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Ce este Apiterapia? 

 

Apiterapia, sau  “Terapia cu albine” (din limba latină apis, care semnifică albină), 

reprezintă utilizarea medicinală a produselor realizate de albinele melifere. Produsele 

albinelor melifere includ mierea, polenul, ceara de albine, propolisul, lăptișorul de matcă 

și veninul de albine. Câteva dintre afecțiunile tratate sunt: scleroză în plăci, artrită, plăgi, 

dureri, gută, zona zoster, arsuri, tendonită și infecții. Marii filozofi și medici, cum ar fi Aristotel 

și Hipocrate, erau fascinați de sârguincioasele albine. Aceștia le-au închis în stupi pentru a le 

studia comunitățile complexe și a recolta mierea pentru consumul propriu. O utilizare 

permanentă a mierii (înregistrată chiar din anul 2500 îH și până în prezent) este tratarea 

plăgilor și arsurilor pielii. Vechii egipteni utilizau mierea în multe medicamente diferite dar, un 

anumit document transmite instrucțiuni pentru punerea mierii direct pe partea afectată a 

corpului și împachetarea acesteia cu o bucată de material sub forma unui bandaj.  Acest 

tratament era utilizat, de obicei, pentru plăgile deschise, tăieturi, arsuri sau ulcerații și, se 

presupune, ajuta la uscarea și vindecarea mulțumitoare a pielii deoarece mierea ar fi 

constituit o barieră împotriva infecțiilor. Plaga s-ar fi vindecat, de asemenea, lăsând o 

cicatrice mică. Un număr de proprietăți inerente mierii ar putea contribui la capacitatea sa de 

a lupta împotriva infecțiilor și de a promova vindecarea.  Conținutul său mare de zahăr 

permite extragerea infecției și fluidelor din plăgi prin intermediul unui proces numit “osmoză”. 

Mierea împiedică dezvoltarea bacteriilor prin pH-ul său acid și prin activitatea unei enzime 

care produce cantități mici de apă oxigenată.  Capacitatea sa de a păstra zona din jurul unei 

plăgi umedă și protejată promovează vindecarea și împiedică formarea cicatricilor. De 

asemenea, mierea conține componente din anumite plante utilizate de albine la producerea 

sa și, se speculează, unele dintre aceste componente ar putea îmbunătăți efectele sale 

antibacteriene și de vindecare a plăgilor.  Procesul de pasteurizare utilizat pentru sterilizarea 

mierii comercializate distruge enzimele implicate în producerea apei oxigenate, astfel încât 

respectivele tipuri de miere sunt mai puțin antibacteriene și nu au niciun beneficiu medical. 

 

Figura 1. În prezent, apiterapia este răspândită pe scară largă 
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De ce am putea avea nevoie de Apiterapie? 

Există multe motive pentru aceasta: Fiecare dintre noi a fost, este sau se poate îmbolnăvi 

într-o zi, membrii familiilor noastre sau prietenii noștri se pot afla în aceeași situație și pot 

avea nevoie de ajutorul nostru generos; 

· prevenirea îmbolnăvirilor este mult mai facilă decât tratarea acestora; 

· tratamentele clasice, bazate doar pe tratamente chimice au, de obicei, prea multe efecte 

secundare. Produsele apicole au o bogăție extraordinară a nutrienților și compușilor activi 

“soft" care ne pot proteja sănătatea în mod eficient, prin combatere a peste 500 afecțiuni. 

Apicultorii au a doua rată a longevității dintre toate profesiile. Aceștia sunt, de obicei, 

puternici și generoși cu prietenii lor toată viața. De ce?  

Deoarece primesc tratamentul de la albinele lor, în mod regulat (alimentație adecvată, 

naturală și stimuli). Probabil cel mai important aspect referitor la Apiterapie este că această 

metodă de vindecare multimilenară vă poate spori cunoștințele generale și vă poate ajuta să 

ajutați alți oameni care au nevoie de ajutor. 

 

Importanța Generală a Albinelor și Produselor Apicole pentru Oameni  

Albinele și apicultura contribuie la traiul oamenilor în aproape fiecare țară de pe 

Pământ. Mierea și alte produse obținute de la albine sunt cunoscute de mult timp de toate 

societățile. Diversitatea speciilor de albine, utilizările lor și practicile de apicultură variază 

foarte mult de la o regiune la alta. În multe părți ale lumii, volume importante de miere sunt 

obținute, în prezent, prin prădarea coloniilor de albine sălbatice, în timp ce în alte părți 

apicultura este practicată de oameni calificați în acest domeniu. Apicultura reprezintă o 

tradiție veche, iar albinele melifere au fost crescute în Europa mai multe milenii. Albinele sunt 

foarte importante pentru mediul înconjurător, susținând biodiversitatea prin asigurarea 

polenizării esențiale unei game vaste de culturi și plante sălbatice. Acestea contribuie la 

bogăția și bunăstarea oamenilor în mod direct, prin producerea de miere și alte alimente și 

suplimente alimentare, cum ar fi polenul, ceara de albine pentru procesarea alimentelor, 

propolisul în tehnologia alimentară și lăptișorul de matcă ca supliment alimentar și ingredient 

în alimente.  

Organizația Alimentelor și Agriculturii a ONU (FAO) estimează că din 100 specii de 

culturi care asigură 90% din hrană în toată lumea, 71 sunt polenizate de albine. Majoritatea 

culturilor cultivate în Uniunea Europeană depind de polenizarea realizată de insecte. Dincolo 

de valoarea esențială a polenizării pentru menținerea biodiversității, valoarea monetară 

anuală globală a polenizării a fost estimată la sute de miliarde de Euro. Aristotel numea 

mierea nectarul zeilor. În istorie, mierea crudă, polenul de albine, propolisul și lăptișorul de 

matcă au fost apreciate ca alimente și ca medicamente. În prezent, știința confirmă această 

înțelepciune antică. 
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Caracteristicile Produselor Apicole 

Caracteristicile Polenului de Albine 

Polenul de albine este celula sexuală bărbătească a unui boboc de floare care a fost 

adunată de albine și căreia i-au fost adăugate elemente speciale de către acestea. Albina 

meliferă colectează polenul și îl amestecă cu propriile sale enzime digestive. O granulă de 

polen conține de la o sută de mii până la cinci milioane spori de polen, fiecare fiind capabil 

să-și reproducă întreaga specie. Polenul de albine este denumit, adeseori, alimentul cel mai 

complet al naturii. Consumul uman de polen de albine este apreciat în Biblie, alte cărți 

religioase, ca și în textele chineze și egiptene vechi. A fost prescris de-a lungul timpului de 

practicanții medicinii tradiționale, inclusiv de părinții medicinii occidentale, Hipocrate, Pliniu 

cel Bătrân și Pitagora, datorită proprietăților sale vindecătoare.  

Peste 40 studii de cercetare documentează eficiența terapeutică și siguranța în 

utilizare a polenului de albine. Testele clinice indică că particulele de polen ingerate sunt 

absorbite rapid și facil, acestea trecând din stomac direct în fluxul sanguin. În două ore, 

polenul de albine este găsit în sânge, în lichidul cefalorahidian și în urină.  

Polenul de albine vă rejuvenează corpul, vă stimulează organele și glandele, 

îmbunătățește vitalitatea și conduce la o durată a vieții mai mare. Capacitatea polenului de 

albine de a spori constant și semnificativ nivelurile de energie îl face o substanță favorită 

pentru mai mulți sportivi de primă clasă și pentru cei interesați de menținerea și ameliorarea 

performanțelor sportive. Polenul de albine conține majoritatea nutrienților cunoscuți, inclusiv 

toate cele necesare pentru supraviețuirea ființelor umane. Prin comparație cu orice alt 

aliment, acesta conține un procent mai mare din toți nutrienții necesari. Aproximativ 25% din 

polenul de albine este alcătuit din proteine complete. Conține cel puțin 18 aminoacizi. 

Suplimentar, polenul de albine asigură peste douăsprezece vitamine, 28 minerale, 11 

enzime sau coenzime, 14 acizi grași beneficiu, 11 carbohidrați și este bogat în minerale, 

întreaga gamă de vitamine și hormoni. Are un conținut scăzut de calorii. Mai mulți nutrienți 

din polenul de albine, cum ar fi proteinele, acizii grași benefici, vitaminele B, C, D, E și 

betacarotenul, calciul, magneziul, seleniul, acizii nucleici și cisteina sunt bine documentați, 

din punct de vedere științific, cu privire la capacitatea lor de a întări imunitatea, a contracara 

efectele radiațiilor și toxinelor chimice (care sunt cei mai mari factori de stres ai sistemului 

nostru imunitar) și de a genera o sănătate și vitalitate optime. Polenul de albine asigura 

antioxidanți care elimină radicalii liberi cauzați de expunerea la radiații, factorii de poluare 

chimică și alți factori de stres fizic sau emoțional intens. Factorii de poluare chimici și 

radiațiile sunt cunoscute ca fiind cei mai semnificativi factori de stres la adresa sistemului 

nostru imunitar. Centrele de Controlul Bolilor și Agenția de Protecția Mediului Înconjurător 

principalele organizații de monitorizarea sănătății din lume, afirmă că anul acesta veți fi 

expus la peste 200 forme diferite de toxine radioactive și la peste 60.000 de toxine chimice 

diferite. Toxinele, definite ca stres la adresa sistemului dvs. imunitar, vă afectează alte părți 

ale corpului și cauzează o gamă largă de probleme de sănătate des întâlnite. Toate formele 

de radiații, ca și majoritatea factorilor de poluare chimică, produc și efecte secundare 

cumulate. Orice substanța care vă protejează efectiv corpul de efectele secundare create de 

expunerea la radiații sau factorii de poluare chimică este considerată un stimulator puternic 
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al sistemului imunitar și un generator de sănătate. Expunerea la radiații și / sau factori de 

poluare chimică diminuează mult un număr de substanțe vitale ale corpului. Acestea includ 

anticorpii și alte leucocite (răspunsul sistemului dvs. imunitar), eritrocitele și nutrienții din 

sângele și laptele mamelor, cum ar fi proteinele și vitaminele antioxidante C și E. Polenul de 

albine este documentat ca având un rezultat de contracarare a efectelor radiațiilor și 

factorilor de poluare chimică asupra acestor importanți barometri ai sănătății. La fel de 

important, polenul de albine a fost dovedit clinic ca generând sănătate.  

Fig.3 Polenul de albine 

        

Tabelul 1. Alcătuirea medie a polenului uscat  

  Colectat de albine Colectat manual 

%
a
 %

b
 %

b
 

Apă (polen uscat la aer) 7 11 10 

Proteine brute 20 21 20 

Cenușă 3 3 4 

Extracte eterice (grăsime brută) 5 5 5 

Carbohidrați       

Zaharuri reductoare 36 26 3 

Zaharuri nereductoare 1 3 8 

Amidon - 3 8 

Nedeterminat 28 29 43 

Tabelul 2. Componentele minore ale polenului colectat de albine (Crane, 1990) 

Flavonoide Minim 8 

(pattern-ul flavoinoidelor este caracteristic fiecărui tip de polen) 

Carotenoide Minim 11 

Vitamine Complex de vitamine C, E, B (inclusiv niacină, biotină, acid pantotenic, riboflavină (B2) 

și piridoxină (B6)). 

Minerale Principalele minerale: K, Na, Ca, Mg, P, S. Oligoelemente: A1, B, C1, Cu, I, Fe, Mn, 

Ni, Si, Ti și Zn 

Terpene   

Aminoacizi liberi Toți 

Acizi nucleici și 

nucleozide 

ADN, ARN și alții 

Enzime Peste 100 

Regulatori de 

creștere 

Auxine, brassine, gibereline, chinine și inhibitori de creștere 
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Table 3. Afirmații neștiințifice și rapoarte privind beneficiile, curele sau îmbunătățirile derivate 

din utilizarea sau consumul de polen colectat de albine (Sharma și Singh, 1980) 

Îmbunătățiri Cure benefice pentru 

Performanțe ale sportivilor Cancerul la animale 

Asimilare digestivă Răceli 

Rejuvenare Acnee 

Vitalitate generală Infertilitate masculină
a
 

Vitalitatea pielii Anemie
b
 

Poftă de mâncare
b
 Hipertensiune

b
 

Conținut de hemoglobină
b
 Boli ale sistemului nervos și endocrin

b
 

Potență Ulcere 

Performanțe (ale unui cal de curse)   
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Caracteristicile Veninului de Albine 

Din multitudinea de specii de insecte, doar foarte puține au capacitatea de a se apăra cu un 

ajutorul unei injecții cu ac și venin în timpul înțepării. Toate insectele care pot înțepa sunt 

membre ale ordinului Hymenoptera, acesta incluzând furnicile, viespile și albinele. Din 

moment ce se consideră că acul a evoluat din aparatul depunător de ouă al speciilor 

ancestrale, himenopeterele, doar femelele pot înțepa. Acul se află întotdeauna la sau în 

apropierea capătului abdomenului, iar nu la cap. De aceea, durerea indusă de o albină 

meliferă care-și apără colonia nu este cauzată de o mușcătură, așa cum se spune în mod 

frecvent, ci de o înțepătură. Există multe insecte veninoase care secretă venin. De obicei, 

acestea își acoperă corpul cu venin, îl pulverizează, creează plăgi și secretă veninul în 

acestea sau injectează veninul prin intermediul elementelor bucale sau al unui ac. În unele 

cazuri, veninul este utilizat pentru apărarea individului sau, în cazul insectelor sociale, a 

coloniei. Dar, veninul este utilizat și pentru uciderea prăzii (ca în cazul viespilor sau 

păianjenilor) sau pentru imobilizarea și conservarea prăzii (pentru propriul consum sau 

pentru consumul puilor). Veninul albinelor melifere este produs de două glande asociate 

aparatului cu ac al albinelor melifere. Producția sa crește în timpul primelor două săptămâni 

ale vieții de lucrător a adultului și atinge un maxim atunci când albina lucrătoare se implică în 

apărarea stupului și căutarea hranei. Cantitatea de venin scade pe măsură ce albina 

îmbătrânește. Producția de venin a mătcii este cea mai mare la momentul apariției, probabil 

deoarece aceasta trebuie să fie pregătită pentru lupte imediate cu alte mătci. Atunci când o 

albină înțeapă, de obicei aceasta nu injectează volumul total de 0,15 până la 0,3 mg de 

venin păstrat în sacul de venin complet. Doar atunci când albinele înțeapă un animal cu 

pielea atât de dură cum este cea a oamenilor își pierd acul și, odată cu acesta, întregul 

aparat de înțepare, inclusiv sacul de venin, mușchii și centrul nervos. Totuși, acești nervi și 

mușchi continuă să injecteze venin o perioadă sau până când sacul de venin este gol. 

Pierderea unei asemenea porțiuni considerabile a corpului albinei se va dovedi aproape 

întotdeauna ca fiind fatală pentru aceasta. Doza letală mediană (LD50) pentru un om adult 

este 2,8 mg de venin per kilogram, adică o persoană care cântărește 60 kg are 50% șanse 

de a supraviețui injecțiilor totalizând 1687 mg de venin de albină (Schumacher et al., 1989). 

Presupunând că fiecare albină își injectează întregul venin și acele nu sunt îndepărtate rapid, 

având în vedere o cantitate de 0,3 mg venin per înțepătură, 600 înțepături ar putea fi letale 

pentru o asemenea persoană. Pentru un copil care are o greutate de 10 kg, o cantitate mai 

mică de înțepături, de doar 90, ar putea fi fatală. De aceea, îndepărtarea rapidă a acelor este 

importantă. Totuși, majoritatea deceselor în rândul oamenilor sunt cauzate de una sau mai 

multe înțepături de albine, din cauza reacțiilor alergice, infarctului sau sufocării produse de 

umflarea gâtului sau gurii. Dar, atunci când este utilizat în doze mici, veninul de albine poate 

fi benefic pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni. Această valoare terapeutică era 

cunoscută deja multor civilizații antice. Astăzi, singurele utilizări ale veninului de albine sunt 

în medicina umană și veterinară. 
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Caracteristicile fizice ale veninului  

Veninul de albine melifere este un lichid transparent, inodor, apos. Atunci când intră 

în contact cu membranele mucoase sau ochii, produce arsuri și iritații semnificative. Veninul 

uscat are o tentă gălbuie și anumite preparate comerciale sunt maronii, culoare care se 

consideră datorată oxidării anumitor proteine din venin. Veninul conține un număr de 

compuși foarte volatili, care sunt ușor de pierdut în timpul colectării. 

Compoziția veninului 

Un număr mare de studii au fost desfășurate cu privire la compoziția veninului de 

albine melifere. O mare parte a identificării fundamentale a compușilor, izolarea acestora și 

efectele lor farmacologice a avut loc în anii 1950 și 1960. Există mai multe rezumate 

comprehensive în lucrările lui Piek (1986) care acoperă morfologia aparatului, colectarea 

veninului, efectele farmacologice ale veninului de albine și alergiile la veninul de himenoptere 

al albinelor, viespilor și furnicilor. 88% din venin este apă. Conținutul de glucoză, fructoză și 

fosfolipide este similar celui din sângele albinelor (Crane, 1990). Cel puțin 18 compuși activi 

din punct de vedere farmacologic au fost descriși, inclusiv varii enzime, peptide și amine. 

Tabelul 4 prezintă principalii compuși, așa cum au fost aceștia rezumați din lucrările lui 

Dotimas și Hider (1987) și  Shipolini (1984). În prezenta lucrare, se va încerca discutarea 

detaliată a compușilor chimici și diferitelor efecte ale compușilor individuali. Schmidt (1992) 

prezintă o descriere comprehensivă a alergiilor la veninul de albine melifere și al altor  

insecte din ordinul Himenoptera. Crane (1990), Dotimas și Hider (1987) și Banks și Shipolini 

(1986) furnizează o privire de ansamblu foarte bună asupra compoziției, efectelor, recoltării 

și utilizării acestuia. Veninul de la alte specii Apis este similar dar, chiar și veninurile 

diferitelor rase din cadrul fiecărei specii sunt puțin diferite unul de altul. Toxicitatea veninului 

de Apis cerana a fost raportată ca fiind de două ori mai mare decât cea a veninului de A. 

Mellifera  (Benton și Morse, 1968). 

Figura 3. Melitinul, principalul compus al veninului de albine* 

 

*http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-melittin-principal-component-bee-venom-image29150679 

http://www.dreamstime.com/photos-images/melittin-principal-component-bee-venom.html
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Tabelul 4. Compoziția veninului de albină lucrătoare  

Clasa de molecule Compusul % din venin uscat
a
 % din venin uscat

b
 

Enzime Fosfolipază A2 

Hialuronidază 

Fosfomonoesterază acidă 

Lizofosolipază  

a -glucozidază 

10-12 

1-3 

10-12 

1,5-2,0 

1,0 

1,0 

0,6 

Alte proteine și peptide Melitin 

Pamină 

Peptida de Degranulare a 

Mastocitelor (MCD) 

Secapină 

Procamină 

Adolapină 

Inhibitorul proteazei 

Tertiapină 

Peptide mici (cu mai puțin de 5 

aminoacizi) 

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 

Amine fiziologic active Histamină 

Dopamină 

Noradrenalină 

0,5-2,0 

0,2-1,0 

0,1-0,5 

0,5-1,6 

0,13-1,0 

0,1-0,7 

Aminoacizi Acid t -aminobutiric  

Acizi a -amino 

0,5 

1 

0,4 

Zaharuri Glucoză și fructoză 2   

 

Fosfolipide   5   

 

Compuși volatili   4-8   
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Efectele fiziologice ale veninului  

Dovezi indirecte neconfirmate 

Veninul de albime a fost utilizat de mult timp în medicina tradițională pentru tratarea 

mai multor tipuri de reumatism. Cu toate că veninul diferitelor specii de albine diferă puțin, au 

existat rapoarte referitoare la tratarea cu succes a reumatismului prin utilizarea veninului de 

Apis dorsata de către Sharma și Singh (1983) și a veninului de A. cerana de Krell (1992, 

nepublicat). Lista beneficiilor pentru ființele umane, ca și pentru animale, este foarte lungă. 

Majoritatea cazurilor de vindecare sunt individuale, cu toate că mai mulți pacienți separați au 

experimentat ameliorarea sau vindecarea afecțiunilor similare. Tratamentele cu venin de 

albine sunt însoțite, adeseori, de modificări ale stilului de viață, nutriției sau altor elemente 

care ar putea da seama pentru o parte, dacă nu pentru majoritatea beneficiilor derivate din 

tratamente. Testele clinice raportate au fost efectuate, adeseori, în țări cu metode mai puțin 

riguroase decât testele standard occidentale, placebo, dublu orb. În ciuda acestor 

considerații, mulți pacienți au raportat rezultate pozitive și multe tratamente de succes au 

avut loc după ce procedurile medicale sau chirurgicale stabilite dăduseră greș. Totuși, există 

o rezistență foarte reală în cercurile medicale occidentale cu privire la acceptarea acestor 

rezultate sau la testarea tratamentelor cu venin de albine în conformitate cu standardele 

medicale occidentale. Bolile și problemele care au fost raportate de pacienți sau doctori ca 

fiind ameliorate sau vindecate cu ajutor veninului de albine sunt listate mai jos (Tabelul 5). 

Aceasta nu constituie o aprobare sau recomandare pentru tratamentele respective. Nu 

trebuie să încercați niciodată înțeparea, decât dacă există acces imediat la tratamente de 

urgență în cazul producerii unei reacții alergice. 

