakteryjnymi (2).
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Antywirusowe właściwości propolisu

Propolis i jego pochodne wykazują zdolność do hamowania nam-
nażania się wirusa przez hamowanie DNA i RNA różnych wirusów, 
w tym opryszczki zwykłej typu 1 i typu 2, adenowirusa typu 2, wirusa 
pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej i wirusa polio typu 2 (4). Poza 
tym stwierdzono, że propolis może hamować replikację HIV-1 (10). 
Flawonoidy zawarte w propolisie, takie jak chryzyna, akacetyna i api-
genina hamują aktywację HIV-1 w uśpionych modelach zakażenia (4). 
Ester fenetylowy kwasu kofeinowego (CAPE), kwercetyna i kemferol 
przerywają replikację HIV-1 poprzez hamowanie integrazy HIV-1 (8).  
Chryzyna i kemferol hamują replikację kilku wirusów opryszczki, ade-
nowirusa i rotawirusa (4). Galangina ma działanie antywirusowe prze-
ciw wirusowi opryszczki pospolitej (HSV) i wirusowi Coxsackie B (4). 
Kwercetyna wykazuje działanie antywirusowe przeciw HSV, wirusowi 
polio, wirusowi RSV i wirusowi Sindbis (4).

Rys. 19. Pszczelarze w swoich pasiekach produkują także świece i piękne ozdoby z wosku.
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Immunomodulacja

Immunomodulację1 opisuje się jako regulację odpowiedzi immu-
nologicznej (funkcja systemu obronnego organizmu) do pożądanego 
poziomu, jak w przypadku immunopotencjacji, immunosupresji, albo 
indukcji tolerancji immunologicznej. Stwierdzono, że propolis wyka-
zuje aktywność immunomodulacyjną poprzez wpływanie na różne 
składniki układu odpornościowego i zwiększenie odpowiedzi odpor-
nościowej. Stwierdzono, że pochodne kwasu kawoilochinowego (ta-
kie jak kwas 5-kawoilochinowy, kwas chlorogenowy, kwas 4-kawoilo-
chinowy, kwas 3,5- dikawoilochinowy i kwas 3,4-dikawoilochinowy) 
pochodzące z propolisu zwiększają ruchliwość i rozprzestrzenianie 
się mysich makrofagów, rodzaju białych krwinek, które usuwają po-
zostałości komórkowe, substancje obce, drobnoustroje i komórki no-
wotworowe w procesie fagocytozy (2,10). Działanie to przypisuje się 
tylko makrofagom, a nie limfocytom (2). Propolis może aktywować 
makrofagi i zwiększać ich aktywność przeciwbakteryjną. Poza tym, 
propolis zwiększa aktywność naturalnych komórek zabójców komórek 
nowotworowych. Propolis ma również zdolność do modulowania syn-
tezy przeciwciał i zwiększania produkcji przeciwciał z powodu silnego 
wpływu na różne komórki wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, 
(2). Wykazano, że propolis hamuje zarówno klasyczne, jak i alterna-
tywne drogi aktywacji układu dopełniacza, ważnego składnika ukła-
du odporności wrodzonej, który wywołuje zdolność przeciwciał oraz 
komórek fagocytarnych do usuwania patogenów z organizmu (2,10).  
Ze względu na swoją aktywność immunomodulacyjną, sugeruje się, 
aby w szczepionkach stosować propolis jako adiuwant (2).

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (MS) jest chorobą autoimmunologiczną 
związaną z przewlekłą demielinizacją zapalną ośrodkowego układu 
nerwowego, zniszczeniem osłonek mielinowych komórek nerwowych 
przez własny układ immunologiczny pacjenta. Dokładna przyczyna  
i mechanizm choroby nie jest znany (7). Stwierdzono pozytywne re-

1 Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. (2007). Znaleziono 8 kwietnia 2015 na stronie 
 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/immunomodulation
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zultaty wykorzystania produktów pszczelich w leczeniu tej choroby.  
W badaniu, apiterapia obejmująca jednoczesne stosowanie jadu 
pszczelego, pyłku pszczelego i miodu w leczeniu trwającym ponad 
rok poprawiła stan pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS) (5).  
Nie było jednak grupy kontrolnej, aby porównać wyniki i uznać wyż-
szość apiterapii nad terapią standardową. Doniesiono, że jad pszczeli 
wykazuje korzystne działanie w chorobach zapalnych, w tym w stward-
nieniu rozsianym (MS) i reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz ich 
eksperymentalnych modelach dzięki jego działaniu przeciwzapalnemu 
i immunosupresyjnemu wywołanemu przez hamowanie ekspresji cy-
klooksygenazy-2, produkcji prozapalnych cytokin (TNF-alfa i IL-1 
beta) i syntezy prostaglandyny E-2 (PGE-2) (7). Nie stwierdzono 
jednak żadnego znaczącego zmniejszenia odsetka nawrotów oraz po-
prawy stanu niepełnosprawności, zmęczenia lub jakości życia dzięki 
stosowaniu jadu pszczelego (7). Ponadto, właściwości immunostymu-
lujące jadu pszczelego mogą nasilać ataki i ograniczać skuteczność jadu 
pszczelego w leczeniu MS (7).

Choroby reumatyczne 

W modelach zwierzęcych wykazano działanie przeciwartretyczne 
jadu pszczelego (6). Stwierdzono, że jad pszczeli hamuje zapalenie sta-
wów i zmiany kości, tłumi erozję chrząstki stawowej i zapalne nacieki 
komórkowe w międzypaliczkowych stawach u szczurów (6). Stwier-
dzono, że działanie hamujące i tłumiące jest porównywalne do dzia-
łania wywołanego prze prednizolon, syntetyczną pochodną kortyzolu, 
który jest stosowany do leczenia różnych chorób zapalnych i chorób 
autoimmunologicznych (6). Jad pszczeli ma silne działanie hamujące 
aktywność COX-2, ale nie aktywność COX-1, i hamuje wytwarzanie 
TNF-α i IL-1β (6). Doniesiono, że działanie przeciwartretyczne jadu 
pszczelego jest związane ze zmniejszeniem ekspresji COX-2 i PLA2 
oraz zmniejszeniem poziomów TNF-α, IL-1, IL-6, NO i ROS, co 
sugeruje, że działanie przeciwartretyczne jadu pszczelego może być 
związane z jego działaniem przeciwzapalnym (6). Jad pszczeli i me-
lityna hamują działanie wiążące DNA kompleksu NF-kB, prowadząc 
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do zmniejszenia ekspresji genu zapalnego (6). Poza działaniem prze-
ciwzapalnym jadu pszczelego wykazuje on działanie przeciwartretycz-
ne dzięki innym mechanizmom, w tym dzięki hamowaniu proliferacji 
komórek błony maziowej objętej reumatyzmem poprzez indukowanie 
apoptozy przez aktywację kaspazy-3 (6).

Wrzody żołądka

Zarówno miód, jak i propolis wykazują działanie przeciwwrzo-
dowe przypisywane związkom fenolowym, szczególnie flawonoidom, 
w tym zwłaszcza kwercetynie, kamferolowi, hesperytynie i naryngi-
nie (4). Sugerowano, że flawonoidy zwiększają ilość śluzówki pros-
taglandyn, chroniącej śluzówkę żołądka i tym samym zapobiegającej 
występowaniu owrzodzeń (4). Inny mechanizm przeciwwrzodowego 
działania flawonoidów polega na hamowaniu ROS związanych z wy-
stępowaniem owrzodzeń przez flawonoidy, chroniąc błony śluzowe 
żołądka (4).

Ponadto, propolis wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec 
Helicobacter pylori, Gram-ujemnych bakterii w żołądku, które wy-
stępują przy przewlekłym zapaleniu żołądka, wrzodach żołądka, dwu-
nastnicy i nowotworze żołądka. Działanie to może być również zwią-
zane z anty-wrzodowym działaniem propolisu. Kwas p-kumarowy, 
artepillina C i kwas 3-fenylo-4- dihydrocynamonylocynamonowy są 
skuteczne przeciwko H. pylori (8).