Figura 4. Veninul de albine și HIV* 

 

S-a constatat că veninul de albine distruge HIV 

Peste 34 milioane de oameni din toată lumea sunt infectați cu virusul imunodeficienței umane  (HIV) 

dar, cercetările efectuate recent la Facultatea de Medicină din St. Louis din cadrul Universității 

Washington au indicat că veninul de albine și principalul său compus, melitinul, transportat prin 

intermediul nanoparticulelor, poate distruge celulele nesănătoase și tumorile cauzate de viruși 

cum ar fi HIV. Melitinul este o toxină puternică din veninul de albine care poate perfora anvelopa 

protectoare ce înconjoară HIV, ca și numeroși alți viruși. În mod satisfăcător și surprinzător, această 

toxină nu afectează celulele sănătoase, ci doar pe cele infectate cu virus.  

http://www.who.int/hiv/en/
http://www.jbc.org/content/257/11/6016.full.pdf
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*http://www.trueactivist.com/new-study-bee-venom-found-to-destroy-hiv/ 

Tabelul 5. Lista bolilor și problemelor de sănătate ameliorate sau vindecate în conformitate 

cu rapoartele neștiințifice 

Oameni 

Artrită, multe tipuri 

Epilepsie 

Mastită 

Dureri cronice 

Diminuează vâscozitatea și 

coagulabilitate sângelui  

Nevroze 

Arteroscleroză 

Spondilită infecțioasă 

Poliartrită infecțioasă 

Miozită 

Tromboflebită 

 Irită 

 

Scleroză în plăci 

Bursită 

Unele tipuri de cancer 

Migrenă 

Capilare și artere dilatate 

Rinosinuzită 

Polinevrită 

Nevralgie 

Malarie 

Ulcere tropicale 

Cancer, temporar 

Iridociclită 

Sindrom premenstrual 

Răniri ale ligamentelor 

Gât inflamat 

Imunostimulator general 

Diminuează nivelul de colesterol din 

stânge  

Endoarterioză 

Radiculită 

Endoartrită 

Mialgie intercostală 

Plăgi cu vindecare lentă 

Keratoconjunctivită 

Astm 

Dovezi științifice 

În ultimele șapte decenii, au fost publicate peste 1700 lucrări științifice privitoare la 

compoziția și variatele efecte ale veninului de albine la animale și oameni. O parte foarte 

mare a acestora provine din Europa de Est și Asia. Majoritatea acestor lucrări se 

concentrează pe demonstrarea efectelor specifice locațiilor și fiziologice ale compușilor 

individuali, cum ar fi distrugerea membranelor, toxicitatea sau stimularea sau blocarea 

reacțiilor enzimatice. Astfel, a fost foarte mult sporită înțelegerea proceselor care au loc după 

înțepare, a efectelor fiziologice ale compușilor izolați ai veninului și substanțelor responsabile 

pentru majoritatea reacțiilor alergice. Totuși, lucrările au contribuit foarte puțin la verificarea 

afirmațiilor referitoare la diferite valori terapeutice atribuite veninului albinelor melifere. Un 

studiu cu venin complet de albine melifere asupra câinilor (Vick și Brooks, 1972) și 

șobolanilor (Dunn, 1984) a arătat că melitinul și apamina produc cortizol plasmatic sporit. 

Împreună cu diferite alte argumente, aceasta sugerează că multe dintre efectele curative ale 

veninului de albine pot acționa prin stimularea sistemului enzimatic și imunitar al corpului, 

într-un mod similar cu cortizonul din medicamentele obișnuite. Cortizonul a fost utilizat în 

http://www.trueactivist.com/new-study-bee-venom-found-to-destroy-hiv/
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tratarea mai multor afecțiuni dar, este cunoscut și ca având efecte secundare puternice și 

nedorite. Se pare că melitinul are și el efecte secundare toxice, așa cum au și unii compuși ai 

veninului. Totuși, atunci când este utilizat veninul complet, nu au fost constate efecte 

secundare, altele decât cele la pacienții alergici (Broadman, 1962 și Weeks, 1992 

comunicare personală). 

Efectele antiinflamatoare al veninului de albine au fost poate cele mai studiate și 

variate mecanisme au fost descrise, în mod repetat, în cadrul literaturii științifice (Rekka  și 

Kourounakis, 1990; Kim, 1989 și alții). Compușii neurotoxici ai veninului au indicat un 

beneficiu potențial pentru pacienții suferind de epilepsie (Ziai, 1990). A fost investigată 

valoarea protectoare a veninului de albine și melitinului împotriva efectelor letale sau care 

afectează negativ ale razelor X (Shipman și Cole, 1967 și Ginsberg et al., 1968). Cu toate că 

acestea și multe alte rezultate sunt încurajatoare, nu au fost desfășurate studii clinice pentru 

verificarea eficacității veninului, prin utilizarea testelor acceptate de instituțiile medicale 

occidentale. Totuși, din ce în ce mai mulți medici și vindecători experimentează acest 

tratament benign după testarea reacțiilor alergice ale pacienților la veninul de albine. Recent, 

după eforturi îndelungate depuse de Societatea Americană de Apiterapie și membrii săi, 

instituțiile naționale din mai multe țări din Europa de Vest și SUA au manifestat interes pentru 

testele clinice și pe scară largă ale terapiei cu venin de albine. 

Un rezumat adecvat al studiilor științifice, cu referiri detaliate, poate fi găsit în lucrarea 

lui Banks și Shipolini (1986) și Schmidt (1992). Rezumatele unora dintre principalele efecte 

specifice ale variaților compuși ai veninului care au loc pe termen scurt și sunt mai ușor de 

înțeles pot fi întâlniți la Mraz (1983), Dotimas și Hider (1987), Crane (1990) și Schmidt și 

Buchmann (1992). Societatea Americană de Apiterapie menține înregistrări ale informațiilor 

științifice și neștiințifice referitoare la utilizarea veninului de albine. Acestea sunt, probabil, 

cele mai bune surse de informații referitoare la orice subiect legat de apiterapie. 

Utilizarea veninului astăzi 

Autorii nu cunosc nicio utilizare a veninului alta decât cea medicală. Singura utilizare 

a veninului de albine, acceptată în domeniul medical în țările din Europa occidentală și 

America de Nord este destinată desensibilizării persoanelor care sunt hipersensibile 

(alergice) la veninul de albine. De la începutul anilor 1980, veninul de albine pur a fost utilizat 

pentru desensibilizare. Utilizarea extractelor din întregul corp a fost întreruptă la scară largă 

după ce un test dublu orb a dovedit eficiența superioară a veninului pur (Hunt et al., 1978). În 

Europa de Est și multe țări asiatice, veninul de albine a fost utilizat o perioadă îndelungată 

pentru tratarea medicală oficială a unei varietăți mari de afecțiuni. 

Utilizarea injecțiilor cu venin pur și a înțepăturilor de albine bine localizate este în 

creștere în țările occidentale ca alternativă la utilizarea cantităților mari (și uneori ineficiente) 

de medicamente, aceasta fiind adeseori asociată numeroaselor efecte secundare. Este 

cazul, în special, al artritei și altor inflamații reumatoide. Metodele de aplicare a veninului 

includ înțepături naturale ale albinelor, injecții subcutanate, electroforeză, unguente, inhalații 

și tablete (Sharma și Singh, 1983). Deoarece veninul de albine are un efect local și sistemic, 

localizarea corectă a injecțiilor sau înțepăturilor și dozajul acestora sunt foarte importante. De 
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aceea, terapia cu venin de albine trebuie să fie însușită foarte bine. Totuși, ameliorarea 

anumitor afecțiuni poate fi obținută prin aplicarea simplă a uneia sau a două înțepături în 

zona afectată, adică la unele încheieturi dureroase, imobile, afectate de artrită. O societate 

pentru api-acupunctură a fost înființată în 1980 în Japonia. În anii ce au urmat, au apărut 

multe rapoarte ale experiențelor și succeselor în domeniul api-acupuncturii (în limba 

japoneză), în publicația Honeybee Science (de exemplu, Ohta, 1983 și Sagawa, 1983). În 

Republica Chineză, terapia cu venin de albine este combinată cu cunoștințe de acupunctură 

de multe spitale și mulți medici. În Occident, Societatea Americană de Apiterapie (AAS) 

colectează informații despre antecedente și date referitoare la terapia cu veninul de albine, 

împreună cu utilizările medicale ale altor produse apicole. Este posibil să existe și alte 

organizații naționale, mai ales în Europa de Est și Asia. IBRA și Apimondia au, de 

asemenea, o colecție vastă de materiale de referință. 

Produse din Venin 

Veninul de albine poate fi comercializat sub forma extractului total de albină, veninului 

lichid pur sau unei soluții injectabile dar, indiferent de formă, piața este foarte limitată. 

Majoritatea cantității de venin este vândută sub formă uscată cristalizată. Deoarece veninul 

nu necesită procesare, acesta poate fi pregătit oriunde terapia cu venin de albine este 

suficient sprijinită pentru aceasta. Producția în cantități mici este facilă atât timp cât pot fi 

asigurate controalele sanitare esențiale și condițiile de muncă aseptice. Apicultorii trebuie să 

lucreze în condiții extrem de curate deoarece majoritatea preparatelor din venin vor fi 

utilizate, ulterior, pentru injecțiile destinate oamenilor sau animalelor. Pentru injecții, veninul 

poate fi amestecat la momentul injectării cu fluide injectabile cum ar fi apa distilată (sterilă), 

soluțiile saline și anumite uleiuri sau, acesta poate fi extras din ampule gata preparate. 

Ampulele cu doze stabilite de venin gata de injectat trebuie să fie preparate doar de 

laboratoare farmaceutice autorizate dată fiind necesitatea de a menține condiții aseptice 

vitale și de a măsura dozajele foarte precis. Există creme disponibile care conțin venin de 

albine (de exemplu, Forapin și Apicosan în Germani, Apivene în Franța și Immenin în 

Austria) și sunt utilizate pentru aplicarea externă în cazul încheieturilor afectate de artrită 

(BeeWell, 1993 și Sharma și Singh 1983) dar nici ingredientele și nici proporțiile lor nu sunt 

cunoscute autorilor. Tabletele pot fi impregnate cu cantități de venin de albine dar, Sharma și 

Singh (1983) au recomandat îndepărtarea proteinelor toxice, cum ar fi metilinul, și utilizarea 

culorilor pentru indicarea diferitelor dozaje. Tabletele trebuie puse sub limbă dar, nu este 

transmisă nicio indicație cu privire la efectul sau utilitatea unui asemenea preparat. 

Anumite laboratoare specializate pot fi capabile de separarea și purificarea diferiților 

compuși ai veninului și comercializarea lor către laboratoarele științifice și farmaceutice. 

Fosfolipază A2 și peptidele înalt active sunt unele dintre proteinele purificate din venin de 

albine destinate furnizorilor sau laboratoarelor științifice (Schmidt și Buchmann, 1992). 

Accesul pe această piață limitată necesită un laborator foarte sofisticat și tehnicieni și 

chimiști bine instruiți. Nicio utilizare sau includere ulterioară a veninului în alte produse nu 

este cunoscută autorilor în prezent. Cu toate că nu este un aspect legat direct, kit-urile de 

urgență în cazul înțepăturilor de albine pot fi comercializate în anumite țări, mai ales 

persoanelor care sunt alergice. Acestea trebuie să fie imediat accesibile, de asemenea, 

oricărui apicultor care lucrează cu albine melifere africanizate și la centrele de instruire, 
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secțiile de poliție și stațiile de pompieri, în zonele unde există albine melifere africanizate. În 

SUA, acestea sunt disponibile în prezent doar la momentul înaintării unei rețete. Un 

asemenea kit (de exemplu, Anakit produs de Hollister Stier, SUA) trebuie să conțină cel puțin 

următoarele: 

1) O seringă cu conținut premăsurat de epinefrină (adrenalină) sau atropină, pentru 

injectarea intramusculară imediată -  de obicei, 0,3ml de soluție diluată de epinefrină (1: 

1000) în soluție salină. Există seringi speciale, ușor de utilizat, disponibile la magazinele de 

articole pentru apicultură sau prin intermediul farmaciilor, care pot fi utilizate chiar prin 

îmbrăcăminte (Epipen produs de Centre Laboratories, SUA). 

2. tablete anti-histaminice. 3. garou. 4. instrucțiuni despre momentul, locul și modul de 

utilizare a seringii și tabletelor anti-histaminice, ca și despre când nu trebuie utilizată 

epinefrina și unde se poate cere ajutor medical. Injecțiile cu epinefrină pot fi administrate 

doar în cazuri de urgență extreme, atunci când nu există disponibil niciun tip de asistență 

medicală. Kitul de urgență în cazul înțepăturilor are o durată de păstrare limitată și trebuie 

păstrat refrigerat atunci când nu este utilizat. 

Avertizare 

Colectarea veninului de albine necesită o activitate atentă, cu cel mai mare grad de 

curățenie din moment ce veninul va fi injectat fără procesare sau sterilizare ulterioară. De 

asemenea, protejarea colectorului împotriva albinelor deranjate și a veninului uscat foarte 

iritant este foarte importantă. Din moment ce oamenii pot fi înțepați de albinele foarte iritate 

până la câteva sute de metri, trebuie să fie luate în considerare și alte precauții la momentul 

colectării veninului în prisacă. Atunci când se manipulează veninul uscat, trebuie purtate 

halate de laborator, mânuși și măști faciale pentru a evita intrarea prafului de venin în ochi și 

plămâni. Întregul echipament trebuie spălat cu atenție după terminarea operațiunii. Contactul 

dintre alți oameni și materialele contaminate trebuie evitat. Sunt expuși riscului de a dezvolta 

alergii oamenii care nu manipulează albine în mod normal, care sunt înțepați doar ocazional 

sau care sunt expuși ocazional la praful de venin. Utilizarea înțepăturilor de albine pentru 

autotratarea diferitelor boli poate fi riscantă deoarece alergiile la veninul de albine pot fi 

dezvoltate rapid, chiar după perioade lungi de utilizare. Trebuie să fie întotdeauna disponibil 

un kit de urgențe sau accesul rapid la servicii de urgență. Nu au fost raportate alte efecte 

secundare dar, supervizarea, controalele și verificările regulate, de către medicii competenți 

instruiți în domeniul apiterapiei, trebuie să fie continue. Deoarece ce sunt posibile reacțiile 

alergice severe, veninul de albine nu trebuie să fie inclus automat în orice produse 

medicinale sau de sănătate. Produsele care conțin venin de albine trebuie etichetate pentru 

a indica conținutul și pentru a avertiza oamenii cu privire la posibilele reacții alergice. 
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Caracteristicile mierii 

Mierea este cel mai important produs primar al apiculturii, din punct de vedere 

calitativ, ca și din perspectivă economică. De asemenea, aceasta a fost primul produs apicol 

utilizat de omenire în timpuri străvechi. Istoria utilizării mierii însoțește istoria societății umane 

și aproape în toate culturile pot fi găsite dovezi ale utilizării mierii ca sursă de hrană și ca 

simbol întrebuințat în cadrul ceremoniilor religioase, magice și terapeutice (Cartland, 1970; 

Crane, 1980; Zwaeneprel, 1984). Aprecierea și respectul pentru miere sunt datorate, printre 

altele, poziției sale unice, până foarte recent, deoarece era singurul concentrat din zahăr 

disponibil oamenilor în majoritatea părților lumii. Aceeași bogăție culturală a produs o 

varietate la fel de mare a utilizărilor mierii în alte produse. "Mierea este substanța dulce 

naturală produsă de albinele melifere din nectarul florilor sau din secrețiile părților vii ale 

plantelor sau excrețiilor insectelor care sug din părțile vii ale plantelor, pe care albinele 

melifere le colectează, le transformă și le combină cu substanțe specifice proprii lor,  

depozitându-le și lăsându-le în fagurii de miere pentru a se coace și matura.” Aceasta este 

definiția generală a mierii din Codex Alimentarius (1989) în care sunt descrise caracteristicile 

produsului cerute din punct de vedere comercial. Cititorii interesați trebuie să consulte, de 

asemenea, alte texte, cum ar fi "Honey, a comprehensive survey" (Mierea, un studiu 

comprehensiv) (Crane, 1975). În cadrul acestui document, mierea se va referi la mierea 

produsă de Apis mellifera cu excepția cazului când este specificat altfel. Există și alte specii 

de albine melifere care produc miere, ca și alte albine și chiar viespi care depozitează diferite 

tipuri de miere ca propriile lor rezerve de hrană. 

Caracteristicile fizice ale mierii 

Vâscozitate 

Mierea proaspăt extrasă este un lichid vâscos. Vâscozitatea sa depinde de o gamă 

largă de substanțe și, de aceea, variază odată cu compoziția sa și, mai ales, cu conținutul 

său de apă. Vâscozitatea este un parametru tehnic important în timpul procesării mierii 

deoarece reduce fluxul de miere în timpul extracției, pompării, decantării, filtrării, amestecării 

și îmbutelierii sale. Creșterea temperaturii mierii diminuează vâscozitatea sa, un fenomen 

exploatat la scară mare în timpul procesării industriale a mierii. Totuși, unele tipuri de miere 

prezintă caracteristici diferite cu privire la vâscozitate: Heather (Calluna vulgaris), Manuka 

(Leptospermum scoparium) și Carvia callosa sunt descrise ca tixotropice, ceea ce semnifică 

că au consistența similară unui gel (foarte vâscoase) atunci când sunt în repaus și se 

transformă în lichid atunci când sunt amestecate sau agitate. Spre deosebire, un număr de 

tipuri de miere de eucalipt prezintă caracteristici opuse. Vâscozitatea lor creștere odată cu 

agitarea.  

Densitate 

O altă caracteristică fizică a importanței practice este densitatea. Densitatea mierii, 

exprimată ca gravitate specifică, este mai mare decât densitatea apei dar, aceasta depinde 

și de conținutul său de apă. Deoarece densitatea variază, uneori este posibilă observarea 

stratificării distincte a mierii în rezervoarele mari. Mierea cu conținut mare de apă (mai puțin 
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densă) se stratifică deasupra mierii mai dense și mai uscate. O asemenea separare 

incomodă poate fi evitată prin o amestecare mai riguroasă. 

Tabelul 6. Gravitatea reală specifică tipurilor de miere cu diferite conținuturi de apă  

Conținut 

de apă 

(%) 

Gravitate 

specifică la 

20°C 

Conținut de 

apă 

(%) 

Gravitate 

specifică la 

20°C 

Conținut de apă 

(%) 

Gravitate specifică 

la 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 

 Higroscopicitate 

Caracterul puternic higroscopic al mierii este important pentru procesarea și utilizarea 

sa finală. În produsele finite care conțin miere, această tendință de a absorbi și reține 

umiditatea este, adeseori, un efect dorit cum ar fi, de exemplu, în produsele de patiserie și 

panificație. Totuși, în timpul procesării sau depozitării, aceeași higroscopicitate poate deveni 

problematică, cauzând dificultăți cu privire la conservare și depozitare din cauza conținutului 

de apă excesiv. Din Tabelul 6 se poate observa că mierea normală, cu un conținut de apă de 

18,3 % sau sub acesta va absorbi umiditatea din aer la o umiditate relativă de peste 60%. 

Tensiune superficială 

  Aceasta este tensiunea suprafeței superficiale a mierii care o face un umectant 

excelent în produsele cosmetice. Tensiunea superficială variază cu originea mierii și se 

datorează, probabil, substanțelor coloidale. Împreună cu vâscozitatea mare, aceasta este 

responsabilă pentru caracteristicile de spumare ale mierii. 

Proprietăți termice 

Pentru proiectarea fabricilor de procesare a mierii, proprietățile sale termice trebuie să 

fie luate în considerare. Capacitatea de absorbție a căldurii, adică căldura specifică variază 

între 0,56 și 0,73 cal/g/0C în funcție de compoziția sa și starea sa de cristalizare. 

Conductivitatea termică variază între 118 și 143 x 10-~ cal/cm2/sec/0C (White, 1975a). Astfel, 

se poate calcula cantitatea de căldură, răcire și amestecare necesară pentru tratarea unei 

anumite cantități de miere, adică anterior și ulterior filtrării sau pasteurizării. Conductivitatea 

termică relativ redusă, combinată cu vâscozitatea ridicată conduce la supraîncălzirea rapidă 

de la sursele punctelor de încălzire și astfel, nevoia de amestecare atentă și de încălzire 

doar în baie de apă. 

Culoare 

Culoarea mierii lichide variază de la transparent și incolor (ca apa) la ambră închisă 

sau negru. Diferitele culori ale mierii sunt, în principiu, toate nuanțele de ambră galbenă, cum 

ar fi diferite diluții sau concentrații de zahăr caramelizat, acesta fiind utilizat în mod tradițional 

ca standard de culoare. Mai multe metode moderne de măsurare a culorii mierii sunt 
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descrise mai jos. Culoarea variază odată cu origine botanică, vârsta și condițiile de 

depozitare, dar transparența și claritatea depind de cantitatea de particule în suspensie, cum 

ar fi polenul. Culorile mai puțin întâlnite ale mierii sunt galben aprins (floarea soarelui), 

subtonuri roșcate (castane), griuri (eucalipt) și verzui (pepene galben). Odată cristalizată, 

culoarea mierii se deschide deoarece cristalele de glucoză sunt albe. Unele dintre tipurile de 

miere, care au fost descrise ca fiind "albe ca laptele" în anumite părți ale Africii de Est, sunt 

tipuri de miere cristalizată fin care sunt aproape albe ca apa, adică incolore, în starea lor 

lichidă. Cel mai important aspect al culorii mierii rezidă în valoarea sa de comercializare și 

determinarea utilizării sale finale. Tipurile de miere mai închise sunt destinate, mai des, 

utilizării industriale, iar cele mai deschise la culoare sunt comercializate pentru consumul 

direct. În multe țări cu o piață mare a mierii, preferințele consumatorilor sunt determinate de 

culoare mierii (ca o indicare a unei arome preferate) și astfel, alături de determinațiile de 

calitate generale, culoarea reprezintă cel mai important factor care determină prețurile de 

import și vânzare angro. Culoarea mierii este transmisă frecvent în milimetri pe o scală Pfund 

(o cuantificare a densității optice utilizată, în general, în comerțul internațional cu miere). 

Cristalizare 

Cristalizarea este o altă caracteristică importantă pentru comercializarea mierii, cu 

toate că nu și pentru determinarea prețului. În climatele temperate, majoritatea tipurilor de 

miere cristalizează la temperaturi normale de depozitare. Aceasta se datorează faptului că 

mierea este o soluție suprasaturată de zahăr, adică conține mai multe zahăr decât poate 

rămâne în soluție. Mulți consumatori încă cred că, dacă mierea a cristalizat, aceasta s-a 

stricat sau i-a fost adăugat zahăr. Cristalizarea rezultă din formarea cristalelor de glucoză 

monohidrat, acestea variind în număr, formă, dimensiune și calitate odată cu compoziția 

mierii și condițiile sale de depozitare. Cu cât mai redus este conținutul de apă și cu cât mai 

mare este conținutul de glucoză, cu atât mai repede are loc cristalizarea. Temperatura este 

importantă deoarece peste 25 ° și sub 5 °C nu are loc aproape nicio cristalizare. Temperatura 

de aproximativ 14°C este optimă pentru cristalizarea rapidă dar, de asemenea, prezența 

particulelor solide (de exemplu, granule de polen) și amestecarea lentă conduc la o 

cristalizare mai rapidă. De obicei, cristalizarea lentă produce cristale mai mari și cu forme 

mai neregulate. În consecință, conținutul de apă a fazei lichide crește și odată cu riscul de 

fermentare. Astfel, mierea parțial cristalizată poate prezenta probleme de conservare, acesta 

fiind un motiv pentru inducerea deliberată, adeseori, a cristalizării controlate și complete. 