Układ oddechowy

Pyłek pszczeli jest często używany jako antidotum na pyłki  
i zarodniki podczas sezonu alergicznego w celu kontrolowania obja-
wów alergicznych w tym dolegliwości układu oddechowego, takich 
jak zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, nieżyt nosa (5). W badaniu  
z wykorzystaniem pyłku pszczelego przeprowadzonym na pływakach  
w wieku dojrzewania stwierdzono, że ilość dni treningowych utra-
conych z powodu infekcji górnych dróg oddechowych jest znacznie 
mniejsza w grupie otrzymującej pyłek niż w grupie placebo (5).
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Miód jest skuteczny w łagodzeniu kaszlu dziecięcego, poprawiając 
jakość snu, zarówno dzieci, jak i rodziców (17). Stwierdzono, że miód 
może być także lepszy niż difenhydramina w objawowym łagodzeniu 
kaszlu, lecz nie lepszy niż dekstrometorfan (17).

Ból

Jad pszczeli może mieć szczególne znaczenie w leczeniu prze-
wlekłego bólu, chociaż paradoksalnie to on sam powoduje ostry ból. 
Substancje wywołujące ból występujące w jadzie pszczelim to melity-
na, histamina i PLA2 (6). Zastrzyki z jadu pszczelego powodują po-
czątkowo efekt nocyceptywny, ból toniczny i hiperalgezję, a następnie 
wydłużony wpływ antynocyceptywny na ból zapalny (6). Wykazano  
w eksperymentach antynocyceptywne działanie jadu pszczelego,  
w tym reakcje termiczne, trzewne i zapalne (6). Jad selektywnie ła-
godzi reakcje mechaniczne, trzewne i zapalne poprzez modulowanie 
aktywności receptorów opioidowych, serotoninergicznych, α2-adre-
nergicznych (6). Jad pszczeli może również łagodzić ból i obrzęk zwią-
zany z przewlekłymi chorobami zapalnymi, poprzez swoją aktywność 
przeciwzapalną (6).

Działanie ochronne na wątrobę

Wykazano na modelach zwierzęcych ostrego uszkodzenia wą-
troby indukowanego zarówno przez mechanizmy immunologiczne  
(D-GalN/lipopolisacharyd), jak i chemiczne (CCl4, acetaminofen,  
alkohol i D-GalN), że propolis wykazuje ochronne działanie na wą-
trobę (10).Pochodne kwasu dikawoilochinowego, takie jak metyl  
3,4-di-O-kawoilochinowy, kwas 3,4-di-O-kawoilochinowy, metyl 
4,5-di-O-kawoilochinowy i kwas 3,5-di-O-kawoilochinowy, wykazu-
ją znaczące działanie ochronne na hepatocyty przed uszkodzeniami 
komórek indukowanymi chemicznie (10). Ponieważ wolne rodniki 
są zaangażowane w chemicznie indukowane modele uszkodzeń wą-
troby, to antyoksydacyjne właściwości propolisu i pochodnych kwasu 
dikawoilochinowego mogą odgrywać ważną rolę w ochronnym dzia-
łaniu na wątrobę (10).
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W immunologicznie indukowanym modelu uszkodzenia wątroby, 
cytokiny prozapalne, takie jak TNF-α, interleukiny-1 (IL-1) i IL-6 
są uwalniane z makrofagów stymulowanych przez lipopolisacharyd 
(LPS) i wywołują apoptozę hepatocytów i transmigrację neutrofili, 
powodując śmierć komórkową i martwicę tkanek (10). Wątrobowe 
zmiany chorobowe wywołane przez ten model przypominają ludzkie 
zapalenie wątroby wywoływane przez podobne mechanizmy zapalne 
(10). Ponieważ wiadomo, że ROS wywołują ścieżki sygnałowe reak-
cji zapalnych, przeciwutleniacze wykazują działanie przeciwzapalne  
i ochronne na wątrobę w tego typu uszkodzeniach wątroby. Antyok-
sydacyjne właściwości propolisu i jego fenolowych składników wydają 
się być odpowiedzialne za jego ochronne działanie na wątrobę. Flawo-
noidy (3,5,7-trójhydroksy-49-metoksyflawanol, betuletol, kemferyd  
i ermanin), prenylowane związki fenolowe (kwas 4-dihydrocynamy-
loksy-3- prenylocynamonowy, kwas 4-hydroksy-3- prenylocynamono-
wy i kwas (E)-3-[2,3-dihydro-2-(1-metyloetenylo)-7-prenylo-5-ben-
zofuranylo]-2-propenowy) i labdany (kwas isocupressic, kwas agathic, 
kwas 15-acetoxyiso-cupressic i kwas cupressic) wykazują silne działa-
nie hamujące (10). Większość z tych związków ma silniejsze działanie 
ochronne na wątrobę niż sylibininy, klinicznie stosowany lek (10). Pro-
polis przyczynia się również do poprawy aktywności enzymów wątro-

bowych, parametrów 
profilu lipidowego  
i zawartości bilirubiny 
w przypadku stanu za-
palnego i uszkodzenia 
wątroby (8). Ochronne 
działanie ekstraktów 
metanolowych pro-
polisu na wątrobę jest 
silniejsze od odpowia-
dających im ekstrak-
tów wodnych (10).Rys. 20. Wóz pasieczny.
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Inne działania