Suplimentar, mierea parțial cristalizată sau relichefiată nu reprezintă o prezentare atractivă 

pentru rafturile magazinelor de vânzare cu amănuntul. 

Compoziția mierii 

Compoziția medie a tuturor tipurilor de miere este prezentată în tabelul 7.  

Zaharurile dau seama pentru 95 până la 99% de materie uscată din miere. Majoritatea 

acestora sunt zaharuri simple, ca fructoza și glucoza care reprezintă 85-95% din zaharurile 

totale. În general, fructoza este prezentă în cantitate mai mare decât glucoza. Aceasta 

predominanță a zaharurilor simple și, mai ales, procentul mare de fructoză,  sunt 

responsabile pentru majoritatea caracteristicilor fizice și nutriționale ale mierii. Cantități mici 
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de alte zaharuri sunt prezente, de asemenea, cum ar fi dizaharide (sucroză, maltoză și 

izomaltoză), ca și câteva trizaharide și oligozaharide. Cu toate că importanța lor este minoră, 

din punct de vedere cantitativ, prezența lor poate furniza informații privitoare la modificarea 

intenționată și originea botanică a mierii. Apa este, din punct de vedere cantitativ, al doilea 

compus important al mierii. Conținutul său este vital deoarece acesta afectează depozitarea 

mierii. Doar tipurile de miere cu mai puțin de 18% apă pot fi depozitate cu un risc redus de 

fermentare. Conținutul final de apă depinde de un număr de factori de mediu din timpul 

producerii, cum ar fi condițiile de vreme și umiditatea din stup, dar și de condițiile referitoare 

la nectar și tratarea mierii în timpul etapelor de extragere și depozitare. Acesta se poate 

reduce anterior sau după extragere, prin intermediul tehnicilor speciale. Printre constituenții 

minori, acizii organici sunt cei mai importanți și dintre aceștia acidul gluconic predomină, 

fiind un produs secundar al digestiei enzimatice a glucozei. Acizii organici sunt responsabili 

pentru aciditatea mierii și contribuie foarte mult la gustul său caracteristic. Mineralele sunt 

prezente în cantități foarte mici, potasiul fiind cel mai abundent. Tipurile de miere închise la 

culoare, mai ales cele de pepene galben, sunt cele mai bogate în minerale. Alte 

oligoelemente includ compuși de azot, printre care enzimele care își au originea în secrețiile 

salivare ale albinelor lucrătoare. Acestea au un rol important în formarea mierii. Importanța 

lor comercială nu este legată de nutriția umană, ci de fragilitatea și unicitatea lor. Astfel, 

reducerea sau absența lor în tipurile de miere modificate intenționat, supraîncălzite sau 

depozitate prea mult servește ca indicator al prospețimii. Principalele enzime din miere sunt 

invertaza (zaharaza), diastaza (amilaza) și glucozoxidaza. Se consideră că urmele altor 

proteine, enzime sau aminoacizi, ca și vitamine solubile în apă, rezultă din contaminarea 

polenului în miere. Aproape absent în mierea nou-produsă, hidroximetilfurfuralul (HMF) 

este un produs secundar al deteriorării fructozei, format în timpul depozitării sau încălzirii. 

Astfel, prezența sa este considerată principalul indicator al deteriorării mierii. Chiar dacă 

unele dintre substanțele responsabili pentru culoare și aromă au fost identificate, majoritatea 

sunt încă necunoscute. Este mai mult decât probabil ca tipurile de miere din origini biologice 

diferite să conțină diferite substanțe aromatice și de alte feluri care contribuie la culorile și 

aromele specifice și astfel, permit distingerea între variatele tipuri de miere. În mod similar, 

este foarte posibil ca, în funcție de originea lor botanică, tipurile de miere să conțină urme de 

substanțe farmacologice active. Unele dintre acestea au fost identificate, cum ar fi cele 

responsabile pentru toxicitatea anumitor tipuri de miere, dar pentru majoritatea substanțelor 

posibile, verificarea științifică necesită desfășurarea unor studii viitoare.                             

Figura 6. Mierea – un medicament important 
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Tabelul 7. Compoziția medie a tipurilor de miere  

Componenta  

(% cu excepția pH-ului și valorii diastazei) 

Medie Abatere 

standard 

Gama 

Apă <>17,2 1,5 13,4 – 22,9 

Fructoză 38,2 2,1 27,2 – 44,3 

Glucoză 31,3 3,0 22,0 – 40,7 

Sucroză 1,3 0,9 0,2 – 7,6 

Maltoză (reducerea dizaharidelor calculată ca 

maltoză) 

7,3 2,1 2,7 – 16,0 

Zaharuri superioare 1,5 1,0 0,1 – 8,5 

Acizi liberi (ca acidul gluconic) 0,43 0,16 0,13 – 0,92 

Lactonă (ca glucolactona) 0,14 0,07 0,0 – 0,37 

Acizi totali (ca  acidul gluconic) 0,57 0,20 0,17 – 1,17 

Cenușă 0,169 0,15 0,020 – 1,028 

Nitrogen 0,041 0,026 0,000 – 0,133 

pH 3,91 - 3,42 – 6,10 

Valoarea diastazei 20,8 9,8 2,1 – 61,2 

Efectele fiziologice ale mierii  

Dovezi indirecte neconfirmate 

Timp de mii de ani, mierea a reprezentat singura sursă de zahăr. Unicitatea, raritatea 

și dezirabilitatea sa au conectat-o cu sacrul foarte devreme în istoria umanității, prin 

asignarea semnificațiilor simbolice, magice și terapeutice. Și datorită legendelor, utilizările 

medicinale tradiționale ale mierii au continuat până în prezent. Câteva dintre aceste beneficii 

medicinale au fost confirmate științific și elenu au fost întotdeauna legate exclusiv de miere. 

Majoritatea se datorează conținutului ridicat în zahăr și, de aceea, efectele benefice 

respective pot fi întâlnite și la alte substanțe dulci, cu conținuturi mari de zahăr. Nu a fost 

accidental faptul că zahărul a fost considerat medicament pentru multe afecțiuni și a fost 

utilizat cu precauție la momentul introducerii sale în Europa. Principalele proprietăți și 

efectele atribuite în mod obișnuit mierii (Donadieu, 1983) sunt descrise pe scurt mai jos dar, 

există sute de diferite utilizări locale în variate țări,  datorate culturilor și tradițiilor lor 

specifice, și este imposibilă enumerarea tuturor. Coranul menționează, de asemenea, câteva 

utilizări ale mierii și a altor produse apicole (El Banby, 1987). 

Beneficii nutriționale 

Mierea este considerată ca facilitând atingerea performanțelor fizice superioare și a 

rezistenței la oboseală, mai ales la efort repetat. De asemenea, aceasta contribuie la o 

eficiență mentală mai mare. De aceea, este utilizată de persoanele sănătoase și de cele 

bolnave pentru orice tip de slăbiciune, mai ales în cazul problemelor digestive sau de 

asimilare. Dezvoltarea îmbunătățită a bebelușilor nealimentați la sân, fixarea sporită a 

calciului în oase și vindecarea anemiei și anorexiei pot fi toate atribuite anumitor beneficii 

nutriționale sau anumitor stimuli derivați din consumarea mierii. 

 



21 

 

Beneficii pentru aparatul digestiv 

Se crede că mierea îmbunătățește asimilarea alimentelor și poate fi utilă pentru 

problemele cronice și intestinale infecțioase, cum ar fi constipația, ulcerele duodenale și 

dereglările hepatice. Salem (1981) și Haffejee și Moosa (1985) au raportat tratarea cu 

succes a diferitelor probleme gastrointestinale. 

Beneficii pentru sistemul respirator 

În climatele temperate și locurile cu fluctuații considerabile de temperatură, mierea 

reprezintă un remediu bine cunoscut pentru răceli și iritații și infecții bucale, ale gâtului sau 

bronhiilor. Beneficiile mierii, dincolo de efectele antibacteriene, sunt presupuse a fi legate de 

efectul calmant și relaxant al fructozei. 

Beneficii la nivelul pielii și vindecării plăgilor 

Mierea este utilizată pentru cremele cosmetice hidratante și hrănitoare dar, și în 

preparatele farmaceutice aplicate direct pe plăgile deschise, ulcerații, escare, ulcere, ulcere 

varicoase și arsuri. De asemenea, mierea ajută la lupta împotriva infecțiilor, promovează 

regenerarea țesuturilor și reduce formarea cicatricilor în forma sa pură, neprocesată (Hutton, 

1966; Manjo, 1975; Armon, 1980 și Dumronglert, 1983). Dacă este aplicată imediat, aceasta 

reduce formarea veziculelor în cazul arsurilor și grăbește regenerarea țesuturilor noi. Multe 

cazuri sunt raportate în literatură referitoare la utilizarea mierii ca medicament pentru uz 

uman și veterinar (ulcerații, plăgi deschise și tratarea leziunilor la vite). Crema aplicată de trei 

ori pe zi și preparată din părți egale de miere, făină de secară și ulei de măsline a fost 

utilizată cu succes pentru multe ulcerații și plăgi deschise, chiar și pentru plăgile gangrenate 

la cabaline. Lucke (1935) a testat cu succes un amestec de miere și ulei de ficat de cod, sub 

formă de suspensie într-o bază de cremă simplă, nereactivă, pentru vindecarea plăgilor 

deschise la oamenilor, dar nu a furnizat niciun detaliu referitor la proporțiile acestor 

componente. 

Beneficii pentru afecțiunile oftalmologice 

Cazurile clinice sau afirmațiile tradiționale fac referire la reducerea și vindecarea, de 

către miere, a cataractei, conjunctivitei sau variatelor afecțiuni ale corneei, dacă este aplicată 

direct în ochi. Acestea sunt cunoscute în Europa, Asia și America Centrală. Aceste efecte se 

consideră a fi mai adevărate atunci când este utilizată mierea de tipul Meliponid și Trigonid, 

din America de Sud, America Centrală și India. Există, de asemenea, cazuri de cheratită 

oculară și ulcere corneale vindecate cu un unguent din miere pură și 3% sulfură în care 

vaselina a fost înlocuită cu miere. 

Beneficii similare medicamentelor 

Se raportează frecvent beneficii specifice ale tipurilor de miere monoflorală, pe baza 

presupunerilor tradiționale că mierea realizată din nectarul unei plante medicinale are 
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aceeași activitate benefică, sau una similară, celei recunoscute pentru întreaga plantă sau 

unele părți ale acesteia. Chiar dacă nu este implicat niciun transfer al ingredientelor active, 

este posibilă existența mecanismelor similare potențării homeopatice. Terapiile eficiente 

empiric, cum ar fi terapia cu esențe florale Bach și aromoterapia sugerează că poate exista o 

valoare medicinală superioară a mierii decât cea indicată de analiza chimică și cuantificare. 

Aceste afirmații nu sunt sprijine de dovezi științifice recunoscute. 

Diabet 

În mod frecvent, apar afirmații referitoare la faptul că mierea este adecvată pentru 

diabetici. Această afirmație este puțin probabil să fie confirmată din cauza conținutului său 

mare de zahăr. Totuși, este mai bună decât produsele realizate prin utilizarea zahărului de 

trestie de zahăr, așa cum a demonstrat un studiu efectuat de Katsilambros et al.,(1988). 

Acesta a arătat că nivelurile de insulină erau mai scăzute prin comparație cu asimilarea 

valorilor calorice egale din alte alimente dar, nivelul glicemiei era egal sau mai mare decât în 

cazul consumării altor produse comparate, imediat după momentul ingerării lor. La 

persoanele sănătoase, consumul de miere produce valori ale glicemiei mai mici decât 

consumul aceleiași cantități de sucroză. 

    

Medicina Ayurvedică 

Sistemele medicinale tradiționale dar, bine studiate, cum ar fi medicina Ayurvedică 

din India, utilizează mierea predominant ca vehicul pentru absorbția mai rapidă a diverselor 

medicamente, cum ar fi extractele de plante. În al doilea rând, mierea este considerată a 

sprijini tratarea mai multor afecțiuni specifice, mai ales a celor legate de iritarea și infecțiile 

căilor respiratorii, aftelor bucale și cataractei de la nivelul ochilor. De asemenea, acționează 

ca tonic general pentru nou-născuți, persoanele tinere și în vârstă, indivizii în convalescență 

și fermierii care depun muncă fizică (Nananiaya, 1992, comunicare personală). În general, 

nu se face nicio deosebire între mierea produsă de albinele Apis mellifera, A. cerana sau A. 

dorsata. 

Alte beneficii 

Se crede că mierea normalizează funcția rinichilor, reduce febra și ajută la vindecarea 

insomniei. De asemenea, se presupune că ajută la recuperarea urmând stării de ebrietate și 

protejează ficatul, care efecte sunt atribuite și siropurilor de fructoză. Afecțiunile cardiologice, 
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circulatorii și hepatice și starea pacienților convalescenți, în general, s-a îmbunătățit după 

injectarea lor cu soluții de 20 și 40% miere și apă. 

Dovezi științifice 

Pe baza dovezilor științifice, ar fi mai adecvată considerarea mierii ca aliment decât 

ca medicament. Majoritatea beneficiilor descrise mai sus, cel puțin pentru uzul intern, pot fi 

atribuite, cel mai probabil, efectelor nutriționale de anumite tipuri. Pe de altă parte, 

înțelegerea noastră științifică referitoare la cauză și efect, de obicei confirmată dacă un 

singur compus afectează, în mod cuantificabil, un simptom bine definit, este mult prea 

limitată pentru a explica interacțiuni sinergice specifice, posibil mult mai complexe și subtile.  

Sursă de energie 

Ca aliment, mierea este alcătuită, în principal, din zaharuri simple, fructoză și glucoză, 

care formează baza pentru aproape toate recomandările cu privire la modul, momentul și 

motivul pentru utilizarea acesteia. Principala considerație este faptul că mierea asigură calorii 

disponibile imediat, din care derivă valoarea sa energetică pentru persoanele sănătoase și 

bolnave: accesul rapid la energie fără necesitatea unei acțiuni digestive de durată sau 

complicate. Aceeași absorbție directă implică, de asemenea, un risc de metabolism glucidic 

patologic, cum ar fi diabetul și obezitatea.  

Nutrienți non-energetici 

Adeseori, mierea este recomandată datorită conținutului său de alți nutrienți, cum ar fi 

vitaminele și minerale dar, cantitatea lor este atât de redusă încât este nerealist să 

considerăm că acestea pot furniza orice supliment semnificativ în cadrul unei diete deficitare. 

Argumentele similare sunt aduse cu privire la beneficiile nutriționale și de sănătate ale 

majorității celorlalte produse apicole, mai ales ale polenului și lăptișorului de matcă. Cu toate 

că respectivele lor caracteristici benefice au fost demonstrate în numeroase cazuri, acestea 

nu se pot baza pe valori numerice simple, adică cantitatea X de substanță Y. Dar, este bine 

cunoscut faptul că disponibilitatea și calitatea unui nutrient sunt importante pentru utilitatea 

sa pentru corp. Se poate presupune că micronutrienții din mierea neprocesată sunt de cea 

mai înaltă calitate posibilă. Astfel, din punct de vedere nutrițional, un efect de echilibrare 

sinergic sau unul care deblochează disponibilitatea altor nutrienți deja prezenți, reprezintă 

una dintre cele mai plauzibile ipoteze, chiar dacă netestată.  

Aplicații topice 

Aplicațiile topice ale mierii în condiții controlate au indicat vindecarea accelerată a 

plăgilor la animale (Bergman et al., 1983, El Banby et al. 1989) și a plăgilor provocate de 

arsuri la șobolani (Burlando, 1978) dar, și a diferitelor tipuri de plăgi, inclusiv cele 

postoperatorii la oameni (Cavanagh et al., 1970; Kandil et al., 1987a, b și 1989; Effem, 1988 

și Green, 1988). Efecte similare, chiar dacă nu identice, au fost obținute la momentul aplicării 

sucrozei purificate și a pudrelor de polizaharide speciale (Chirife et al., 1982). plăgile 

externe, ca și cele interne, produse de operații, devin bacteriologic sterile în termen de 
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câteva zile și se usucă. Stimularea simultană a regenerării țesuturilor de către miere reduce 

formarea cicatricilor și timpii de vindecare. Suplimentar, bandajele aplicate cu miere nu se 

lipesc de plăgi sau de pielea nouă delicată. În multe spitale de campanie din țările tropicale, 

acolo unde antibioticele și alte medicamente sunt deficitare, mierea este utilizată cu succes 

de mult timp.  

Tabelul 8. Nutrienții din miere legați de cerințele umane (Crane, 1980) 

Nutrientul Unitatea Cantitatea medie în 100 g 

miere 

Doza zilnică recomandată 

Echivalent energetic 

Vitamine 

A 

B1 (tiamină) 

B2 (riboflavină) 

Acid nicotinic 

(niacină) 

B6 (piridoxină) 

Acid pantotenic 

Bc (acid folic) 

B12 

(cianocobalamină) 

C (acid ascorbic) 

D 

E (tocoferol) 

H (biotină) 

Minerale 

Calciu 

Clor 

Cupru 

Iod 

K.Cal 

  

I.U. 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

 g 

mg. 

I.U. 

I.U. 

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 

2800 

  

5000 

1,5 

1,7 

20 

2.0 

10 

0,4 

6 

60 

400 

30 

0,3 

  

1000 

  

2,0 

0,15 

18 
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Fier 

Magneziu 

Fosfor 

Potasiu 

Sodiu 

Zinc 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

mg. 

0,7 - 13 

2 - 60 

10 - 470 

0,6 - 40 

0,2 0,5 

400 

1000 

- 

- 

15 

Activitate antibacteriană 

Activitatea antibacteriană este cel mai facil de testat și, probabil, cea mai studiată 

acțiune biologică a mierii. Pentru mierea obișnuită, această activitate este atribuită 

concentrației superioare de zahăr și acidității ridicate (pH-ul variază între 3,5 și 5,0). Totuși, 

din moment ce și mierea diluată a fost demonstrată ca având activitate antibacteriană, 

ingredientul activ a fost atribuit unei substanțe nedefinite numită, în general, "inhibină". O 

mare parte a acestei activități a fost atribuită, ulterior, apei oxigenate (H202), un produs 

secundar enzimatic rezultat în timpul formării acidului gluconic din glucoză. Enzima 

responsabilă, glucozoxidaza, este, de fapt, inactivă în mierea normală concentrată. Astfel, în 

soluțiile de miere (miere diluată) cu pH-ul adecvat, activitatea antibacteriană se datorează, în 

principal, prezenței apei oxigenate. Semnificația biologică a unui asemenea mecanism derivă 

din cerința de a proteja mierea imatură (cu un conținut hidratant ridicat) în cadrul coloniei, 

până la momentul atingerii concentrațiilor mai mari de zahăr. Ambele mecanisme pot explica 

parțial efectul de sterilizare a mierii asupra plăgilor și o parte a eficacității sale pentru 

combaterea infecțiilor de tipul răcelilor dar, acestea nu explică efectele sale beneficie asupra 

plăgilor provocate de arsuri (Heggers, et al., 1987) și vindecarea accelerată a plăgilor cu 

formarea mai puținelor cicatrici. Subralimanyam (1993) a experimentat o acceptare 100% a 

grefelor de piele după depozitarea acestora în miere timp de până la 12 ore. Activitatea 

antibacteriană variază foarte mult atunci când sunt utilizate diferite tipuri de miere 

(Dustmann, 1979; Revathy și Banerji, 1980; Jeddar et al., 1985 și Molan et al., 1988). 

Suplimentar la glucozoxidază, mierea pare să conțină alte substanțe, majoritatea 

necunoscute, cu efecte antibacteriene, printre care polifenolii. Acești alți factori au fost 

identificați în câteva cazuri (Toth et al., 1987; Bogdanov, 1989 și Molan et al., 1989) dar, per 

total, există puține studii științifice referitoare la diferitele afirmații privitoare la efectele 

benefice ale mierii. Totuși, a fost demonstrat adecvat faptul că majoritatea activităților 

antibacteriene ale mierii se pierd după încălzirea mierii sau expunerea prelungită a acesteia 

la lumina soarelui (Dustmann, 1979). 

Surse de informații referitoare la terapia cu miere  

Mladenov (1972) a publicat o carte (în limba română) privitoare la terapia cu miere în 

România și există mai multe articole privitoare la terapia cu miere publicate în lucrările 

Apimondia (1976), ca și ale lui Crane (1975 și 1990). Societatea Americană de Apiterapie 
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colectează antecedente și informații științifice referitoare la utilizările terapeutice ale 

produselor apicole. 

 

Mierea ca ingredient în produsele medicinale  

Utilizarea medicinală a mierii este, probabil, cea mai cunoscută dar, respectivele 

utilizări nu necesită preparări speciale. Dacă nu este utilizată simplă, mierea este 

amestecată acasă cu alte lichide, cum ar fi lapte cald, ceaiuri sau alte infuzii, vin și alte 

băuturi alcoolice. Farmacopeea multor țări descrie un preparat pe bază de miere care poate 

fi pregătit de farmaciști (apă de miere și trandafiri), acesta fiind utilizat pentru aplicația topică 

pentru gâturile infectate și variate ulcerații ale gurii. Mai comună este utilizarea mierii în 

cadrul extractelor de plante și a altora, tradiționale. Dacă extractul este prezentat sub forma 

unui sirop, preparatele trebuie să fie sterilizate cu căldură anterior sau după adăugarea 

ingredientelor active, sau trebuie să fie adăugat un conservat cum ar fi sorbatul de potasiu 

sau alcoolul. Uneori, siropurile fermentate de miere sunt utilizate ca bază. Aceste siropuri 

fermentate sunt realizate prin adăugarea drojdiilor la un amestec care conține o proporție 

mult mai mare de zahăr la apă (1:1) decât cea utilizată pentru vinurile de miere, bere sau 

mied (a se vedea următoarea secțiune). Extractele de plante sunt adăugate după fermentare 

și  limpezire. 