Inne korzystne działania produktów pszczelich są wymienione 
poniżej:

• Doustna konsumpcja mleczka pszczelego obniża poziom chole-
sterolu całkowitego w surowicy krwi (1).

• Mleczko pszczele wspomaga regenerację w przypadku uszkodzeń 
wywołanych 5-fluorouracylem (4).

• Propolis ma korzystny wpływ na metabolizm glukozy poprzez 
ochronę komórek beta produkujących insulinę przed toksycz-
nością streptozotocyny, stymulując syntezę insuliny, zwiększając 
wydzielanie insuliny i hamując wytwarzanie glukozy w wątrobie 
(8,10).

• Propolis ma działanie antyhyperalgetyczne (10). 
• Ester fenetylowy kwasu kawowego (CAPE) zawarty w propolisie 

chroni rdzeń kręgowy przed urazami niedokrwienno-reperfuzyj-
nymi eliminując rodniki tlenowe i hamując nacieki leukocytów 
wielojądrzastych (10).

• Ester fenetylowy kwasu kawowego (CAPE) zawarty w propolisie 
wykazuje również działanie estrogenne przez aktywację recepto-
rów estrogenu (8).

• Kwercetyna i propolis zapobiegają rozwojowi zaćmy u chorych na 
cukrzycę (8,10).

• Flawonoidy również wykazują działanie przeciw agregacji płytek 
krwi (8).

Efekty uboczne

Propolis i miód składają się głównie z różnych produktów roślin-
nych. Możliwe jest, że pszczoły zbiorą szkodliwe lub toksyczne sub-
stancje, w tym asfalt, metale, takie jak żelazo (Fe), cynk (Zn), miedź  
(Cu) i magnez (Mn), a nawet metale ciężkie, takie jak ołów (Pb), an-
tymon (Sb), arsen (As) i kadm (Cd) (4,10). Radioaktywne cząstki sku-
pione w glebie mogą spowodować znaczące skażenie roślin, pszczół 
i produktów pszczelich (2). Obecność grajanotoksyny, grupy toksyn 
znajdujących się w roślinach i powodujących trujące reakcje, w miodzie 
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może spowodować zatrucia objawiające się zaburzeniami rytmu serca, 
niedociśnieniem, depresją oddechową i zaburzeniami stanu psychicz-
nego (4). Otaczające środowisko jest głównym czynnikiem wpływają-
cym na obecność tych materiałów. Można zasugerować, że produkty 
pszczele można również stosować jako wskaźnik zanieczyszczenia  
i skażenia środowiska (2).

Chociaż miód wykazuje działanie przeciwbakteryjne, określona 
odmiana drożdży i mikroorganizmów tworzących formy przetrwal-
nikowe, takich jak Bacillus cereus, Clostridium perfringes lub Clostri-
dium botulinum, które mogą prowadzić do poważnych chorób u ludzi, 
mogą kolonizować miód, zmieniając jego jakość sanitarną i handlową 
(4). Stosowanie miodu zawierającego żywotne formy przetrwalniko-
we Clostridium botulinum w opatrunkach na rany może spowodować 
zatrucie jadem kiełbasianym (9). Jednak miód można sterylizować za 
pomocą promieniowania gamma nie powodując utraty jego właściwo-
ści. Sterylizacja powinna być przeprowadzona zanim opatrunek zosta-
nie zastosowany na rany (9).

Odnotowano reakcje alergiczne na propolis ze względu na jego 
skład (10). Mleczko pszczele może powodować reakcje anafilaktyczne 
u osób atopowych (1). Jad pszczeli niesie za sobą ryzyko ciężkich re-
akcji alergicznych (7).

Wnioski

Produkty pszczele są od wieków wykorzystywane przede wszyst-
kim do celów leczniczych, choć stanowią również cenne pożywienie. 
Potężne metody i narzędzia współczesnej medycyny dają nam nowe 
możliwości, by ujawnić potencjalne korzyści ukrywające się w tych 
produktach oraz by odnaleźć nowe, cechujące się najlepszymi wynika-
mi rozwiązania terapeutyczne na współczesne choroby. Badania wyka-
zały, że produkty pszczele zawierają wiele związków fitochemicznych 
zebranych z roślin przez pszczoły i posiadają wyraźne antyoksydacyj-
ne, przeciwzapalne i immunomodulujące działanie pochodzące z tych 
związków. Działania te mogą wywołać obiecujące wyniki w leczeniu 
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dużej grupy chorób, które związane są z uszkodzeniami oksydacyjnymi 
i zapaleniami w swojej patogenezie. Poza tym, jad pszczeli jest unika-
towym produktem pszczelim, który może zapewnić nowe możliwości 
leczenia, zwłaszcza nowotworów i chorób zapalnych poprzez swoje 
działanie przeciwzapalne, apoptotyczne i cytotoksyczne. Skuteczność 
produktów pszczelich, wielokrotnie wykazana w licznych badaniach  
in vitro oraz w badaniach na zwierzętach, powinna być udowodniona 
w randomizowanych badaniach klinicznych.

Tabela 14. Składniki jadu pszczelego i jego główne działanie medyczne (6).

Składniki
Zawartość  
(% suchego JP)

Główne działanie

Peptydy

Melityna 40-50 Zwiększenie aktywności PLA2
Wpływ cytotoksyczny na komórki nowotworowe
Działanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne

Apamina 2-3 Hamowanie kanałów K+ aktywowanych Ca2+
Wpływ cytotoksyczny na komórki nowotworowe
Działanie nocyceptywne

Peptyd MCD 2-3 Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe
Uwalnianie histaminy (niskie dawki) 
Hamowanie uwalniania histaminy (wysokie dawki) 
Działanie antyalergiczne

Adolapina 1 Hamowanie aktywności PLA2 i COX
Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe

Inhibitor proteazy <0.8

Minimina 2-3

Prokamina A, B 1.4

Sekapina 0.5

Tertiapina 0.1

Melittyna F 0.01

Kardiopeptyd <0.7

Enzymy

PLA2 10-12 Wpływ cytotoksyczny na komórki nowotworowe
Działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe

Hialuronidaza 1.5-2 Selektywnie atakuje tkanki polimerami kwasu 
hialuronowego
Zwiększanie przepuszczalności naczyń włosowatych
Odpowiedź immunologiczna i rozchodzeni się po 
tkankach
Antygenowy

Glikozydaza 0.6
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Składniki
Zawartość  
(% suchego JP)

Główne działanie

Fosfataza kwaśna 1

Aminy

Histaminy 1.5

Dopamina 0.13-1

Noradrenalina 0.1-0.7

Inne

Węglowodany 1.5
Kwas γ-aminoma-
słowy

0.13-1

Kwas B-aminoma-
słowy

0.1-0.7

Tabela.15 Wpływ konsumpcji miodu na zdrowie (3).
Choroby układu krążenia (CVD)

Redukcja czynników ryzyka chorób układu krążenia

Hamowanie stanów zapalnych

Poprawa czynności śródbłonka

Poprawa profilu lipidowego osocza

Wzrost odporności lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) na utlenianie

Hamowanie hemolizy czerwonych krwinek (RBC)

Poprawa zdolności wychwytywania erytrocytów

Ochrona RBC przed wewnątrzkomórkowym wyczerpaniem aktywności GSH i SOD

Zmniejszenie wrażliwości błony lipidowej RBC na uszkodzenia oksydacyjne

Utrzymanie masy ciała u osób z nadwagą lub otyłych

Nadciśnienie

Obniżenie skurczowego ciśnienia krwi i poziomu MDA

Zwiększenie podatności nerek na stres oksydacyjny

Nowotwór

Aktywność antymutagenna

Indukcja apoptozy

Działanie antyproliferacyjne

Wpływ cytotoksyczny na kilka nowotworowych linii komórkowych

Działanie przeciwprzerzutowe



Apiterapia – zdrowie i leczenie które zawdzięczamy pszczołom

100

Cukrzyca
Zmniejszenie glikemii

Zmniejszenie fruktozaminy w surowicy

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej

Zmniejszenie poposiłkowej odpowiedzi glikemicznej

Zwiększenie stężenia insuliny w surowicy krwi i zmniejszenie insulinooporności

Infekcja mikrobiologiczna
Hamowanie mikroorganizmów o znaczeniu klinicznym

Tabela 16. Rodzaje ran, na które z powodzeniem stosowano miód (9).