Adăugarea mierii la extractele de plante și, de asemenea, anterior fermentării (așa 

cum este descris mai sus) se practică în mod obișnuit în medicina Ayurvedică, așa cum este 

menționat la punctul 2.4.1. Extractele de plante medicinale tradiționale africane sunt, de 

asemenea, amestecate cu miere și, probabil, și altele pentru a fi mai ușor de administrat. În 

Europa, multe formule tradiționale sunt cunoscute și unele chiar erau recomandate de 

Hipocrate. Mierea este și un ingrediente fundamental în unele vinuri medicinale și oțeturi. În 

unele cazuri, plantele sunt zdrobite și scufundate timp de 10 până la 30 de zile în vin, 

amestec căruia i se poate adăuga alcool pentru îmbunătățirea extractului și conservării. 

Lichidul obținut trebuie să fie filtrat și pasteurizat. Ulterior, se adaugă mierea.  
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Caracteristicile Propolisului 

Propolisul este un amestec de diferite cantități de ceară de albine și rășini colectate 

de albinele melifere din plante, mai ales din flori și mugurii de frunze. Deoarece este dificilă 

observarea albinelor în călătoriile lor de căutare a hranei, de obicei sursele de extragere a 

rășinilor nu sunt cunoscute. S-a observat că albinele râcâie rășinile protectoare ale florilor și 

mugurilor de frunze cu mandibulele lor și apoi, cară particulele către stup, sub forma 

granulelor de polen, pe picioarele lor din spate. Se poate presupune că, în timpul procesului 

de colectare și modelare a rășinilor, acestea sunt amestecate cu o anumită cantitate de 

salivă și alte secreții ale albinelor, ca și cu ceară. Aceste rășini sunt utilizate de albinele 

lucrătoare pentru a căptuși interiorul cavităților cuibului și toți fagurii cu puiet, pentru sigilarea 

fisurilor mici din stup, pentru a reduce dimensiunea intrărilor stupului în vederea blocării 

înăuntrul stupului a oricăror animale sau insecte moarte, care sunt prea mari pentru a fi 

cărate în exterior, și, poate cea mai importantă funcție, pentru a amesteca cantități mici de 

propolis cu ceară pentru a căpăci celulele cu puiet. Aceste utilizări sunt importante deoarece 

se bazează pe efectele antibacteriene și antifungice ale propolisului în scopul protejării 

coloniei împotriva bolilor. Propolisul a fost demonstrat ca eliminând cel mai mare dușman 

bacterian al albinelor, Bacillus larvae – cauza bolii loca americană (Mlagan și Sulimanovic, 

1982; Meresta și Meresta, 1988). Astfel, utilizarea propolisului reduce posibilitățile de infecție 

pentru puietul în curs de dezvoltare și creșterea bacteriilor descompunătoare în țesutul 

animalelor moarte.  

Compoziția propolisului depinde de tipul de plante accesibile albinelor. Propolisul își 

schimbă culoarea, mirosul și, probabil, caracteristicile medicinale în funcție de sursa și 

anotimpul anului. Mai mult, anumite albine și anumite colonii sunt colectori mai avizi, în 

general spre disperarea apicultorilor, din moment ce propolisul este o substanță foarte 

lipicioasă care, în cantități mari, poate face dificilă îndepărtarea ramelor din cutii. Căutarea 

propolisului este cunoscută doar în cazul albinelor melifere occidentale Apis mellifera. 

Speciile asiatice de Apis nu colectează propolis. Se cunosc doar Meliponine sau albinele 

fără ac care colectează substanțe rășinoase lipicioase asemănătoare, pentru sigilarea 

stupilor și construirea rezervelor de miere și polen pentru păstrare. Totuși, în acest raport 

propolisul se va referi doar la rășinile colectate de albinele melifere din moment ce aproape 

întreaga cercetare a fost efectuată asupra lor. Pot exista, de asemenea, și utilizări 

tradiționale pentru rășinile colectate de Meliponids. În zonele distribuției naturale a Apis 

mellifera, sunt cunoscute foarte multe utilizări tradiționale ale acestei substanțe versatile. 

Grecii și romanii știau că propolisul vindeca abcesele de la nivelul pielii și, de-a lungul 

secolelor, utilizarea sa în medicină a primit o atenție variată. Egiptenii antici cunoșteau 

beneficiile propolisului și acesta încă este utilizat, în Africa, ca medicament, adeziv pentru 

acordarea tobelor, sigilarea containerelor de apă fisurate sau a canoelor și pentru zeci de 

alte scopuri. Propolisul a fost inclus în vopselele speciale, cum ar fi cele utilizate de 

Stradivarius pentru viorile sale (Jolly, 1978). 
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 Caracteristicile fizice ale propolisului 

Culoarea propolisului variază de la galben la maro închis, în funcție de originea 

rășinilor. Dar, Coggshall and Morse (1984) au raportat chiar și existența propolisului 

transparent. La temperaturii de la 25° la 45 0C, propolisul este o substanță moale, maleabilă 

și foarte lipicioasă. La mai puțin de 15° C și, mai ales la momentul congelării sau atunci când 

este aproape congelat, propolisul devine dur și friabil. Acesta va rămâne friabil după 

expunerea la un asemenea tratament, chiar și după aducerea sa la temperaturii mai mari. 

Peste 45 0C, propolisul va deveni din ce în ce mai lipicios și elastic. În mod obișnuit, acesta 

va deveni lichid la 60 - 700C dar, pentru unele mostre punctul de topire se poate situa chiar și 

la 1000C. Cei mai obișnuiți solvenți utilizați pentru extracția comercială sunt etanolul (alcoolul 

etilic), eterul, glicolul și apa. Pentru analiza chimică, o gamă mare de solvenți poate fi 

utilizată în vederea extragerii diferitelor fracții. Mulți dintre compușii bactericizi sunt solubili în 

apă sau alcool. 

Compoziția propolisului 

Într-o analiză recentă a propolisului din Anglia, au fost identificați 150 de compuși într-

o singură mostră (Greenaway, et al., 1990) dar, în total, peste 180 au fost izolați până în 

prezent. Se pare că fiecare nouă analiză aduce noi compuși. Rășinile propolisului sunt 

colectate dintr-o gamă mare de copaci și arbuști. Fiecare regiune și colonie pare să aibă 

propriile sale surse preferate de rășini, ceea ce conduce la o varietate de culori, mirosuri și 

compoziții. Comparațiile cu rășinile de copaci din Europa sugerează că, oriunde sunt 

prezente speciile Populus, albinele melifere preferă să colecteze rășini din mugurii frunzelor 

acestor copaci. Un studiu cubanez sugerează că rășinile de plante colectate sunt 

metabolizate, cel puțin parțial, de către albine (Cuellar et al., 1990). Prezența zaharurilor 

(Greenaway et al., 1987) sugerează, de asemenea, o anumită metabolizare de către albine, 

adică ca rezultat al adăugării salivei prin râcâire și mestecare. O listă a claselor principale de 

substanțe chimice care se întâlnesc în propolis este furnizată mai jos, cu referiri la anumite 

analize și rapoarte recente, din diferit țări. Principalii compuși sunt rășini alcătuite din 

flavonoide și acizi fenolici sau esteri ai acestora, care formează, adeseori, până la 50% din 

toate ingredientele. Variația conținutului de ceară de albine influențează, de asemenea, 

analiza chimică. Suplimentar, trebuie spus că majoritatea studiilor nu încearcă să determine 

toți compușii, ci se limitează la o anumită clasă de substanțe chimice sau o anumită metodă 

de extracție. Selectarea studiilor prezentate aici se bazează pe cele mai recente publicații, 

preferate fiind studiile complete sau studiile din țările unde acestea reprezintă unicele 

referințe. 

Figura 6. Propolisul este un mastic vegetal realizat de albinele melifere din rășinile colectate 

de pe scoarța și mugurii anumitor copaci și balsaminelor 
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 Efectele fiziologice ale propolisului  

Dovezi indirecte neconfirmate 

Următoarele utilizări ale propolisului și extractelor sale au fost identificate în literatura 

de specialitate dar, fără justificarea dovezilor sau referiri la studii științifice: tratament 

antiastmatic în spray-urile bucale, sprijin pentru sistemul pulmonar, antireumatic (Donadieu, 

1979), inhibarea celulelor tumorale ale melanoamelor și carcinoamelor, regenerarea 

țesuturilor, întărirea capilarelor, activitate antidiabetică, fitoinhibitor, inhibarea germinării 

plantelor și semințelor în general și, în special, a germinării semințelor de cartof și lăptucă. 

(Bianchi, 1991). 

Compoziția Propolisului 

Compoziția propolisului variază de la un stup la altul, de la o regiune la alta, și de la 

un anotimp la altul. În mod normal, culoarea sa este maro închis dar, se poate găsi și colorat 

în verde, roșu, negru și în nuanțe de alb, în funcție de sursele de rășini găsite în zona 

specifică a stupului. Albinele melifere sunt oportuniste, colectând ce au nevoie din sursele 

disponibile, iar analizele detaliate au demonstrat că compoziția chimică a propolisului variază 

considerabil de la o regiune la alta, pe baza modificării vegetației. În climatele temperate 

nordice, albinele colectează rășini din copaci, mai ales din plopi și conifere (rolul biologic al 

rășinii la copaci este de a sigila plăgile și de a-i apăra împotriva bacteriilor, fungilor și 

insectelor). Propolisul “obișnuit” din climatele temperate nordice are aproximativ 50 

constituenți, în principal rășini și balsamuri vegetale (50%), ceruri (30%), uleiuri esențiale 

(10%) și polen (5%). Propolisul conține, de asemenea, acaricide lipofilice persistente, un 

pesticid natural care împiedică acariozele. În zonele neotropice, suplimentar la o varietate 

mare de copaci, albinele pot aduna rășini și din florile genurilor Clusia și Dalechampia, 

acestea fiind singurele genuri de plante care produc rășini florale pentru atragerea 

polenizatorilor. Rășina de Clusia conține benzofenonă polipropilenată. În unele zone din 

Chile, propolisul conține viscidonă, o terpenă din arbuștii Baccharis, iar în Brazilia, a fost 

izolat recent epoxid de naftochinonă  din propolisul roșu, iar acizii prenilați, cum ar fi acidul 

4-hidroxi-3,5-diprenil cinamic au fost documentați. O analiză a propolisului din Henan, 

China, a condus la descoperirea acidului sinapinic, acidului izoferulic, acidului cafeic și 

crisinei, cu primii trei compuși demonstrând proprietăți antibacteriene. De asemenea, 

propolisul roșu brazilian, creat în principal din rășina plantei Dalbergia ecastaphyllum, are 

procente relativ mari de izoflavonoide 3-hidroxi-8,9-dimetoxipterocarpan și medicarpin.  
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Alte falvonoide prezente în mod obișnuit includ 

galanginul și pinocembrinul. Esterul fenil-etilic al acidului cafeic (CAPE) este, de asemenea, 

un component al unor varietăți de propolis din Noua Zeelandă. În mod ocazional, albinele 

lucrătoare vor colecta chiar diferiți compuși de călăfătuire produși de om, atunci când sursele 

obișnuite sunt mai dificil de obținut. Proprietățile propolisului depind de sursele exacte 

utilizate de fiecare stup individual. De aceea, orice potențiale proprietăți medicinale care pot 

fi prezente în propolisul unui anumit stup pot fi absente în cel al altuia sau într-o altă mostră 

din același stup. Utilizările medicinale generale ale propolisului includ tratarea sistemelor 

cardiovascular și sanguin (anemie), ale aparatului respirator (pentru variate infecții), îngrijirea 

dentiției, dermatologie (regenerarea țesuturilor, ulcerații, exeme, vindecarea plăgilor, mai 

ales a plăgilor provocate de arsuri, micoze, infecții și leziuni ale membranelor mucoaselor), 

tratarea cancerului, sprijinirea și îmbunătățirea sistemului imunitar, a tractului digestiv (ulcere 

și infecții), protecție și sprijinire hepatică și multe altele. Anumite referințe la aceste aplicații 

pot fi găsite în lista efectelor dovedite științific ale propolisului. În caz contrar, puteți consulta 

din nou colecția de rezumate IBRA, Apimondia și Societatea Americană de Apiterapie.  
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LĂPTIȘORUL DE MATCĂ 

Lăptișorul de matcă este secretat de glanda hipofaringiană (uneori numită glanda 

hrănirii puietului) a albinelor lucrătoare tinere (doici) pentru hrănirea larvelor tinere și a mătcii 

adulte. Lăptișorul de matcă  este transmis întotdeauna direct mătcii sau larvelor, pe măsură 

ce este secretat. Acesta nu este depozitat. De aceea, el nu a reprezentat un produs apicol 

tradițional. Singura situație când recoltarea sa devine fezabilă este în timpul creșterii 

mătcilor, atunci când larvele care vor deveni mătci sunt alimentate cu cantități foarte mari de 

lăptișor de matcă. Larvele de matcă nu pot consuma hrana în ritmul alert în care este 

furnizată și lăptișorul de matcă se acumulează în celule mătcii. Definiția exactă a lăptișorului 

de matcă disponibil comercial este, de aceea, legată de metoda sa de producere: este hrana 

intenționată pentru larvele de matcă care au între patru și cinci zile de viață. Diferențierea 

dintre matcă și albinele lucrătoare face referire la hrănirea din timpul stadiilor larvare. De 

fapt, toate ouăle pot produce o matcă dar, aceasta are loc doar atunci când, în timpul 

dezvoltării complete a larvelor și, mai ales în primele patru zile, acestea sunt îngrijite și 

hrănite "ca o regină". Creșterea mătcii, reglementată de mecanisme complexe în stup, 

induce într-o larvă tânără o serie de acțiuni și reacții hormonale și biochimice care o fac să 

devină matcă. O matcă este diferită de o albină lucrătoare în mai multe moduri: 

morfologia sa: matca dezvoltă organe reproducătoare, în timp ce albina lucrătoare dezvoltă 

organe legate de activitatea sa, cum ar fi coșulețe de polen, mandibule mai puternice, glande 

de hrănire a puietului și glande de ceară. 

în perioada dezvoltării sale: în medie, matca se dezvoltă în 15,5 zile, în timp ce albinele 

lucrătoare au nevoie de 21 zile. 

pe durata vieții sale: matca trăiește mai mulți ani, prin comparație cu albinele lucrătoare 

care trăiesc doar câteva luni, 

și comportamentul său: matca depune câteva mii de ouă zilnic, în timp ce albinele 

lucrătoare depun ouă doar ocazional. Spre deosebire de lucrătoare, matca nu participă 

niciodată la nicio activitate comună a stupului. 

În principal, fertilitatea și durata mare de viață a mătcii, hrănită exclusiv cu lăptișor de 

matcă, au făcut oamenii să creadă că lăptișorul de matcă produce efecte similare la oameni. 

La începutul anilor 1950, au început să apară articole, mai ales în cadrul publicațiilor apicole 
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franceze, care lăudau virtuțile lăptișorului de matcă,făcând referire la cercetările efectuate în 

mai multe spitale. Totuși, Chauvin (1968) nu a putut găsi sursele de informații și, de aceea, a 

considerat respectivele afirmații ca fiind nefondate. Mitul lăptișorului de matcă a început cu 

un fenomen biologic surprinzător, pe de o parte, și cu speculațiile comerciale, pe de altă 

parte, care, pe baza rezultatelor inițiale obținute de entomologi și fiziologi, au exploatat 

sugestibilitatea și imaginația consumatorilor care doreau să fie seduși de fascinația acestui 

produs rar și necunoscut. De fapt, lăptișorul de matcă era atât de rar și atât de puțin 

cunoscut, încât era imposibilă verificarea prezenței sale reale în multe produse care 

pretindeau că-l conțin. 

În anii imediat următori primei comercializări, lăptișorul de matcă a devenit rapid 

foarte cunoscut și consumat, iar cererea crescândă a motivat experții să îmbunătățească 

tehnicile de producție și a făcut din ce în ce mai mulți apicultori să se specializeze în această 

activitate. Concomitent, cercetările privitoare la controlul calității produselor comerciale și 

identificarea proprietăților sale biologice și clinice au fost sprijinite gradual mai mult. 

Consumarea lăptișorului de matcă a crescut de atunci, chiar fără ca beneficiile sale asupra 

sănătății umane să fi fost vreodată confirmate științific. Comunitatea medicală occidentală a 

fost întotdeauna circumspectă cu privire la efectele pretinse ale acestui produs și, în 

majoritatea cazurilor, a refuzat să-l ia în considerare, în principal din cauza modului de 

promovare inițială a lăptișorului de matcă. În ciuda numărului mare de publicații care-i lăudau 

virtuțile și a bibliografiei aparent vaste, există încă o lipsă gravă de informații științifice cu 

privire la efectele clinice ale lăptișorului de matcă. 

Caracteristicile fizice ale lăptișorului de matcă 

Lăptișorul de matcă este o substanță omogenă cu consistența unei paste destul de 

fluide. Are culoare albă, cu nuanțe de galben și bej, un miros fenolic înțepător și o aromă 

acră caracteristică. Are o densitate de aproximativ 1,1 g/cm3 (Lercker et al., 1992) și este 

parțial solubilă în apă. Soluțiile apoase se limpezesc în timpul bazificării, cu ajutorul sodei. 

Vâscozitatea variază în funcție de conținutul de apă și vârstă; lăptișorul de matcă devine lent 

mai vâscos atunci când este depozitat la temperatura camerei sau într-un frigider, la 

50C. Vâscozitatea crescută pare să fie legată de o creștere a compușilor azotului insolubili în 

apă, împreună cu o reducere a azotului solubil și a aminoacizilor liberi (Takenaka et al., 

1986). Aceste modificări par să se datoreze activităților enzimatice continue și unei 

interacțiuni între fracțiile de lipide și proteine. Dacă se adaugă sucroză, lăptișorul de matcă 

devine mai fluid (Sasaki et al.,1987). Respectivele modificări ale vâscozității au fost legate, 

de asemenea, de fenomenele care reglează diferențierea castelor într-o colonie de albine. 

Anumite reziduuri ale lăptișorului de matcă fac dovada purității sale cum ar fi, de exemplu 

fragmentele de piele de larve prezente permanent. De asemenea, fragmentele de ceară sunt 

și ele întâlnite mai mult sau mai puțin regulat, dar prezența lor depinde în mare parte de 

metoda de colectare. Lăptișorul de matcă depozitat dezvoltă, adeseori, mici granule din 

cauza precipitării componentelor sale. 

Compoziția lăptișorului de matcă 
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Numeroase analize chimice ale lăptișorului de matcă au fost publicate de-a lungul 

timpului. Totuși, doar recent tehnologiile foarte sofisticate au furnizat analize detaliate ale 

compoziției și complexității neobișnuite ale aceste substanțe puțin acide (pH 3,6 până la 4,2). 

Constituenții principali ai lăptișorului de matcă sunt apa, proteine, zaharuri, lipide și săruri 

minerale. Cu toate că acestea apar cu variații importante, compoziția lăptișorului de matcă 

rămâne relativ constantă la momentul comparării diferitelor colonii, rase de albime și a 

mostrelor din perioade diferite. Apa reprezintă aproximativ două treimi din lăptișorul de matcă 

proaspăt dar, în masa uscată, proteinele și zaharuri sunt de departe cele mai mari proporții. 

Din substanțele care conțin azot, proteinele dau seama pentru 73,9%, iar dintre cele șase 

proteine principale (Otani et al., 1985), patru sunt glicoproteine (Takenaka, 1987). 

Aminoacizii liberi dau seama pentru 2,3%, în medie, iar peptidele pentru 0,16% (Takenaka, 

1984) din substanțele care conțin azot. Toți aminoacizii esențiali pentru oameni sunt prezenți 

și au fost identificați în total 29 aminoacizi și derivați ai acestora, cel mai important fiind 

acidul aspartic și acidul glutamic (Howe et al., 1985). Aminoacizii liberi sunt prolina și lizina. 

De asemenea, sunt prezente mai multe enzime, inclusiv glucozo-oxidaza, fosfataza și 

colinesteraza. Kramer et al. (1977 și 1982) au identificat o substanță similară insulinei. 

Figura 7. Lăptișor de matcă 

  

Tabelul 9. Compoziția lăptișorului de matcă (din Lercker et al.,1984 și 1992) 

  Minim Maxim 

Apă 57% 70% 

Proteine (N x 6.25) 17% din masa uscată 45% din masa uscată 

Zaharuri 18% din masa uscată 52% din masa uscată 

Lipide 3,5% din masa uscată 19% din masa uscată 

Minerale 2% din masa uscată 3% din masa uscată 

Zaharurile sunt, în principal, fructoză și glucoză, în proporții relativ constante, similar 

celor din miere. Fructoza este prevalentă. În multe cazuri, fructoza și glucoza dau seama 

împreună pentru 90% din zaharurile totale. Conținutul de sucroză variază considerabil de la 

o mostră la alta. Alte zaharuri prezente în cantități mult mai mici sunt maltoza, trehaloza, 

melibioza, riboza și erloza (Lercker et al., 1984, 1986 și 1992). Conținutul de lipide este o 

caracteristică unică și, din multe puncte de vedere foarte interesantă. Fracția de lipide 
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reprezintă 80-90% (din masa uscată) a acizilor grași liberi, cu structuri neobișnuite și 

nemaiîntâlnite. Aceștia au, majoritar, hidroxi acizi grași cu catenă scurtă (8 până la 10 atomi 

de carbon) sau acizi bicarboxilici, spre deosebire de acizii grași cu 14 până la 20 atomi de 

carbon care sunt întâlniți, în mod obișnuit, în materia animalelor și plantelor. Acești acizi 

grași sunt responsabili pentru majoritatea proprietăților biologice înregistrate ale lăptișorului 

de matcă (Schmidt și Buchmann, 1992). Principalul acid este acidul 10-hidroxi-2-decanoic, 

urmat de echivalentul său saturat, acidul 10-hidroxidecanoic. Suplimentar la acizii grași liberi, 

fracția de lipide este alcătuită din anumite lipide neutre, steroli (inclusiv colesterol) și o fracție 

nesaponificabilă de hidrocarburi similare extractelor de ceară de albine. 

Conținutul total de cenușă al lăptișorului de matcă este aproximativ 1 % din greutatea 

substanței în stare proaspătă sau 2 până la 3 % din masa sa uscată. Principalele săruri 

minerale sunt, în ordine descrescătoare: K, Ca, Na, Zn, Fe, Cu și Mn, cu o prevalență 

puternică a potasiului (Benfenati et al., 1986). Conținutul de vitamine a constituit obiectul 

numeroaselor studii din momentul când prima cercetare (Aeppler, 1922) a indicat că 

lăptișorul de matcă este extrem de bogat în vitamine. Tabelul 10 indică rezultatele obținute 

de Vecchi et al., (1988) cu privire la vitaminele solubile în apă. Alți autori au raportat medii 

apropiate de valorile minime din Tabelul 10 (Schmidt și Buchmann, 1992). Au putut fi găsite 

doar urme de vitamina C. Cu privire la vitaminele solubile în grăsime, s-a considerat, inițiat, 

că dată fiind fertilitatea enormă a mătcii, lăptișorul de matcă ar putea conține vitamina E. Dar, 

analizele au demonstrat că nu este așa. De asemenea, vitaminele A, D și K lipsesc și ele 

(Melampy și Jones, 1939). În timpul primelor studii, a fost pus accentul pe identificarea 

hormonilor sexuali din lăptișorul de matcă. Primele teste pozitive referitoare la prezența 

acestora au fost infirmate mai târziu. Melampy și Stanley (1940) au arătat că nu există efecte 

gonadotrope asupra șobolanilor femele, iar Johansson și Johansson (1958) au demonstrat 

clar absența tuturor hormonilor sexuali umani. Totuși, recent, prin utilizarea unor metode 

radio-imunologice mai sensibile, a fost identificat testosteron în cantități extrem de mici: 

0,012 ~g/g masă de lăptișor de matcă proaspăt (Vittek și Slomiany, 1984). Spre deosebire, 

un bărbat adult produce zilnic de la 250.000 până la 1 milion de ori cantitatea prezentă într-

un gram de lăptișor de matcă proaspăt (Schmidt și Buchmann, 1992). Nu a fost demonstrat 

niciun efect biologic determinat de asemenea cantități mici. 

 Tabelul 10. Conținutul de vitamine al lăptișorului de matcă în mg per gram de lăptișor de 

matcă în stare proaspătă (Vecchi et al.,1988) 

  Tiamină Riboflavină Acid 

pantotetic  

Piridoxină Niacină Acid 

folic  

Inozitol Biotină 

Minim 1,44 5 159 1,0 48 0,130 80 1,1 

Maxim 6,70 25 265 48,0 88 0,530 350 19,8 

Numeroși compuși minori, care aparțin diverselor categorii chimice, au fost identificați 

în lăptișorul de matcă. Printre aceștia sunt două substanțe heterociclice, biopterina și 

neopterina, la 25 și 5 ijg/g de produs în stare proaspătă. Acești compuși sunt găsiți și la 

larvele de albine lucrătoare dar, la aproximativ o zecime din aceste concentrații. Alte 

substanțe identificate includ mai multe nucleotide ca baze libere (adenozin, uridină, 

guanozină, iridin și citidină), fosfații AMP, ADP și acetilcolină ATP (1 mg/g masă uscată și 

acid gluconic (0,6% din masa în stare proaspătă, Nye et al., 1973). În întreaga literatură 
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populară și științifice, există o fracție a lăptișorului de matcă descrisă ca "altele, încă 

necunoscute". Această frază nu doar accentuează starea incompletă a cunoștințelor analitice 

privitoare la produs, ci și lipsa de înțelegere a activităților biologice (dovedite sau prezumate) 

ale lăptișorului de matcă. Până acum, în ciuda multor eforturi, majoritatea acestor activități 

nu au fost dovedite definitiv și nici nu au fost atribuite niciunor alte componente cunoscute.  

 

 

Efectele fiziologice ale lăptișorului de matcă  

Asupra albinelor melifere 

Efectul lăptișorului de matcă asupra larvelor de albine melifere, rolul inițial al acestuia 

fiind de hrană pentru acestea, este descris pe scurt deoarece, suplimentar la faptul că este 

un fenomen biologic fascinant, este și baza mitului referitor la lăptișorul de matcă. În anii 

1950, în lumina noilor descoperiri în domeniul medical, unele medicamente minune ca 

penicilina, hormonii și vitaminele au devenit populare și au fost văzute ca răspunsurile simple 

la multe probleme din biologie. Efectul "hormonal" indefinit al lăptișorului de matcă asupra 

larvelor de albine melifere a condus la credința că acțiunea sa aproape miraculoasă asupra 

larvelor de albine ar putea fi similară celei asupra oamenilor. Prin deducții, aceste efecte 

"hormonale" nu erau responsabile doar pentru diferențierea de castă între albinele lucrătoare 

și matcă, ci și pentru fertilitatea enormă a mătcii care era, din punct de vedere genetic, 

identică cu o albină lucrătoare, diferențiată aparent doar prin hrana consumată. Același lucru 

se aplică longevității mătcii, unică pentru o insectă adultă. Cu toate că se știe că lăptișorul de 

matcă reprezintă un aliment necesar pentru supraviețuirea și productivitatea mătcii, nu se 

cunoaște care fracții ale lăptișorului de matcă sunt esențiale, care pot fi înlocuite și ce 

constituie cerințe minime sau optime pentru o matcă. Aproape întreaga atenție s-a 

concentrat pe fazele imature de dezvoltare. Au fost desfășurate numeroase studii pentru 

descoperirea hormonilor și altor substanțe suficient de puternice pentru a induce toate 

schimbările necesare și a da mătcii respectivele calități "superioare". Într-adevăr, studiile 

inițiale au condus la concluzia că un "determinant al mătcii" exista și era o substanță extrem 

de instabilă (la fel de înșelătoare ca viața eternă). Se părea că substanța avea o asemenea 

instabilitate că în ziua următoare secreției, aceasta era deja inertă. Totuși, rezultatele altor 

studii nu au confirmat această ipoteză. 

Într-o încercare de a identifica determinantul mătcii, au fost testate toate 

componentele lăptișorului de matcă, mai ales cele mai uzuale, cu activitate biologică 

cunoscută sau cele prezente în cantități mai mari. La sfârșitul anilor 1980, misterul nu fusese 

rezolvat și mai multe ipoteze contrastante au produs explicații la fel de convingătoare. 

Rembold et al. (1974) au crezut că erau foarte aproape de identificarea unei substanțe 

specifice, cu activitate determinantă pentru matcă, pe care aceștia o izolaseră. Alți 

cercetători au propus un mecanism de diferențiere bazat pe diferite proporții de nutrienți în 

alimentația larvelor de albine lucrătoare și matcă. Weiss (1975) și Asencot și Lensky (1975) 

au considerat că respectivul conținut de zaharuri din alimentația larvelor (mai mare pentru 
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larvele de matcă tinere) se presupunea să cauzeze diferențierea în mătci. Mai recent, Sasaki 

et al. (1987) au propus o altă ipoteză care includea multe rezultate contrastante din cadrul 

altor cercetări și au sugerat că vâscozitatea "corectă" a lăptișorului de matcă era un factor 

vital, alături de consumul ridicat, dar chiar și această teorie mai trebuie să fie justificată cu 

dovezi. Cu alte cuvinte, încă nu se cunoaște cum funcționează lăptișorul de matcă și nici ce 

substanță este responsabilă pentru efectele sale uimitoare. Totuși, dacă sunt trase paralele 

între albinele melifere și lăptișorul de matcă și oameni și lăptișorul de matcă, atunci acestea 

ar trebui să accentueze complexitatea și interdependența diferitelor terapii și factori, cum ar fi 

cine ce ia, când și în ce cantitate. Consumul de lăptișor de matcă sau frecarea sa pe piele nu 

va face pe nimeni mai tânăr sau nu-i va permite să trăiască o mie de ani. Pe de altă parte, 

utilizarea acestuia pentru a suplimenta și sprijini alte diete, activități sau medicamente poate 

avea efecte sinergice care nu pot fi explicate printr-o listă de componente și prin efectele lor 

individuale. Este nevoie de teste privitoare la asemenea ipoteze în cadrul experimentelor 

clinice și științifice. Există foarte multe dovezi indirecte, analizate în următoarea secțiune, 

ceea ce ne face să credem că lăptișorul de matcă poate fi foarte benefic pentru omenire. 

Dovezi indirecte neconfirmate 

Lăptișorul de matcă a fost promovat, inițial datorită efectului său rejuvenator (De 

Belfever, 1958). Activitățile indicate cel mai frecvent în reclame și confirmate constant în 

declarațiile celor care au luat lăptișor de matcă sunt indicate în tabele, prin citarea unuia 

dintre cele mai populare și răspândite publicații din domeniu, din Europa (Donadieu, 1978). 

Se consideră că lăptișorul de matcă, administrat oral timp de 1-2 săptămâni prin ingerare sau 

lăsarea acestuia să se topească sub limbă, în doze de 200-500 mg pe zi, acționează ca tonic 

și stimulator, cu un efect euforic asupra oamenilor sănătoși. Suplimentar la aceste 

recomandări, utilizatorii au declarat că lăptișorul de matcă a vindecat majoritatea problemelor 

de sănătate. În multe cazuri, acestea erau boli cronice sau recurente, pentru care alte 

tratamente nu conduseseră la rezultatele dorite, astfel încât efectele obținute prin 

administrarea lăptișorului de matcă au fost considerate "miraculoase". Trebuie accentuat 

faptul că aceste afirmații nu sunt confirmate de niciun studiu sau documentație științifică. Nu 

există nicio dovadă cu privire la faptul că efectele pot fi atribuite sunt exclusiv sau chiar 

majoritar lăptișorului de matcă. Persoanele care au luat lăptișor de matcă au spus că au 

experimentat imediat un sentiment de bine, adică un efect asupra randamentului lor fizic 

(rezistență la oboseală), performanțelor intelectuale (capacitate de învățare mai mare și 

memorie mai bună) și asupra stării lor mentale (încredere în sine mai mare, sentiment de 

bine și euforie). Cu alte cuvinte, lăptișorul de matcă pare să acționeze ca stimulator general, 

îmbunătățind răspunsul și funcțiile generale ale corpului. 

Tabelul 11. O listă a proprietăților, beneficiilor și îmbunătățirilor atribuite lăptișorului de matcă 

citate din istorice personale și literatură neștiințifică. 

Uz intern Uz extern 

Tonic Afecțiuni ale pielii 

Stimulator – performanțe fizice, memorie mai bună, 

capacitate de învățare și încredere în sine  

Stimulare și recreștere epitelială 

Îmbunătățire generală a sănătății Combatere a ridurilor 
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Anorexie Normalizarea secrețiilor sebacee 

(secreții grase ale glandelor pielii)  

Poftă de mâncare crescută   

Afecțiuni ale pielii   

Dorință și performanțe sexuale   

Gripă   

Rezistență sporită la infecțiile virale   

Hipertensiune   

Hipotensiune   

Anemie   

Arterioscleroză   

Niveluri ale colesterolului   

Boli cronice și incurabile   

Dovezi științifice 

Lăptișorul de matcă nu este toxic, la momentul injectării în șoareci și șobolani, în 

doze mari de până la 3 g per kg de masă corporală, pe zi (Hashimoto et al., 1977) și nici 

mutagen, așa cum a fost testat pe ADN-ul de Salmonella typimurium (Tamura et al., 1985). 

Takahashi et al., (1983) au raportat cazuri de dermatită de contact alergică la 2 din 10 

pacienți supuși testelor cu plasturi. În contextul reacțiilor alergice, trebuie să se menționeze, 

de asemenea, faptul că injecțiile intramusculare sau intraperitoneale, cea mai obișnuită 

formă de administrare a lăptișorul de matcă din ultimii ani, au fost complet abandonate (chiar 

și sub supraveghere medicală strictă) din cauza riscului de reacții alergice grave (Dillon și 

Louveaux, 1987) În prezent, lăptișorul de matcă este administrat, cel mai frecvent, oral și 

extern (în cosmetice). Studiile in vitro au confirmat faptul că acidul 10-hidroxidecanoic din 

lăptișorul de matcă are activitate antibiotică. Eficiența antibiotică este termostabilă, adică nu 

este distrusă prin încălzirea moderată dar, se diminuează odată cu depozitarea inadecvată 

sau pe termen lung. A fost dovedită acțiunea antibiotică împotriva următoarelor 

microorganisme: Escherichia coli, Salmonella, Proteus, Bacillus subtilis și Staphylococcus 

aureus (Lavie, 1968; Yatsunami și Echigo, 1985). Prezintă un sfert al acțiunii penicilinei 

împotriva Micrococcus pyrogens și este, de asemenea, fungicid. In vitro, au fost descrise 

efecte antivirale (Derivici și Petrescu, 1965), iar o rezistență mai bună la infecțiile virale a fost 

observată la șoareci. Aceeași acțiune antibiotică a acizilor grași este neutralizată prin 

creșterea pH-ului peste 5,6. Din moment ce injecțiile în sânge, mușchi sau cavitatea 

peritoneală vor crește pH-ul la 7,4, iar pH-ul este peste 5,6 în intestine, valoarea terapeutică 

a activității antibacteriene a acizilor grași este posibil să fie neglijabilă pentru orice aplicații 

interne dar, rămâne eficientă pentru uzul topic. În cadrul studiilor asupra efectelor interne ale 

lăptișorului de matcă asupra animalelor vii sau oamenilor, acesta a fost administrat, de 

obicei, oral sau prin injectare. Ultima variantă permite o evaluare mai bună a activităților 

hormonale asignate lăptișorului de matcă dar, comportă un risc substanțial de reacții 

alergice. 

Administrare orală 
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Au fost raportate efecte pozitive asupra reproductivității, cu toate că nu în mod 

necesar datorită acțiunii similare celei a hormonilor, cel puțin pentru găini, prepelițe și iepuri. 

Iepurii au reacționat la o dietă normală suplimentată cu 100-200 mg de lăptișor de matcă per 

kilogram de masă corporală cu o fertilitate și dezvoltare embrionară sporită (Khattab et al., 

1989). Prepelițele japoneze au atins maturitatea sexual mai repede și au depus mai multe 

ouă după suplimentarea dietelor lor cu doze mari (0,2 g) de lăptișor de matcă liofilizat (uscat 

prin înghețare) (Csuka et al., 1978). Bonomi (1983) a sporit producția de ouă, fertilitatea și 

eclozarea la cloști prin utilizare a 5 mg lăptișor de matcă per kg de nutreț, dar Giordani 

(1961) nu a descoperit nicio modificare histologică a organelor reproductive masculine și 

feminine și nicio creștere a greutății odată cu dozele mărite, de la 10 la 40 mg pe zi. Ratele 

de creștere la șoareci au crescut puțin cu o doză de 1 g de lăptișor de matcă per kg de 

nutreț, dar au scăzut odată cu dozele mai mari (Chauvin, 1968). Bonomi (1983) a raportat 

creșteri în greutate la găini, potârnichi și fazani, cu un supliment de 5 mg lăptișor de matcă  

per kg de nutreț, iar Salama et al. (1977) au raportat creșteri în greutate la șobolani atunci 

când 10, 20 sau 40 mg au fost injectate direct în stomacurile lor. Administrarea a 0,02 g de 

lăptișor de matcă la vițeii mai mici de 7 zile a condus la o creștere în greutate de 11 - 13 % în 

timpul următoarelor 6 luni, prin comparație cu animalele de control netratate (Radu-

Todurache et al., 1978). De asemenea, aceștia au menționat că vițeii tratați au prezentat o 

mortalitate mai mică și o rezistență superioară la infecții. 

Injecții 

Infecțiile intravenoase conduc la o vasodilatare redusă (mărirea temporară a vaselor 

de sânge) și au un efect hipotensiv (diminuând tensiunea arterială), ambele fiind datorate 

acetilcolinei din lăptișorul de matcă (Jacoli, 1956; Shinoda et al., 1978). Injecțiile cu soluții de 

lăptișor de matcă au indus niveluri de glicemie mai mari decât utilizările orale (Chauvin, 

1968). Nicio reacție hipoglicemică (similară insulinei) nu a putut fi demonstrată la șobolani 

(Fujii et al., 1990). Afifi et al. (1989) au raportat creșteri în greutate la porcușorii de Guinea 

după injectarea cu 100-300 mg lăptișor de matcă per kilogram de greutate corporală. Dozele 

mici injectate în pisici au crescut nivelurile de hemoglobină și valorile eritrocitelor, iar dozele 

repetate de până la 10 mg/kg de masă corporală au stimulat activitatea motoare și creșterea 

în greutate la șoareci. Totuși, dozele mai mari repetate, de 100 mg/kg, au determinat, la 

șoareci, pierderea în greutate și un metabolism celular cerebrocortical (cortexul cerebral) 

afectat.  

Teste pe animale 

În alte studii, bolile umane au fost simulate pe animale, în vederea identificării 

mecanismelor acțiunii lăptișorului de matcă. Astfel, se cunoaște că lăptișorul de matcă poate 

reduce nivelurile plasmei sanguine ale colesterolului și trigliceridelor (Cho, 1977) și 

depozitele de colesterol și colesterol arterial la iepuri, atunci când aceste boli au fost induse 

în mod experimental (Carli et al. 1975). Nakajin et al., (1982) au afirmat că, cu toate că 

lăptișorul de matcă nu avea niciun efect asupra nivelurilor de lipide din plasma sanguină la 

iepurii normali, acesta poate reduce nivelul colesterolului din sângele animalelor cărora li se 

administra o dietă care inducea niveluri ridicate de colesterol în sânge. Vittek și Halmos 

(1968) au descopertat că lăptișorul de matcă promova vindecarea oaselor la iepuri. 
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Vindecarea leziunilor pielii era accelerată, iar acțiunea antiinflamatoare a fost demonstrată 

pentru șobolani de Fujii et al. (1990). Alți cercetători au testat lăptișorul de matcă și unii 

dintre compușii săi asupra culturilor de celule tumorale, indicând o acțiune inhibitoare a 

acidului 10-hidroxidecanoic (Townsend et al., 1960) și a anumitor acizi bicarboxilici. Totuși, 

aceștia au arătat că anumiți acizi ar putea induce tumori la șoareci atunci când lăptișorul de 

matcă este amestecat cu mediul de cultură (câteva mg/ml la pH mai mic de 5) anterior 

injectării în animalele de testat (Morgan et al., 1960). Wagner et al., (1970) nu au descoperit 

efecte semnificative ale supraviețuirii prelungite a șoarecilor iradiați, prin comparație cu 

tumorile induse experimental, și tratați cu lăptișor de matcă (20 mg/kg de masă corporală), 

prin comparație cu șoarecii care nu primiseră lăptișor de matcă. Mai recent, Tamura et al., 

(1987) au demonstrat inhibarea creșterii tumorilor la șoareci determinată de administrarea 

orală profilactică și terapeutică a lăptișorului de matcă. Inhibarea tipurilor de cancer cu 

evoluție rapidă (leucemie) a fost nesemnificativă dar, a fost importantă cu privire la tumorile 

solide, cu creștere lentă (tip Ehrlich și sarcoame). 

Teste pe oameni 

Studiile privitoare la efectele lăptișorului de matcă asupra oamenilor sunt extrem de 

numeroase, mai ales în Europa de Est. Câteva studii de început au fost prezentate în limba 

rusă de Braines (1959, 1960 și 1962). Totuși, majoritatea studiilor sunt dificil de evaluat cu 

privire la valoarea științifică a informațiilor raportate. Cu toate că multe sunt prezentate ca 

publicații științifice, adeseori nu conțin metodele de testare, utilizează parametri dificil de 

cuantificat (bine, euforie și rejuvenare), nu exclud în totalitate efectele altor tratamente 

concomitente sau utilizează prea puțini subiecți pentru a exclude efectele accidentale sau 

variația naturală. Din toate lucrările consultate și selectate pentru acest capitol, dintre care 

câteva sunt rezumat în tabelul de mai jos, niciuna nu se află în afara criticilor. De aceea, 

informațiile prezentate trebuie considerate doar ca indicații ale posibilelor efecte care 

necesită testare clinică. Mecanismele activității lăptișorului de matcă nu sunt cunoscute și 

niciuna dintre numeroasele ipoteze nu a fost confirmată. O explicație de început (Johansson 

și Johansson, 1958) care indica conținutul mare de vitamine ca factor de contribuire poate fi 

respinsă pe baza faptului că aceleași erecte ar trebui să se obțină cu suplimentele de 

vitamine sau un pahar de lapte care să conțină cantitățile de vitamine similare celor din doza 

uzuală de lăptișor de matcă. Efectele benefice asupra florei intestinale prin acțiunea 

antimicrobiană selectată pot fi excluse, în principal, pe baza pH-ului. Acțiunea anumitor 

compuși asupra glandelor endocrine sau devenirea parte a sistemelor enzimatice sau 

afectarea directă a metabolismului intermediar au fost sugerate de Bonomi (1983). 

Tabelul 12. O listă a unor efecte ale lăptișorului de matcă  asupra oamenilor  

Aplicații Descriere Referințe 

Prematuri și nou-născuți 

cu deficiențe nutriționale 

de diferite origini 

8-100 mg oral, îmbunătățirea stării generale; 

creșterea poftei de mâncare, greutății, 

numărului de celule roșii și hemoglobinei  

Malossi & Grandi, 1956 

Prosperi și Ragazzini, 1956 

Prosperi et al., 1956 

Quadri, 1956 
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Pacienți vârstnici (70-75 

ani), anorexici, suferinzi de 

depresie și cu 

hipotensiune  

20 mg injectați din două în două zile, 

ameliorări la toate capitolele 

20 mg administrați orali din două în două 

zile, ameliorări așa cum este menționat mai 

sus  

Destrem, 1956 

  

Destrem, 1956 

Psihiatrie Ameliorarea asteniei, căderilor nervoase, 

problemelor emoționale și contracararea 

efectelor secundare ale medicamentelor 

psihoactive  

Telatin, 1956 

Metabolism cronic Amestec de lăptișor de matcă, miere și 

ginseng, ameliorări în ceea ce privește 

creșterea în greutate și starea psihică dar, 

modificări ale caracteristicilor sanguine  

Borgia et al., 1984 

Stimularea metabolismului Efecte stimulatoare comparabile cu cele ale 

proteinelor, presupuse a se datora activității 

complexelor enzimatice 

Martinetti și Caracristi, 1956 

Vindecarea plăgilor 5-30 mg/ml injectați în veziculele produse 

arsuri, refacere îmbunătățită a pielii  

Gimbel et al., 1962 
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CEARA 

Cuvântul ceară descrie o varietate mare de substanțe de origine vegetală și animală, 

ca și produse realizate de om care sunt, majoritar, derivate ale petrolului. Totuși, cerurile 

naturale nu sunt substanțe unice, ci un amestec de diferiți acizi grași cu catenă lungă și o 

varietate de alți constituenți, în funcție de originea lor. Astfel, fiecare ceară are caracteristici 

fizice și chimice unice care sunt exploatate într-o multitudine de aplicații. În special, ceara de 

albine melifere are un spectru foarte large de aplicații utile și ocupă un loc foarte special între 

ceruri. Albinele tinere din stup, după hrănirea puietului cu lăptișor de matcă, iau parte la 

construirea stupului. Pline cu miere și în poziție suspendată timp de 24 de ore, alături de 

multe alte albine în aceeași poziție, albinele tinere au 8 glande care secretă ceară, sub forma 

granulelor mici, dispuse pe partea inferioară a abdomenului. Acestea sunt scuturate de 

albine, mestecate și transformate în bucăți pliabile, cu ajutorul salivei și unei varietăți de 

enzime. Odată ce sunt mestecate, atașate la fagure și remestecate de câteva ori, acestea se 

transformă, în final, într-o capodoperă arhitecturală, un fagure cu celule hexagonale, o 

structură de 20 g care poate suporta 1000 g de miere.  