Rany
Zakażone rany pourazowe lub pooperacyjne

Rany po amputacji

Rany po wulwektomii

Rany brzucha po cesarskim cięciu

Rany dawcy po pobraniu skóry na przeszczep

Oparzenia

Zmiany skórne z powodu posocznicy meningokokowej

Zgorzel Fourniera

Odleżyny

Owrzodzenie skóry

Owrzodzenia podudzi

Wrzody goleniowe

Owrzodzenia cukrzycowe

Wrzody tropikalne

Owrzodzenie stopy u chorych na trąd

Wrzody spowodowane przez anemię sierpowatą

Wrzody złośliwe

APILARNIL – Charakterystyka, wskazania i podawanie

Apilarnil jest produktem otrzymanym z larw trutni zebranych  
w określonym stadium larwalnym. W swoim składzie posiada on skład-
niki odżywcze znajdujące się w komórkach plastra miodu. Apilarnil, 
męski odpowiednik mleczka pszczelego, jest naturalnym produktem 
pszczelim z larw trutni i składników odżywczych zawierających pre-
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kursorów hormonów, minerały i witaminy. Larwy trutniowe pobierane 
są w 10 dniu od złożenia jajeczka, a następnie są homogenizowane  
i filtrowane dla zapewnienia maksymalnej ochrony zdrowia.

Skład Apilarnilu jest bardzo złożony, podobny do składu mleczka 
pszczelego. Zawiera on 19 aminokwasów, beta-karoten, witaminy A, 
B1, B2, B6, E, minerały i pierwiastki śladowe, białka, węglowodany  
i tłuszcze. Może przybierać różne formy, takie jak następujące:

– Świeżo zebrany (niehomogenizowany i niefiltrowany);
– Homogenizowany i filtrowany;
– Liofilizowany.

Apilarnil ma jednorodną konsystencję, mleczny żółty kolor z od-
cieniami szarości i lekko cierpki smak. Łatwo się psuje, dlatego musi 
być przechowywany w zamrażarce w postaci surowej.

Apilarnil produkuje się w ulach przy użyciu ramek z jajami trutni 
złożonymi przez królową. Proces uzyskiwania tego produktu pszczele-
go polega na rozwoju trutni w ulach do pewnego stadium larwalnego, 
a następnie ich zbiór. Optymalny okres produkcji Apilarnilu zaczyna 
się wraz z zakwitaniem drzew owocowych, w kwietniu – maju, kiedy 
pogoda jest wystarczająco ciepła, a w rodzinie pszczelej jest duża liczba 
młodych pszczół, i trwa aż do końca lipca, początku sierpnia.

Ze względu na podobieństwo do składu mleczka pszczelego, Api-
larnil jest naturalnym, biologicznie aktywnym i energetyzującym pro-
duktem pszczelim. W związku z tym stosuje się go w czystej postaci 
lub miesza się z innymi produktami pszczelimi lub lekami w celu za-
pobiegania i leczenia niektórych chorób.

Rys. 21. Larwy trutni.
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Terapeutyczne i lecznicze właściwości Apilarnilu:

– Pobudza anabolizm;
–  Jest przeciwwirusowy jak mleczko pszczele;
–  Jest biostymulatorem;
–  Zwiększa siłę układu odpornościowego: ze względu na wysoką 

jakość składników odżywczych zawartych w ekstrakcie; oddech 
trutni cechuje się wysoką energią; prawidłowy oddech oznacza 
wystarczającą ilość tlenu w całym organizmie, w tym w białych 
ciałkach krwi;

– Poprawia pamięć: wysoka jakość składników odżywczych, popra-
wia wszystkie procesy pamięciowe.

– Usprawnia cykl menstruacyjny kobiet: z powodu równowagi en-
dokrynologicznej dzięki naturalnym hormonom w Apilarnilu.