Ceara este folosită pentru căpăcirea mierii coapte și, atunci când este amestecată cu 

o cantitate de propolis, protejează puietul împotriva infecțiilor și uscării. Alături de propolis, 

ceara este utilizată, de asemenea, pentru sigilarea fisurilor și acoperirea obiectelor străine 

din stup. Ceara colectată de apicultor este ceea ce folosesc albinele pentru construirea 

fagurelui. Apicultura cu stupi cu rame produce ceară exclusiv din părțile superioară și capac 

ale celulelor de miere. Timp de secole, ceara de albine a fost apreciată ca cel mai bun 

material pentru realizarea lumânărilor. Anterior descoperirii cerurilor ieftine, pe bază de 

petrol, seul (grăsime animală procesată) era utilizat pentru realizarea lumânărilor ieftine și 

pentru adăugarea la ceara de albine. Bijutierii și artizanii din vechime știau cum să formeze 

obiecte delicate din ceară și să le toarne ulterior, în metale prețioase. Culorile zugrăvelilor și 

icoanelor vechi conțin ceară de albine care a rămas neschimbată timp de peste 2000 ani 

(Birshtein et al., 1976). Materialele utilizate pentru împachetare mumiilor egiptene conțineau 

ceară de albine (Benson et al., 1978) iar ceara de albine a fost utilizată mult timp în practicile 

medicinale, ca și în creme și loțiuni. Dintre toate produsele apicole primare, ceara a fost și 

rămâne materialul cel mai versatil și cu utilizarea cea mai vastă. Compușii majori sunt cei 

care formează peste 1% din fracție. Numărul în paranteze indică numărul de compuși care 
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reprezintă minim 1% din ceara pură, nefracționată. Numărul de compuși minori, cei care 

reprezintă mai puțin de 1%, este doar o estimare. 

Figura 8.  Ceara de albine 

 

Tabelul 13. Compoziția cerii de albine (după Tulloch, 1980). 

 

Descriere 

 

% din fracție 

Numărul de compuși în fracție 

Majori Minori 

Hidrocarburi 14 10 (5) 66 

Monoesteri 35 10 (7) 10 

Diesteri 14 6 (5) 24 

Triesteri 3 5 20 

Hidroxi monoesteri 4 6 (1) 20 

Hidroxi poliesteri 8 5 20 

Esteri acizi 1 7 20 

Poliesteri acizi 2 5 20 

Acizi liberi 12 8 (3) 10 

Alcooli liberi 1 5 ? 

Neidentificat 6 7 ? 

TOTAL 100 74 > 210 

Proporția valorilor esterilor la acizi, o caracteristică utilizată de variate farmacopee pentru a 

descrie ceara de albine pură, se modifică semnificativ prin încălzirea prelungită sau 

excesivă. La 1000C timp de 24 ore, proporția ester la acid se modifică dincolo de limitele 

stabilite pentru ceara de albine pură. Încălzirea mai îndelungată sau la temperaturi mai mari 

conduce la degradarea și pierderea hidrocarburilor (Tulloch, 1980). Aceste modificări 

influențează, de asemenea, caracteristicile fizice ale cerii. Astfel, încălzirea excesivă în 

timpul procesării sau prelucrarea ulterioară modifică ceara structural și schimbă 

caracteristicile benefice ale multora dintre compușii săi minori, nu doar a compușilor 

aromatici și volatili. Albirea distruge cel puțin compușii aromatici ai cerii. Ceara albită nu mai 

are aroma plăcută și obișnuită a cerii și se poate presupune că nu mai are mulți dintre ceilalți 

compușii minori ai săi. Diferite substanțe care promovează creșterea plantelor, cum ar fi 

alcoolul miricil (Weng et al., N-1979), triacontanolul (Devakumar et al., 1986), giberelinul 

GA3 (Shen and Zhao, 1986) și un steroid al uleiului de rapiță (Jiang, 1986) au fost detectate 

în și izolate din ceara de albine. Kurstjens et al., (1990) descriu cel puțin 11 proteine din 

particulele de ceară proaspăt secretată de albina lucrătoare A. mellifera capensis și 13 

proteine în fagurii de ceară ai albinelor A. m. scutellata și A. m. capensis. Compoziția cerii 
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provenită de la speciile de albină meliferă asiatică este mult mai simplă și conține mai puțini 

compuși, în proporții diferite (Phadke et al., 1969, 1971; Phadke și Nair, 1970, 1973 și 

Narayana, 1970). De aceea, aceste ceruri ghedda nu pot fi utilizate ca substitut pentru ceara 

de Apis mellifera wax în anumite rețete. Pentru că se știe foarte puțin despre ce compuși sau 

amestecuri produc efectele medicinale și dermatologice benefice ale cerii de albine, nicio 

concluzie nu a fost trasă doar din informațiile privitoare la compoziție. Cerurile ghedda sunt 

utilizate local în multe dintre modurile în care este utilizată ceara de Apis mellifera în alte 

părți ale lumii. Cerurile meliponide, care sunt mai puțin asemănătoare cerii de albine melifere 

decât ceara ghedda, au fost utilizate de amerindieni pentru multe dintre scopurile pentru care 

a fost folosită și ceara de albine melifere (Posey, 1978).  

Ceara de albine este considerată sigură pentru consumul uman și a fost aprobată ca 

ingredient pentru alimentele umane în SUA (SUA, 1978) în starea sa inertă, adică atunci 

când nu interacționează deloc cu sistemul digestiv uman și trece prin corp nemodificată. 

Această proprietate este exploatată în multe preparate medicinale. Concomitent, aceste 

proprietăți pot crea o problemă atunci când ceara este depozitată lângă substanțe chimice 

toxice și pesticide sau după tratarea stupului cu diverse medicamente. Orice toxine solubile 

în grăsime pot fi absorbite și ulterior, eliberate mult mai târziu, atunci când ceara este 

consumată ca aliment, utilizată în cosmetice sau dată albinelor sub forma foilor de fundație. 

Efectele fiziologice ale cerii 

Ceara de albine este inertă și nu are niciun efect direct asupra oamenilor sau 

animalelor mai mari. Totuși, efectele sale indirecte pot fi foarte puternice. Dacă este 

amestecată cu medicamente sau momeli otrăvitoare, ceara conservă materiile active mai 

mult timp și le eliberează lent. Poate fi folosită pentru a crea învelișuri necorozive, subțiri, 

nealergenice, protectoare pentru multe suprafețe de la metal la fructe și la pielea umană. 

Astfel, ceara protejează împotriva deteriorării externe, cum ar fi coroziunea și abraziunea, ca 

și împotriva pierderii umidității. Este un izolator electric bun și, atunci când este saponificată 

cu borax, permite amestecarea emulsiilor foarte stabile și omogene pentru cosmetice. Chiar 

în concentrații mici, îmbunătățește alte formule în același mod. O activitate foarte mică 

antiinflamatoare și antioxidantă poate fi observată la ceara de albine datorită posibilității de a 

cuprinde propolis sau alte ingrediente minore.  

Utilizările cerii astăzi  

În trecut, ceara de albine avea o gamă largă de utilizări. Cu toate că, în multe cazuri, 

ceara de albine a fost înlocuită cu ceruri sintetice mai ieftine, caracteristicile sale foarte 

speciale, beneficiile medicinale, plasticitatea și aroma sa asigură continuarea utilizării sale. 

Multe dintre aceste caracteristici nu pot fi obținute cu cerurile artificiale. De asemenea, 

tendința de utilizare a mai multor produse naturale în cosmetice poate să-i sporească 

utilizarea. În prezent, există o penurie de ceară de albine în țările industrializate, cel puțin 

sezonală. În țările industrializate, majoritatea cerii produsă la nivel național este utilizată de 

apicultori pentru foile de fundație. Aproximativ o treime din ceara importată este utilizată 

pentru cosmetice, o treime pentru preparate farmaceutice, o cincime pentru lumânări și restul 

pentru alte utilizări minore (ITC, 1978). În țările în curs de dezvoltare, cu metode de 
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apicultură tradiționale, ceara este adeseori irosită. Dacă este prelucrată, cea mai mare parte 

este exportată și doar proporții relativ mici sunt utilizate de fabricanții locali. Totuși, aceasta 

depinde foarte mult de industria locală. Există multe posibilități de obținere a produselor de 

calitate bună pe piețele locale emergente și de înlocuire a importurilor. Adj are (1984) a listat 

peste 150 de utilizări ale cerii de albine, așa cum este descris, de asemenea, într-o ediție 

veche, din 1954, a “The Hive and the Honeybee" (Stupul și albina meliferă). Câteva exemple 

ale gamei largi de produse în care poate fi inclusă ceara de albine, împreună cu câteva 

rețete pentru producția industrială mică sau cu sediul acasă sunt descrise mai jos. Există 

multe tipuri de ceruri sintetice disponibile în prezent, adeseori cu caracteristici superioare 

pentru aplicațiile speciale. Totuși, dincolo de preț și disponibilitate, ceara de albine are 

caracteristici preferate într-o gamă vastă de aplicații și afecțiuni. Există foarte puține produse 

care sunt alcătuite doar din ceara de albine sau în care să poată fi utilizată ceara de albine 

dar, valoarea sau caracteristicile majorității acestor altor produse sunt sporite sau completate 

prin includerea sa. 

 

APITERAPIA: PRODUSELE APICOLE ÎN MEDICINĂ  

Introducere 

Produsele apicole au fost utilizate pentru scopuri medicinale din vremuri străvechi și 

sunt încă utilizate în medicina tradițională și alternativă. Polenul de albine este consumat 

pentru mai multă energie și rezistență, propolisul pentru a menține o stare de sănătate bună, 

lăptișorul de matcă pentru a sprijini sistemul imunitar și a crește nivelul de energie, în timp ce 

mierea pentru tratarea arsurilor, plăgilor, gâturilor inflamate și ca antiseptic (1). Propolisul a 

fost utilizat în medicină, prin administrarea internă și extern, în multe părți ale lumii încă din 

anul 300 îH. (2). Egiptenii, grecii și romanii au raportat utilizarea propolisului pentru tratarea 

diferitor afecțiuni și boli. Veninul de albine a fost utilizat, tradițional, pentru eliminarea 

durerilor și tratarea bolilor inflamatorii cronice (1). 

Suplimentar la utilizarea medicinală tradițională și alternativă, eficiența produselor apicole a 

fost raportată în mod repetat, de numeroase teste in vitro, experimente pe animale și chiar 

studii clinice. Efectele lor antioxidante, antiinflamatorii, anticancerigene, imunomodulatoare și 

antimicrobiene pot face cercetătorii să dezvolte noi opțiuni de tratare a unui grup mare de 

boli. În acest document, am dorit să rezumăm proprietățile și efectele biologice ale 

produselor apicole din punct de vedere medical, ca și rezultatele celor mai noi cercetări 

științifice referitoare la utilizarea acestora în diferite situații clinice. 

Compoziția produselor apicole 

De-a lungul timpului, mierea a fost cel mai cunoscut produs apicol. Dincolo de faptul că este 

o soluție naturală suprasaturată cu zaharuri, mierea este alcătuită din aproximativ 180 

compuși biologici activi, inclusiv proteine, carotenoide, acizi organici, aminoacizi, proteine, 

minerale, vitamine (de exemplu, acid ascorbic și α-tocoferol), enzime (de exemplu, 

glucozoxidaza și catalază) și o multitudine de fitochimicale polifenolice, inclusiv acizi fenolici 

și flavonoide (3). Cele mai importante zaharuri din miere sunt fructoza (38%) și glucoza 

(31%) (4).  Dar, trebuie reținut faptul că există o varietate mare de compoziții ale mierii, 
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determinate de mulți factori, inclusiv sursa de polen, climatul, mediul înconjurător și condițiile 

de producție. 

Propolisul, un al produs apicol bine cunoscut, este o substanță rășinoasă care este colectată 

din exsudatele plantelor, de către albine, și utilizată pentru a sigila orificiile din stup. Este 

alcătuit din minim 300 compuși biologici, inclusiv rășină (50%), ceară (30%), uleiuri esențiale 

(10%), polen (5%) și alți compuși organici (5%) (4). Printre acești compuși organici, există 

compușii fenolici și esterii, flavonoidele, terpenele, beta-steroizii, aldehidele aromatice și 

alcoolii, sesquiterpenele și terpenele stilbene (4). Similar tipurilor de miere, compoziția 

propolisului variază în funcție de diferiți factori, cum ar fi sursa exsudatelor, climatul și 

condițiile de mediu (4).  

Lăptișorul de matcă reprezintă alimentația exclusivă a larvelor de mătci de albine. În 

compoziția sa chimică, se întâlnesc proteine (18%), carbohidrați (15%), lipide (3-6%), 

minerale (1.5%), vitamine, aminoacizi și un număr mare de substanțe biologice active, 

inclusiv proteine imunomodulatoare și antibacteriene, acizi grași (în principial, acidul 10-

hidroxi-2-decanoic) și peptide (1,4).  

Polenul de albine este considerat un aliment foarte nutritiv datorită conținutului său bogat în 

proteine, carbohidrați, vitamine, minerale și grăsimi. Are mai mulți aminoacizi și vitamine 

decât multe alte produse care conțin aminoacizi, acum ar fi carnea de vită, ouăle sau brânza 

(5). Polenul de albine este alcătuit din polizaharide (50%), lipide, proteine, zaharuri simple, 

vitamina C, enzime, aminoacizi esențiali, carotenoide, fitochimicale, alcaloizi și flavonoizi (5). 

Ca și în cazul altor produse apicole, compoziția polenului variază în funcție de sursa de 

plante și regiunea geografică (5).  

Veninul de albine conține cel puțin 18 compuși bioactivi, inclusiv enzime, peptide și amine 

(Tabelul 1) (6). Peptidele, un compus farmaceutic major promițător găsit în venin, sunt 

melitinul, apamina, adolapina și peptida de degranulare a mastocitelor (MCD). De 

asemenea, conține enzime (de exemplu, fosfolipaza A2), amine active biologic (de exemplu, 

histamină, dopamină, procamină, serotonină și epinefrină) și componente non-peptidice, 

inclusiv lipide, carbohidrați și aminoacizi liberi (1,6,7). Melitinul și fosfolipaza A2 sunt, în 

general, considerate ca fiind responsabile pentru inducerea iritațiilor și reacțiilor alergice în 

cazul înțepăturilor de albine (7).  

Compușii fenolici în medicină  

Compușii fenolici se întâlnesc, în principal, în fructe și contribuie la culoarea și gustul lor (4). 

Proprietățile funcționale ale multor alimente și produse apicole apreciate pentru scopuri 

medicinale, cum ar fi capacitatea antioxidantă, capacitatea antibacteriană, capacitatea 

antiinflamatoare și efectele de protejare a inimii, sunt asociate acestor compuși fenolici 

prezenți în multe forme (4). Compușii fenolici principali întâlniți în plante sunt derivați ai 

acidul cinamic, cumarine și flavonoide (4).  

Cea mai importantă proprietate a polifenolilor este că aceștia au o capacitate antioxidantă 

puternică care este responsabilă pentru un spectru mare de activități biologice în corpul 

uman (8). Numeroase studii au demonstrat că diverse mecanisme sunt responsabile pentru 

activitatea antioxidantă a polifenolilor, inclusiv (i) inhibarea activității enzimelor care participă 

la crearea speciilor reactive de oxigen (SRO) și astfel, inhibând apariția acestora, (ii) ionii de 
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chelare ai metalelor implicați în procesul creării radialilor liberi, (iii) curățarea prin 

consumarea ROS, astfel întrerupând cascada de reacții care conduc la peroxidarea lipidelor, 

și (iv) acțiunea sinergică cu alți antioxidanți (8). Activitatea antioxidantă a polifenolilor 

depinde de structura lor (8). 

Mierea, propolisul și lăptișorul de matcă conțin o varietate de compuși fenolici deoarece 

albinele îi colectează de pe plante. În general, majoritatea acestor compuși au forma 

flavonoidelor, iar compoziția și concentrația lor depind de diferiți factori, cum ar fi sursa de 

plante, anotimpul, factorii de mediu și regiunea geografică (4). Principalele flavonoide 

prezente în miere, propolis și lăptișor de matcă sunt flavonolii (quercetină, kaemferol, 

galangin, fisetin), flavanolii (pinocembrin, naringin, hesperidin) și flavonii (apigenin, acacetin, 

crisină, luteolină) (4). 

Compușii fenolici încorporați în miere, prin intermediul nectarului sau polenului de la plantele 

vizitate de albinele melifere conțin două clase majore de fitochimicale, inclusiv flavonoizii și 

acizii fenolici (3). Acizii fenolici extrași frecvent din miere sunt acizii p-cumaric, ferulic, cafeic, 

galic, clorogenic, siringic, vanilic și p-hidroxibenzoic (3). Flavonoidele sunt clasificate în 

funcție de proprietățile lor chimice în flavone, flavonoli, flavanone, flavanonole, flavanoli (sau 

catehine), izoflavone, antocianine și antocianidine. În aceste grupuri, flavonolii (de exemplu, 

quercetină, miricetin, kaemferol, galangin), flavonele (apigenin, luteolină, diosmetin, crisină, 

acacetină) și flavanolii (catehină, epicatechină, epigalocatechină, galat de epigalocatechină) 

sunt prezenți în cantitățile cele mai mari în miere (1,3). De asemenea, conține zaharide, 

aminoacizi, acizi organici, vitamine, minerale și carotenoizi care contribuie la activitatea sa 

biologică (1).  

Similar mierii, propolisul are un conținut fenolic bogat, reprezentat de polifenoli, agliconi ai 

flavonoidelor, acizi fenolici (de exemplu, acidul cafeic și esterul fenil-etilic al acidului cafeic 

(CAPE), un derivat al acidului cafeic) și esterii lor, cumarine, aldehide fenolice și cetone, ca 

și alți compuși, inclusiv eugenol, anetol, hidrochinonă, pterostilben, naftalină etc. (1,4,8). 

Compoziția exactă a conținutului fenolic al propolisului, care reprezintă activitatea sa 

biologică, depinde, în principal, de originea sa. De exemplu, activitățile antibacteriene și 

antifungice ale propolisului european se datorează, în principal, flavononelor, flavonelor, 

acizilor fenolici și esterilor lor, în timp ce activitățile corespunzătoare propolisului brazilian se 

datorează acizilor prenilați p-cumarici și diterpenelor (2). 

Compușii veninului de albine în medicină 

Principalele peptide din veninul de albine apreciate pentru scopuri medicinale sunt melitinul, 

apamina, adolapina și peptida de degranulare a mastocitelor (MCD). Melitinul este o 

polipeptidă citotoxică mică care reprezintă aproximativ jumătate din volumul veninului de 

albine. Această peptidă se integrează în și întrerupe bistratul fosfolipidic al membranelor 

celulare, deteriorând, în final, integritatea celulei care este esențială pentru vitalitatea 

celulară (6). Prezența acestui efect citotoxic al melitinului a făcut din venin o posibilă opțiune 

pentru tratarea cancerului. De asemenea, melitinul sporește activitatea enzimei fosfolipază 

A2 (PLA2) (6). Melitinul are efecte antiinflamatoare și antiartritice și s-a sugerat că aceste 

efecte sunt asociate diminuării expresiei ciclooxigenazei-2 (COX-2) și fosfolipazei A2 (PLA2), 

diminuării nivelurilor de citochină (factorul de necroză tumorală alfa (TNF-α), interleuchina 

(IL)-1 și -6), oxidul nitric (NO) și speciilor reactive la oxigen (SRO),  ca și inhibării activității de 
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cuplare la ADN a factorului nuclear B (NF-κB), un factor de transcriere vital care reglează 

expresia genelor inflamatoare (6). 

Apamina, o neurotoxină, este o altă peptidă importantă găsită în veninul de albine. Aceasta 

este un inhibitor înalt selectiv al canalelor de potasiu (K+) activate de calciu (Ca2+) situate în 

membranele celulare (6). Aceste canale contribuie la reglarea balanței ionice în cadrul 

membranei celulare care este responsabilă pentru potențialele de repaus și acțiune ale 

celulelor viabile, ca și pentru transferul de semnal prin nervi și contracția musculară. 

Apamina mediază posthiperpolarizarea de durată din neuroni și celulele musculare și 

exercită un efect neurotoxic prin intermediul acestei rute (6). De asemenea, apamina 

traversează bariera sânge-creier și induce hiperexcitabilitate (6). Are un efect de stabilizare a 

mastocitelor și inhibă semnificativ contracția traheală și eliberarea histaminelor din țesuturile 

pulmonare, un fapt care sugerează că acest compus reduse inflamarea alergică a căilor 

respiratorii (6). Pe lângă acestea, s-a demonstrat că apamina inhibă relaxarea indusă de 

oxidul nitric (NO) a activității contractile spontane a miometrului la femeile care nu sunt 

însărcinate (6). S-a sugerat că apamina ar putea juca un rol important în tratarea cancerului 

datorită efectelor sale citotoxice și a activității sale nociceptive (6). 

Adolapina are proprietăți antiinflamatoare și analgezice (6). Aceste efecte ale adolapinei sunt 

considerate ca fiind asociate inhibiției sintezei prostglandinei (PG) prin inhibarea 

ciclooxigenazei (COX) (6). Un mecanism central poate participa la acțiunea adolapinei 

deoarece s-a demonstrat că naloxonul inhibă parțial efectul analgezic al adolapinei (6). 

Similar altor analgezice nesteroidiene, adolapina are un efect antipiretic prin aceste 

mecanisme de acțiune. Adolapina inhibă, de asemenea, activitatea enzimelor fosfolipază A2 

(PLA2) și lipooxigenază (6).  

Peptida de degranulare a mastocitelor (MCD) are proprietăți alergice și antialergice. Pe de o 

parte, peptida MCD are activități asociate alergiilor, care afectează aproape 20% din 

populație (6). Pe de altă parte, aceasta are o activitate antialergică prin inhibarea eliberării 

histaminelor din mastocite (6). Peptida MCD se cuplează la receptorii mastocitelor într-o 

relație doză-răspuns și inhibă parțial cuplarea imunoglobulinei E (IgE) la acest receptor, 

acesta fiind mecanismul responsabil pentru reacțiile alergice (6). La concentrații foarte mici, 

este una dintre cei mai puternici secretagogi naturali de histamine și eliberează histaminele 

care provoacă simptomele unei reacții. Dar, la concentrații mai mari, s-a descoperit că 

această peptidă inhibă degranularea mastocitelor, acționând ca agent antialergic (6). S-a 

sugerat că schimbul disulfuric dintre IgE și peptida MCD, la doze mari pe suprafața 

mastocitelor, inhibă eliberarea de histamine (6). 

Diversitatea compozițională a produselor apicole 

Una dintre principalele probleme ale produselor apicole care le limitează utilizarea și 

standardizarea pentru scopuri medicinale este faptul că compoziția produselor apicole este 

mai degrabă variabilă, depinzând de sursa florală, specii, condiții de anotimp și mediu 

înconjurător, strategii de căutare a hranei și metode de procesare. De exemplu, s-a 

demonstrat că activitatea antibacteriană a diferitelor tipuri de miere poate varia de până la 

100 de ori (9). Similar, compoziția propolisului depinde de anotimpul de colectare, ca și de 

plantele din zona unde a fost colectat acesta. Cu toate că propolisul este colectat din aceeași 

zonă în anotimpuri diferite, acesta poate prezenta o diversitate compozițională ridicată. În 
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timp ce propolisul colectat din zonele temperate (Asia, Europa, America de Nord etc.) 

conține în principal compuși fenolici (inclusiv mai multe flavonoide, acizi aromatici și esteri ai 

acestora), propolisul colectat din zonele tropicale (America de Sud) este bogat în 

benzofenoni poliprenilați, diverse diterpene și clerodan-diterpenoide și mai multe 

diterpenoide de tip labdanic, acestea fiind aproape absente în propolisul provenit din zonele 

temperate (10). Flavonoidele sunt, de asemenea, raportate a fi identificate în propolisul 

tropical dată fiind răspândirea lor largă în universul plantelor.  

Este evident că compoziția produselor apicole influențează activitatea lor biologică (8). În 

general, albinele care își colectează produsele dintr-o anumită regiune, nu le modifică 

compoziția chimică decât dacă apare o modificare de mediu sau privitoare la anotimp 

deoarece acestea vizitează în principal aceleași surse vegetale (2). Cu toate că apare un 

anumit grad de diversitate compozițională în produsele apicole, în funcție de condițiile florale, 

geografice, de anotimp și procedurale, trebuie accentuat faptul că aceste produse au 

întotdeauna activități antibacteriene, antivirale, antifungice, antioxidante, antiinflamatoare și 

anti-cancer (8). Propolisul nu prezintă o diferență semnificativă legată de anotimp cu privire 

la activitatea sa antibacteriană. 

Proprietăți antioxidante 

Radicalii liberi sunt definiți ca orice atom sau moleculă care există independent și care 

conține electroni neîmperecheați, aceștia făcându-i înalt reactivi. Își pot avea originea în 

moleculele de oxigen, azot sau sulf. Radicalii liberi derivați din oxigen sunt numiți specii 

reactive de oxigen (SRO). Principalele SRO sunt superoxidul (•O2−), apa oxigenată (H2O2), 

radicalii hidroxil (•OH), și peroxinitritul (ONOO−). SRO sunt produse secundare naturale ale 

metabolismului aerobic natural al celulelor din timpul producerii ATP și o parte importantă a 

imunității, fiind produse de leucocite împotriva microorganismelor. SRO funcționează, de 

asemenea, ca molecule de semnalizare care reglează metabolismul, dezvoltarea și 

răspunsurile de apărare la patogeni (11).  

Caracteristica care face SRO importante este capacitatea lor de a determina deteriorare 

oxidativă importantă la nivelul principalilor compuși celulari, inclusiv proteinele, ADN-ul și 

lipidele, acestea fiind, într-adevăr, esențiale pentru vitalitatea celulară. În condiții normale, 

celulele se apără împotriva SRO prin diferite mecanisme de apărare, inclusiv activități de 

consumare a enzimelor și radicalilor liberi, activând sistemul antioxidant care neutralizează 

radicalii liberi sau repară orice deteriorare ulterioară. În consecință, se realizează o balanță 

redox între producția SRO și detoxificare. Totuși, stresul afectează această balanță prin 

favorizarea producerii SRO, ceea ce conduce la deteriorări substanțiale ale moleculelor 

celulare. S-a demonstrat că aceste deteriorări sunt asociate îmbătrânirii, mutagenezei, 

carcinogenezei, ca și bolilor Parkinson și Alzheimer. De asemenea, ele cresc riscul de boli 

cardiovasculare probabil prin oxidarea lipoproteinei LDL (8). 

Antioxidanții sunt substanțe chimice reductoare care pot consuma radicalii liberi, inhiba sau 

preveni procesele de oxidare sau induce expresia enzimelor antioxidante, astfel ameliorând 

stresul oxidativ (12,13).  Respectivele substanțe chimice sunt produse în corp (de exemplu, 

superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza), dar și preluate din hrană (de exemplu, topoferol, 

acid ascorbic, polifenoli). Antioxidanții exogeni furnizați prin dietă pot reduce efectele de 

deteriorare ale SRO (3). Se consideră, în general, că respectivii antioxidanți au efecte 
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antiinflamatoare, anti-îmbătrânire și de promovare a sănătății asupra corpului uman (13). 

Plantele și plantele medicinale sunt surse bogate de antioxidanți datorită conținutului lor de 

fenoli și polifenoli. Așa cum am menționat anterior, mierea și propolisul au un conținut bogat 

de fenoli și polifenoli datorită faptului că albinele colectează principalele componentele ale 

acestor produse de la plante. Efectele de promovare a sănătății aparținând mierii (Tabelul 2) 

și propolisului depind de prezența concentrațiilor variatelor componente antioxidante, inclusiv 

compuși fenolici, cum ar fi flavonoidele și acizii fenolici (3,4). Există un grad ridicat de 

corelare între aceste substanțe și capacitatea antioxidantă a produselor apicole. 

Proprietățile antioxidante ale mierii 

Constituenții mierii legați de capacitatea sa antioxidantă sunt glucozoxidază, catalaza, acidul 

ascorbic, acizii organici, produsele de reacție Maillard, aminoacizii, proteinele și, în principal, 

acizii fenolici și flavonoidele (3,4). Capacitatea de consumare a speciilor reactive la oxigen și 

capacitatea enzimatică sau non-enzimatică de inhibare a peroxidazei lipidelor reprezintă 

capacitatea antioxidantă a mierii. Mierea poate consuma radicalii liberi, cum ar fi radicalii de 

hidroxil și superoxid care acționează ca chelatori de metale, ca și genele modulatoare în 

vederea inducerii expresiei sistemelor enzimatic și non-enzimatic care reglează balanța 

redox celulară (3). Este bine cunoscut faptul că flavonoidele sunt consumatori foarte eficienți 

ai SRO, ca și ai speciilor reactive la azot (SRA), cum ar fi oxidul nitric și peroxinitritul. De 

asemenea, acizii organici prezenți în miere, cum ar fi acizii gluconic, malic și citric, pot 

contribui la capacitatea antioxidantă prin chelarea de metale și pot spori efectul flavonoidelor 

(4). Chelarea de metale determină consumarea ionilor de fier și cupru, co-factori ai reacțiilor 

în lanț apărute în timpul producerii SRO, aceasta asigurând inhibarea producerii de radicali 

liberi. 

Capacitatea antioxidantă a mierii derivată din capacitatea de consumare a radicalilor liberi și 

de inhibare a peroxidării lipidelor poate contribui, de asemenea, la reducerea inflamării în 

cazul anumitor boli care implică stresul oxidativ (3).  

Figura 9. Un tratament topic pentru plăgi * 
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Figura 2a. Anterior tratamentului cu miere (obrazul stâng) 
Figura 2b. La cinci zile de la începerea tratamentului cu miere 
Figura 2c. La 3 săptămâni de la începerea tratamentului cu miere 
Figura 2d. La 6 săptămâni de la începerea tratamentului cu miere 

* Există mai multe mecanisme prin care se consideră că mierea acționează pentru vindecarea 

plăgilor. Atunci când se aplică direct pe suprafața plăgii prin badijonare, mierea poate acționa ca 
sigilant, păstrând plaga umedă și necontaminată.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mierea și sistemul digestiv * 
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Sistemul biliar 
Ductul hepatic drept 
Ficat 
Vezică biliară 
Duct cistic 
Duct biliar comun 
Duoden 
Duct hepatic stâng 
Pancreas 
Stomac 
Duct hepatic comun 
Duct pancreatic 
 

* Mierea are un impact foarte puternic asupra diferitelor tipuri de boli hepatice, atunci când discutăm 

despre cazurile când mierea utilizată era pură, fără nici un aditiv, sau despre utilizarea anumitor 

medicamente comune care reprezintă tratamentul pentru respectivele tipuri de boli. Consumul 

regulat de miere face referire la administrarea mierii chiar în fiecare zi și acesta a vindecat cu succes 

pacienții care avea anumite afecțiuni acute hepatice sau ale vezicii biliare.  

Proprietățile antioxidante ale propolisului 

Au fost raportate diferite activități biologice ale utilizării propolisului, inclusiv efecte 

anticancerigene, antioxidante, antiinflamatoare, antifungice și antihepatotoxice. Propolisul 

conține, în principial, flavonoide și compuși fenolici, iar extractele apoase de propolis 

demonstrează o activitate puternică de consumare a radicalilor liberi (10). S-a demonstrat că 

propolisul are o activitate de consumare a radicalilor liberi mai puternică decât majoritatea 

antioxidanților utilizați în mod obișnuit, cum ar fi vitamina C, vitamina E și acidul cafeic (10). 

Propolisul conține ester fenil-etilic de acid cafeic (CAPE), un derivat al acidului cafeic. CAPE 

este un constituent antitumoral, inhibă 5-lipoxigenaza și blochează producerea de SRO în 

neutrofile, chiar și în concentrații mici (10). Propolisul conține, de asemenea, α-tocoferol, un 

tip de vitamina E, unul dintre cei mai cunoscuți antioxidanți, și contribuie la capacitatea 

antioxidantă a flavonoidelor și compușilor fenolici (10).  

Efecte antiinflamatoare 

În mod tradițional, propolisul este utilizat pentru tratarea anumitor afecțiuni inflamatorii ale 

pielii. În experimentele pe animale, extractul etanolic de propolis a fost demonstrat ca având 

o activitate antiinflamatoare puternică la șobolani, egală cu cea a indometacinului, un 

medicament antiinflamator (10). S-a constat că propolisul suprimă generarea de 
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prostaglandină și leuocotrienă prin macrofagie în timpul inflamației acute și, de asemenea, 

suprimă în mod semnificativ calea lipooxigenazei aparținând metabolismului acidului 

arahidonic. S-a considerat că CAPE era principalul constituent responsabil pentru activitatea 

antiinflamatoare și cel mai puternic modulator al cascadei acidului arahidonic dintre 

constituenții propolisului care au fost testați (10).  

Se crede că activitatea antiinflamatoare a propolisului și mierii derivă din conținutul lor de 

flavonoizi și acid fenolic. Aceasta este o consecință a activității antioxidante a acestor 

constituenți și a sintezei diminuate a metaboliților de acid arahidonic, inclusiv prostaglandina 

E2, tromboxan A2 și leucotriena B4, ca și NO. Inhibarea anumitor enzime importante, 

inclusiv fosfolipaza A2, lipoxigenaza, ciclooxigenaza (COX-2) și sintetaza oxidului azotic 

(iNOS) reduce sinteza acestor metaboliți activi, care au un rol important în inflamație, și 

contribuie la activitatea antiinflamatoare (8,10). Mai mult, s-a demonstra că SRO 

funcționează ca moleculă de semnalizare în căile intracelulare și activează variați factori de 

transcriere cum ar fi kinazele proteinelor activate de mitogen (MAPK), Akt și factorul nuclear 

kappa B (NF-κB) (14). La momentul activării, aceste căi induc ADN-ului producerea de 

citokine care ameliorează procesul inflamator și determină apoptoza celulei, ca și expresia 

diverselor molecule de aderare la suprafața celulei, ceea ce activează și colectează leucocite 

din circulație, stimulându-le să elibereze produse toxice (12). Astfel, antioxidanții inhibă și 

căile inflamatoare importante, ca și prezintă activitate antiinflamatoare ulterioară. 

Suplimentar la propolis și mere, veninul de albine poate avea acțiune antiinflamatoare. S-a 

raportat că veninul de albine inhibă puternic producerea de SRO (superoxid și apă 

oxigenată) de leucocite (6). S-a demonstrat că melitinul are o afinitate ridicată la calmodulin, 

iar cuplarea la calmodulin inhibă producerea SRO de către leucocite. Această descoperire 

sugerează acțiunea posibil antioxidantă și antiinflamatoare a melitinului în tratarea 

afecțiunilor inflamatorii. 

Boli bardiovasculare 

În prezent, bolile cardiovasculare reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în țările 

dezvoltate. Arteroscleroza, îngustarea sau ocluzia totală a arterelor de plăci grase situate în 

peretele arterial, este cea mai importantă cauză a bolilor cardiovasculare. Numeroase 

mecanisme celulare și moleculare contribuie la procesul de îmbolnăvire dar, acestea nu sunt 

încă complet înțelese. Totuși, dovezile recente au indicat că arteroscleroza poate fi 

considerată o boală inflamatorie cronică și că există o legătură puternică între inflamarea 

sistemică și viitorul risc de dezvoltare a bolilor cardiovasculare simptomatice (15). Informațiile 

noi sugerează că stresul oxidativ și procesul inflamator pot fi evenimente care concură la 

apariția arterosclerozei deoarece semnalele oxidative induc expresia genelor inflamatorii 

vasculare să producă mediatori inflamatori și molecule de aderare celulară. 

Cu toate că mecanismul antioxidant endogen al corpului, cum ar fi catalza enzimatică, 

superoxid dismutaza (SOD) și glutation peroxidaza protejează celule împotriva SRO și 

repară imediat deteriorările rezultate, situația stresului oxidativ, în care rata formării SRO 

depășește capacitatea sistemului antioxidant, inițiază semnalele mediate de oxidare și 

reacțiile inflamatorii din celulele vasculare (15). În prezent, se cunoaște faptul că stresul 

oxidativ și procesele inflamatorii joacă un rol important în dezvoltarea bolilor cardiovasculare 

arterosclerotice. Din acest motiv, agenții care au acțiuni antioxidante și antiinflamatorii au 
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șanse promițătoare pentru prevenirea și tratarea diferitelor afecțiuni cardiace și vasculare. 

Așa cum este menționat anterior, propolisul și mierea au o activitate antioxidantă și 

antiinflamatoare apreciată datorită varietății de compuși fenolici din amestecul lor, și pot fi 

utilizați în bolile cardiovasculare. 

Propolisul și bolile cardiovasculare 

În studiile recente, s-a demonstrat că propolisul are efecte de prevenire a arterosclerozei. 

Administrarea propolisului îmbunătățește profilul lipidic și diminuează nivelurile de citokine și 

chemokine care sprijină procesul inflamator (8). De asemenea, propolisul are un efect 

modulator asupra sintezei oxidului nitric care este asociat efectului de protejare a celulelor 

vasculare în timpul inflamării (8). Flavonoidele inhibă xantinoxidaza, o enzimă endogenă 

responsabilă pentru producția SRO în timpul hipoxiei / ischemiei asupra entoteliului vascular 

și mușchiului cardiac. Această activitate diminuează rata de producere a radicalilor liberi în 

timpul ischemiei (8). De asemenea, polifenolii au o influență benefică asupra circulației 

coronariene și au un efect hipotensiv. Aceste efecte pot fi legate de activitatea îmbunătățită a 

sintetazei oxidului nitric (eNOS) endotelial și inhibarea enzimei angiotensin convertaza 

(ACE), aceste două enzime exercitând un efect vasodilatator puternic (8). 

La animalele de laborator, s-a demonstrat că propolisul reduce nivelurile de colesterol și 

sinteza trigliceridelor în ficatul șobolanilor, și are efecte cardioprotectoare la șobolanii cu 

cardiomiopatie experimentală (8).  

Suplimentar la bolile arteriale, compușii polifenolici, în principal flavoinoidele, stabilizează și 

întăresc venele. De aceea, aceștia sunt utilizați pentru prevenirea sângerării și tratarea 

echimozelor și venelor varicoase. De asemenea, diminuează permeabilitatea vaselor și 

reduc edemul de la nivelul membrelor (8). 

Mierea și bolile cardiovasculare 

S-a arătat că mierea are efecte protectoare împotriva bolilor cardiovasculare prin inhibarea 

inflamației, îmbunătățirea funcției endoteliale, îmbunătățirea profilului lipidic al plasmei și 

creșterea  rezistenței lipoproteinei cu densitate mică (LDL) la oxidare (3). Studiile au 

demonstrat rolul important al oxidării lipoproteinei în patogeneza arterosclerozei. Într-un 

model in vitro desfășurat cu miere, s-a raportat că există o corelație semnificativă între 

capacitatea antioxidantă a mierii și inhibarea oxidabilității lipoproteinei în serul uman, iar 

această descoperire a constituit o dovadă pentru efectul protector al mierii împotriva 

deteriorărilor oxidative (3). Compușii antioxidanți prezenți în miere pot juca un rol 

cardioprotector important prin reducerea patologilor acute și cronice, induse de radicalii liber 

în corp, inclusiv inflamație, disfuncții entoteliale și oxidarea lipidelor (3). 

Hipertensiunea reprezintă o îngrijorare publică semnificativă din cauza prevalenței sale 

înalte, aceasta fiind un factor important de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare, 

insuficiențelor renale, infarctului și decesului. S-a demonstrat că poate exista o relație între 

stresul oxidativ și hipertensiune (3). La modelele animale cu hipertensiune, s-a demonstrat 

că tratamentul cronic cu quercetină administrată în dietă diminuează hipertensiunea arterială 

și reface funcționarea endoteliului (3). Se poate prezenta ca ipoteză, din acest rezultat, ideea 

că mierea poate exercita un efect cardioprotector împotriva afecțiunilor cardiace induse de 

hipertensiune și a disfuncției vasomotoare prin capacitatea sa antioxidantă, ca și a 

conținutului său de minerale și vitamine (magneziu, sodiu, clor, vitamina C), sporind 
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eliberarea oxidului nitric (NO), acesta fiind, de asemenea, un factor de relaxare vasculară și 

reducând tensiunea arterială sistemică (3).  

Kaemferolul, una dintre cele mai obișnuit flavonoide întâlnite în miere, are un efect protector 

împotriva deteriorării endoteliale, asociat îmbunătățirii producției NO și diminuării nivelurilor 

dimetilargininei asimetrice (ADMA) (3). Se pare că acesta are capacitatea de a induce 

relaxări dependente și independente de endoteliu, fără proprietățile sale antioxidante (3). 

Forma glicozilată a kaemferolului are, de asemenea, efecte protectoare asupra sistemului 

cardiovascular. Studiile au arătat că kaemferol-3-O-soforozidul (KPOS) inhibă întreruperea 

barierei induse de lipopolizaharide (LPS), expresia moleculelor de aderare la celule, 

aderarea neutrofilelor și migrația trans-endotelială a neutrofilelor, ca și suprimă producerea 

de TNF-α și activarea NF-κB de lipopolizaharide (3). 

Mierea poate avea efecte pozitive asupra răspunsului glicemic prin reducerea glucozei din 

sânge, a fructozaminei serice sau a concentrației hemoglobinei glicozilate la subiecții 

sănătoși (3). Prin comparație cu alți îndulcitori, inclusiv dextroza și sucroza, s-a demonstrat 

că mierea atenuează răspunsul glicemic postprandial, nivelurile de insulină serică și 

concentrațiile de C-peptide prin comparație cu mierea artificială, glucoza sau combinația de 

soluție glucoză - fructoză (3).  

De asemenea, mierea are efecte benefice asupra pierderii în greutate, reducerii 

colesterolului total, LDL-ului, trigliceridelor, glucozei plasmatice, homocisteinei și nivelurilor 

de proteină C-reactivă, ca și asupra creșterii nivelului HDL, toate fiind asociate cu patogenza 

arterosclerozei (3). În cadrul studiilor pe animale, s-a demonstrat că tratamentul cu 

quercetină atenuează simptomele sindromului metabolic, inclusiv obezitatea abdominală, ca 

și remodelarea cardiovasculară, al cărui mecanism cel mai probabil este reprezentat de 

efectele antioxidante și antiinflamatorii (3). Aceasta poate sugera că mierea poate reduce, de 

asemenea, riscul cardiovasculară înalt indus de tulburările metabolismului lipidelor și de 

sindromul metabolic. 

Eritrocitele, celulele roșii, sunt cele mai multe în corpul uman, acestea fiind supuse continuu 

amenințării deteriorării oxidative prin prisma caracteristicilor lor structurale și funcționale (3). 

Acestea transportă oxigenul, au o suprafață mare a membranei celulare lipoproteice 

susceptibilă de a fi supusă deteriorării oxidative, ajung în toate părțile corpului crescând 

posibilitatea de confruntare a radicalilor liberi și mediatorilor inflamatorii și nu au nucleu și 

organe celulare, ceea ce le face incapabile de a produce enzime și proteine de apărare 

împotriva oxidării, atunci când este cazul. Deteriorarea oxidativă conduce la peroxidarea 

lipidică a membranei eritrocitelor, ceea ce le modifică fluiditatea și flexibilitatea, o 

caracteristică importantă care permite eritrocitelor să intre în capilare mai mici decât 

diametrul lor, ca și afectează funcțiile enzimelor cuplate la membrană și ale receptorilor 

esențiali pentru activitatea și vitalitatea celulară. Aceasta conduce la afectarea și moartea 

celulelor numit hemoliză (3). De asemenea, defectele de perfuzie din țesuturile distante pot 

apărea din cauza pierderii fluidității și flexibilității membranei eritrocitelor din moment ce 

acestea devin rigide și nu se mai pot îndoi și deforma suficient pentru a intra în capilarele 

mici. Extractele polifenolice din miere inhibă hemoliza oxidativă, reduc fericianidul 

extracelular, protejează împotriva reducerii intracelulare a glutationului (GSH) și activității 
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superoxid dismutazei (SOD), ca și cresc susceptibilitatea membranei lipidice la peroxidare 

(3).  