– Zwiększa sprawność intelektualną dzieci w szkołach podstawo-
wych: wysokiej jakości składniki odżywcze wspomagają ogólny 
rozwój układu nerwowego.

– Zwiększa apetyt: tak jak mleczko pszczele i inne anaboliczne 
środki pobudzające.

Rys. 22. Dbałość o zdrowie pszczół umożliwia ich wysoką produkcyjność.
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– Zwiększa energię organizmu, witalność i zdolność regeneracji: 
dzięki wysokiej jakości składnikom odżywczym i bioenergii (za-
wartej w Apilarnilu w swej surowej postaci).

– Zwiększa ogólną odporność na choroby: dzięki związkom czyn-
nym i składnikom odżywczym, które mogą pomóc lub odżywić 
każdą komórkę ciała ludzkiego.

– Jest psycho-pobudzający: ma wysoką zawartość aminokwasów, 
witamin, magnezu, itd.

– Zalecany w leczeniu: chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, 
otyłość, dna moczanowa; zmęczenia, osłabienia, zespołu przewle-
kłego zmęczenia; chorób żołądka i wątroby (przewodu pokarmo-
wego); zaburzeń układu nerwowego; bezsenności; zespołu napię-
cia przedmiesiączkowego; grypy i różnych infekcji, itd.

zalecenia dotyczące Apilarnilu:
Apilarnil zaleca się podawać zarówno wewnętrznie, jak i miejscowo, 
a także zewnętrzne.

Zastosowanie wewnętrzne Apilarnilu: 
–  w obszarze jamy ustnej i gardła: samodzielnie lub w połączeniu  

z innymi produktami naturalnymi; można stosować miejscowo do 
leczenia schorzeń jamy ustnej, takich jak krwawienie dziąseł;

– w obszarze przewodu pokarmowego: samodzielnie lub w połą-
czeniu z miodem, ziołami i innymi naturalnymi środkami; jako 
roztwór i syrop; produkt ten można również przechowywać  
w małych fiolkach (na przykład 10 ml);

– jako produkt dodatkowy lub medyczny: tabletki, Apilarnil liofili-
zowany; Apilarnil liofilizowany w miodzie; Apilarnil liofilizowany 
w pyłku, miodzie i mleczku pszczelim; czekolada z liofilizowanym 
Apilarnilem (dla dzieci).

Zastosowanie zewnętrzne Apilarnilu:
– na choroby okulistyczne: w postaci roztworu do oczu (kropli), jako 

maść do leczenia chorób powiek;
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– na choroby nosa: w postaci kropli, sprayu, aerozolu, inhalacji, płu-
kanek z rozcieńczonych roztworów.

– na schorzenia uszu: jako krople, maści, proszki, czopki.
– na schorzenia skóry: do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy, szam-

pony; na choroby skóry: mokre okłady, płyny, maści, spray.
– Apilarnil jest również substancją czynną zawartą w środkach kos-

metycznych: kremach, płynach kosmetycznych, szamponach, ma-
skach, itp.

zalecana dawka Apilarnilu:
– Zwykła dzienna dawka dla dorosłych wynosi około 300 mg  

(600-800 mg, w razie potrzeby).
– Dawka dla dzieci wynosi około 30-50% normalnej dawki dla do-

rosłych.
Do jamy ustnej – gardła i przewodu pokarmowego, najlepiej jest 
umieścić Apilarnil pod językiem w postaci liofilizowanej lub w po-
staci tabletek, aż do całkowitego rozpuszczenia w ślinie (minimum 
2-5 minut), po czym należy go połknąć.

zasady podawania Apilarnilu:
– Początkowo Apilarnil należy stosować w małych dawkach w celu 

określenia, czy leczona osoba ma alergię, czy też nie;
– Po 1 lub 2 miesiącach leczenia, należy zrobić przerwę zgodnie ze 

stanem leczonej osoby;
– W apiterapii lepszy jest świeży Apilarnil niż produkt przetworzo-

ny;
– Przechowuj wszystkie produkty zawierające Apilarnil (zwłaszcza 

roztwory i/lub preparaty) w lodówce, ponieważ Apilarnil ulega 
szybkiemu zepsuciu pod wpływem wysokiej temperatury. Jeśli nie 
jest chłodzony lub liofilizowany, okres jego przydatności drastycz-
nie się zmniejsza.
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