Cancer 

O descoperire interesantă a fost raportată de McDonald et al. cu privire la faptul că incidența 

deceselor din cauza cancerului la apicultori era puțin mai mică decât cea așteptată și 

frecvența cancerului pulmonar la apicultorii bărbați era semnificativ mai mică, în timp ce 

incidența altor tipuri de cancere se potrivea pattern-ului așteptat (16). Această descoperire 

sugerează că produsele apicole pot preveni decesul din cauza cancerului, mai ales a 

cancerului pulmonar. Aceste rezultate au încurajat cercetătorii să studieze importanța și 

caracteristicile activității anticancerigene a produselor apicole. 

S-a constat că produsele apicole au activitate anticancerigenă in vitro, asupra diverselor linii 

celulare tumorale cultivate, inclusiv cancer renal, pulmonar, de prostată, de vezică, 

melanom, osteosarcom, mamar și limfoid (1). S-a propus ideea că activitatea 

anticancerigenă a produselor apicole este mediată de apoptoza, necroza și liza celulelor 

tumorale(1). Potențialul anticancerigen al compușilor fenolici din produsele apicole atrage din 

ce în ce mai multă atenție în cadrul terapiei cancerului.  

Efectul anticancerigen al mierii 

Activitatea anticancerigenă a mierii a fost observată la diverse linii celulare tumorale, inclusiv 

cancer de sân, leucemie, carcinomul celulelor renale, cancer de vezică, cancer de colon, 

cancer de prostată, cancer oral, osteosarcoma sau cancer cerebral (3).Rezultatele studiilor 

in vitro au arătat că mierea prezintă efecte antimutagene și antiproliferative la culturile 

celulare care includeau aceste celule canceroase (3). Aceasta sporește răspunsul imunitar 

împotriva celulelor tumorale (1). De asemenea, s-a demonstrat că mierea induce apoptoza 

(3). Apoptoza este un mecanism natural care reglează moartea celulelor într-o manieră 

controlată, aceasta fiind indusă extern, prin intermediul stimulării receptorului TNF sau intern, 

prin intermediul mitocondriilor sau proteinelor pro-apoptozice, inclusiv citocrom c (1). Ambele 

căi sunt studiate foarte mult datorită potențialului anticancerigen puternic. Activarea 

caspazei-3, -7 și -9 a fost observată la toate celulele canceroase tratate cu miere, ceea ce 

indică implicarea căii apoptozice mitocondriale (3). Mierea are si efecte antimetastatice în 

modulele tumorale murine (3). De asemenea, potențează efectul anticancerigen al 

chemoterapiei standard (cum ar fi 5-flourouracil sau ciclofosfamidă) (1).  

Polifenolii și conținutul bogat în zaharuri al mierii pot fi responsabili pentru activitatea sa 

antimutagenă și antiproliferativă (3). Flavanoidele au proprietăți anticancerigene prin 

activitatea antioxidantă care reglează căile de semnalizare de medierea SRO, inclusiv 

stimularea factorului de necroză tumorală alfa (TNF-α), inhibarea proliferării celulare, 

inducerea apoptozei și oprirea ciclului celular (1). S-a demonstrat că quercetina, una dintre 

cele mai comune flavonoide întâlnite în miere, are o activitate antiproliferativă semnificativă 

asupra diferitelor linii tumorale (3). Efectele antitumorale ale quercetinei sunt raportate în 

modelele celulelor tumorale, inclusiv leucemie, cancer de sân și cancer cerebral (3). 

Administrarea suplimentelor de quercetină poate spori eficacitatea terapiei medicamentoase 

utilizate la scară largă pentru tratarea cancerului (3). Pe lângă quercetină, alte flavonoide din 

miere, cum ar fi kaemferolul și acidul cafeic, au efecte semnificative antiproliferative și 

chemopreventive (3). S-a demonstrat că acidul cafeic inhibă semnificativă proliferarea 
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celulelor canceroase în cazul cancerului de colon (3). Alți compuși fenolici din miere, inclusiv 

galatul de epigalocatechină, licopenul, genisteina și resveratrolul au fost utilizați pentru 

tratarea cancerului de prostată [33,34] (1). 

Efectul anticancerigen al propolisului 

Compușii fenolici sunt cunoscuți ca având activitate anticancerigenă asupra modelelor 

animale. Propolisul conține multe substanțe fenolice, inclusiv acid cafeic, ester fenil-etilic de 

acid cafeic, artepilinul C, quercetina, naringenina, resveratrolul, galangina și genisterina, 

acestea fiind cunoscute ca stimulând proliferarea sau apoptoza celulară (8). Interesul arătat 

propolisului pentru tratarea cancerului se datorează capacității sale de a induce apoptoza 

(1). Propolisul poate induce apoptoza prin activarea căii mitocondriale dependentă de 

caspază (1). S-a demonstrat că crisina induce apoptoza în multe linii celulare, mai ales 

leucemie, prin activarea caspazelor, suprimând proteinele anti-apoptozice (1). 

La modelele animale, s-a arătat că flavonoidele conținute de propolis inhibă dezvoltarea 

cancerului pulmonar, oral, de piele, de esofag, de stomac, colorectal, de ficat, de prostată și 

de sân (8,10). S-a arătat că propolisul are un efect citotoxic asupra carcinomului 

hepatocelular uman, carcinomului pulmonar uman, tumorilor de piele și carcinomului Ehrlich 

(10). S-a arătat că diterpenoidele, acidul propenoic 3-(2,2- dimetil-8-prenilbenzopiran-6-il), 

esterul fenil-etilic al acidului cafeic (CAPE) și artepilinul C din propolis au efecte citotoxice 

prin inducerea fragmentării ADN-ului și apoptozei (10). De asemenea, acidul cafeic, CAPE și 

quercetina inhibă creșterea celulelor canceroase (1).  

S-a descoperit că activitatea antitumorală a propolisului și unora dintre constituenții săi este 

asociată acțiunii lor imunomodulatoare prin mărirea activării macrofagelor (2). 

Efectul anticancerigen al veninului de albine 

Veninul de albine are activitate anticancerigenă prin capacitatea sa de a ucide celulele 

canceroase (6). Se consideră că acest efect citotoxic, un mecanism important al activității 

anticancerigene a veninului de albine, reprezintă rezultatul activării enzimei fosfolipază A2 

(PLA2) de către melitin (1,6). Melitinul induce necroza celulară, moartea necontrolată a 

celulelor (1). Activitatea anticancerigenă a melitinului a fost observată la variate linii celulare 

tumorale, inclusiv de rinichi, ficat, prostată, vezică, cancere mamare și celule de leucemie 

(6). Suplimentar la efectul citotoxic și necroză, inducerea apoptozei prin activarea caspazei și 

metaloproteinazelor de matrice (MMP) este un mecanism important pentru efectele 

anticancerigene ale melitinului (1,6). Melitinul inhibă, de asemenea, calmodulina, ca și 

creșterea și clonogenitatea celulelor de leucemie (1,6). S-a arătat că există o corelație 

adecvată între activitatea inhibitoare de calmodulină a medicamentelor și activitatea lor de 

inhibare a creșterii celulare, iar efectul citotoxic al melitinului este proporțional cu efectul 

antagonic al calmodulinei (6). Pe lângă aceasta, melitinul sporește toxicitatea bleomicinei, un 

medicament anticancer (6). Suplimentar la melitin, fragmentul de melitin și conjugatul de 

melitin / avidină au activitate  anticancerigenă (6). 

Terapia genică reprezintă o abordare alternativă la tratamentul cancerului pentru a omorî 

selectiv celulele canceroase. Atunci când un vector care transfectă gena ucigașă este 

transferat celulelor tumorale, precursorul de substanță activă corespunzător inclus în gena 

ucigașă este exprimat de celula canceroasă și produsă pentru a ucide selectiv celula 

canceroasă (6). Transfecția melitinului ca genă ucigașă și sinteza acestuia au atras o atenție 
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considerabilă în cadrul eforturilor de dezvoltare a terapiei genice (6). A fost raportată 

activitatea antitumorală a melitinului in vivo, prin terapie genică. (6) 

Administrarea intravenoasă a veninului de albine la șoareci a condus la o reducere 

semnificativă a numărului de metastaze pulmonare (6). 

Polenul de albine în tratamentul cancerului 

S-a demonstrat că polenul de albine este eficient pentru reducerea efectelor adverse ale 

tratamentului cancerului. Efectele adverse ale radiațiilor, cum ar fi anorexia, greața, alopecia, 

inflamația, leucopenia și insomnia sunt reduse la pacienții care consumă polen de albine (5). 

Plăgi și arsuri 

Mierea a fost utilizată pentru badijonarea plăgilor încă din vremuri străvechi și aceasta 

continuă să fie utilizată în medicina tradițională din prezent (Tabelul 3) (9). De-a lungul 

timpului, tratarea arsurilor solare și ulcerațiilor cu miere a fost descris de Dioscoride (c.50 

dH.), un medic, farmacolog și botanic grec din era romană și autorul lucrării De Materia 

Medica, o enciclopedie în 5 volume despre medicina care utiliza plante medicinale și 

substanțele medicinale conexe (9). 

Mierea utilizată în badijonarea plăgilor conduce la o eliminare rapidă a bacteriilor din plăgile 

infectate, îndepărtarea mirosului și debridarea țesuturilor necrotice și descuamate, astfel 

încât debridarea chirurgicală devine inutilă (9). În majoritatea cazurilor, vindecarea se 

produce repede. De asemenea, plăgile cronice răspund bine la badijonarea cu miere. 

Aceasta promovează regenerarea țesuturilor prin dezvoltarea fibroblastelor, celulelor 

epiteliale și vaselor noi, și reduce nevoia de grefe de piele (9). Studiile clinice controlate 

randomizate au arătat că mierea asigură o vindecare mai rapidă a arsurilor superficiale decât 

sulfadiazina de argint, filmul poliuretanic și membrana amniotică, cu o incidență mai redusă a 

cicatricilor hipertrofice și contracturii post-arsuri (9). Vindecarea cu ajutorul badijonărilor cu 

miere a fost raportată în multe cazuri care priveau plăgile rezistente și chiar plăgile  care nu 

răspundeau la tratamentul convențional (9). În experimentele pe animale, s-a observat că 

mierea asigură o vindecare mai rapidă și o inflamare mai redusă în cazul arsurilor, plăgilor 

neinfectate de grosime completă și plăgilor infectate cu Staphylococcus aureus (9).  

Efectele benefice ale mierii asupra plăgilor rezultă din componentele sale, altele decât 

zahărul, ca și din zahărul în sine (9). Mierea nu cauzează deshidratarea plăgii deoarece 

determină fluidul din țesutul înconjurător și circulația subiacentă să se îndepărteze de plagă 

prin efectul său osmotic (9). Aceasta creează un strat protector de miere diluată sub bandaj 

și împiedică aderența bandajului la baza plăgii, astfel prezervând țesutul de vindecare nou 

format în timpul schimbării bandajelor (9). Activitatea antibacteriană a mierii împiedică 

dezvoltarea bacteriană în plăgi (9). De asemenea, componentele mierii asigură hrănirea 

țesutului traumatizat și cresc rata formării țesutului de granulație (9). Apa oxigenată produsă 

de miere determină debridarea autolitică rapidă a plăgilor prin intermediul activării proteazei 

în țesutul plăgilor (9). Acțiunea antiinflamatoare a mierii reduce edemul țesutului plăgii, ceea 

ce îmbunătățește circulația prin capilare și oxigenarea (9). Acțiunile antioxidantă și 

antiinflamatoare a mierii reduc, de asemenea, deteriorarea determinată de producția 

radicalilor liberi în timpul inflamării (9). Toate aceste efecte sporesc vindecarea și reduc 

durerea. 
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Infecții 

Proprietățile antimicrobiene ale mierii 

Mierea exercită o activitate antimicrobiană prin mecanismele dependente și independente de 

peroxid. Mecanismul dependent de peroxid al activității antibacteriene a mierii este asociat 

conținutului său specific de apă oxigenată, în timp ce mecanismul independent de peroxid se 

datorează osmolarității și acidității sale, ca și conținuturilor de metilglioxal, defensin-1 și 

flavonoide (3,4).  

Zaharurile, principalele componente ale mierii, posedă activitate antibacteriană datorită 

efectului lor osmotic (4). Acțiunea apei oxigenate din miere este produsă de glucozoxidază în 

prezența luminii și căldurii, exercitând o acțiune antibacteriană (4). Inhibarea proliferării 

bacteriene de miere nu este determinată doar de osmolaritatea sa sau conținutul său de 

zaharuri, ci compușii alții decât zahărul au efecte importante asupra acțiunii antibacteriene. 

Mai ales metilglioxalul, un compus format din zaharuri în timpul tratamentului cu căldură sau 

depozitări prelungite, este responsabil pentru activitatea sa antibacteriană dependentă de 

peroxid (3). Există o corelație puternică între nivelurile metilglioxalului și acțiunea 

antibacteriană a mierii asupra S. aureus (3). Un alt compus antibacterian al mierii este 

peptida defensin-1, aceasta fiind identificată în hemolimfa, capul și glandele toracice ale 

albinelor melifere, ca și în lăptișorul de matcă. Are o activitate antibacteriană puternică 

împotriva bacteriilor Gram-pozitive, inclusiv B. subtilis, S. aureus și larvelor de Paenibacillus 

(3). De asemenea, mierea conține lizozimă, un agent antimicrobian puternic (4). 

Flavonoidele găsite în miere exercită o activitate antibacteriană și, suplimentar la aceasta, 

neutralizează toxinele bacteriene (3). Astfel, împiedică răspândirea efectelor toxice ale 

infecției. Flavonoidele, cum ar fi pinocembrinul,  galangina și esterul fenil-etilic de acid cafeic 

(CAPE), inhibă polimerază ARN-ului bacterian (4). Quercetina sporește permeabilitatea 

membranei, determinând bacteriile să-și piardă capacitatea de sinteză ATP, transport și 

motilitate membranară (4). 

Studiile au arătată că S. aureus este cel mai sensibil microorganism la activitatea 

antimicrobiană a mierii, în timp ce E. coli este moderat sensibil, iar P. aeruginosa este cel 

mai rezistent (3). În general, bacteriile Gram pozitive sunt mai sensibile la acțiunea 

antimicrobiană am mierii decât bacteriile Gram negative (3). De asemenea, mierea are 

activitate inhibitoare asupra Bacillus anthracis (antrax), Corynebacterium diphtherine 

(difterie), Klebsiella pneumoniae (pneumonie), Mycobacterim tuberculosis (tuberculoză), 

Salmonella typhi (febră tifoidă) și Vibrio cholerae (holeră) (3). 

Proprietățile antimicrobiene ale propolisului 

Albinele colectează propolis pentru a-și sigila stupul, pentru a împiedica intrarea în stup a 

bolilor și paraziților, pentru a inhiba dezvoltarea fungilor și bacteriilor și pentru a împiedica 

putrefacția în stup, prin sigilarea cadavrelor în propolis, astfel mumificându-le și făcându-le 

inofensive. Astfel, propolisul este considerat a avea activitate antimicrobiană (10). S-a 

demonstrat în variate studii că propolisul are activitate antifungică împotriva dermatofiților și 

speciilor de Candida, activitate antibacteriană împotriva bacteriilor Gram pozitive și activitate 

antivirală împotriva virusului gripei aviare (10). 

Propolisul inhibă dezvoltarea bacteriilor Gram pozitive și a Candida albicans, dar nu și 

dezvoltarea bacteriilor Gram negative (10). Propolisul are o activitate antibacteriană 
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puternică asupra tulpinilor de Staphylococcus aureus. Dar, a fost observată o activitate 

antibacteriană slabă împotriva E. coli. În general, activitatea antibacteriană a propolisului și 

mierii este mai mare împotriva bacteriilor Gram pozitive decât împotriva celor Gram negative 

(8). S-a constatat că extractul etanolic de propolis are activitate antibacteriană împotriva H. 

pylori (10). Activitatea antibacteriană a propolisului a fost determinată ca existând împotriva 

Mycobactrium tuberculosis și Mycobacterium avium (8). A existat o activitate sinergică cu 

mai multe medicamente antituberculotice (streptomicină, rifampicină, isoniazidă) și alte 

antibiotice (de exemplu, cloramfenicol, gentamicină, vancomicină, tetraciclină, clindamicină, 

netilmicină) (8). Propolisul poate prezenta, de asemenea, efecte sinergice cu alte 

medicamente antimicrobiene (2).  

Proprietățile antivirale ale propolisului 

S-a demonstrat că propolisul și derivații săi au capacitatea de a inhiba propagarea virusurilor 

prin inhibarea ADN-ului sau ARN-ului diferitelor virusuri, inclusiv Herpes simplex tip 1, 

Herpes simplex tip 2, adenovirus tip 2, virusul stomatitei veziculare și polivirus tip 2 (4). Pe 

lângă aceasta, s-a arătat că propolisul poate suprima replicarea HIV-1 (10). Flavonoidele din 

propolis, cum ar fi crisina, acacetina și apigenina inhibă activarea HIV-1 în modelele de 

infecție latente (4). Esterul fenil-etilic de acid cafeic (CAPE), quercetina și kaemferolul 

întrerup replicarea HIV-1 prin inhibarea integrazei HIV-1 (8). Crisina și kaemferolul inhibă 

replicarea mai multor virusuri herpetice, adenovirusuri și rotavirusului (4). Galangina are 

efect antiviral împotriva herpes simplex virus (HSV) și virusului Coxsackie B (4). Quercetina 

prezintă activitate antivirală împotriva HSV, virusul sincitial, poliovirusului și virusului Sindbis 

(4).  

Imunomodulare 

Imunomodularea1 este descrisă ca reglarea răspunsului imun (funcția sistemului de apărare 

a corpului) la nivelul dorit, ca în cazul imunopotențării, imunosupresiei sau inducerii toleranței 

imunologice. S-a demonstrată că propolisul prezintă activitate imunomodulatoare prin 

afectarea variatelor componente ale sistemului imunitar și sporirea răspunsului imunitar. S-a 

constatat că derivații acidului cafeoilchinic (cum ar fi acidul 5-cafeoilchinic, acidul clorogenic, 

acidul 4-cafeoilchinic, acidul 3,5-dicafeoil-chinic și acidul 3,4-dicafeoilchinic) extrași din 

propolis îmbunătățesc motilitatea și răspândirea macrofagelor murine, un tip de celule albe 

care curăță reziduurile celulare, substanțele străine, microbii și celulele canceroase în cadrul 

unui proces numit fagocitoză (2,10). Aceste efect este considerat a fi limitat doar la 

macrofage, iar nu și la limfocite (2). Propolisul poate activa macrofagele și le poate crește 

activitatea antimicrobiană. Mai mult, propolisul sporește activitatea celulelor ucigașe naturale 

împotriva celulelor tumorale. Propolisul are, de asemenea, capacitatea de a modula sinteza 

anticorpilor și de a crește producția anticorpilor datorită efectului puternic asupra diferitelor 

celule ale răspunsului imun înnăscut (2). S-a arătat că propolisul inhibă căile clasice și 

alternative ale sistemului complementar, o componentă importantă a sistemului imunitar 

înnăscut care induce capacitatea anticorpilor și celulelor fagocite de a elimina patogenii dintr-

un organism (2,10). Datorită activității sale imunomodulatoare, s-a sugerat utilizarea 

propolisului în vaccinuri, ca adjuvant (2). 

                                                           
1
 Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. (Dicționarul Medical Dorland’s pentru 

Consumatorii Sănătoși) (2007). Consultat la 8 aprilie 2015 la http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/immunomodulation 
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Scleroza în plăci 

Scleroza în plăci (MS) este o boală autoimună asociată demielinizării inflamatorii cronice a 

sistemului nervos central, distrugerii învelișurilor izolatoare ale celulelor nervoase de propriul 

sistemul imunitar al pacientului, în timp ce cauza exactă și mecanismul bolii nu sunt clare (7). 

Au fost raportat anumite rezultate pozitive ale utilizării produselor apicole pentru tratarea 

bolilor. Într-un studiu, apiterapia care includea, concomitent, veninul de albine, polenul de 

albine și mierea ce au fost utilizate într-un plan de tratament de un an, a ameliorat 

simptomele pacienților cu scleroză în plăci (MS) (5). Dar, nu a existat un grup de control 

pentru compararea rezultatelor și conchiderea asupra superiorității apiterapiei prin 

comparație cu terapia standard. S-a raportat că veninul de albine avea efecte benefice 

asupra bolilor inflamatorii, inclusiv scleroza în plăci (MS) și artrita reumatoidă și modelele lor 

experimentale, prin utilizarea efectelor sale antiinflamatoare și imunosupresoare, 

determinate de inhibarea exprimării cicloxigenazei-2, producerea citokinelor pro-inflamatoare 

(TNF-alpha și IL-1 beta) și sintezei prostaglandinei E-2(PGE-2) (7). Dar, nu a fost 

demonstrată nicio reducere semnificativă a ratelor de revenire a bolilor și nicio îmbunătățire a 

invalidității, oboselii și calității vieții la momentul utilizării veninului (7). Mai mult, proprietățile 

imunostimulatoare ale veninului de albine pot agrava atacurile și pot limita eficacitatea 

veninului de albime în cadrul tratamentului MS (7). 

Afecțiuni reumatice 

Efectul antiartritic al veninului de albine a fost demonstrat la modelele animale (6). S-a arătat 

că veninul de albine inhibă inflamația artritică și modificările la nivelul oaselor, ca și suprimă 

erodarea cartilagiului articular și infiltrațiile celulelor inflamatoare în încheieturile 

interfalangiene ale șobolanilor (6). S-a conchis că aceste efecte inhibitoare și supresoare 

sunt comparabile celor induse de prednisolon, un derivat sintetic al cortizolului, care este 

utilizat pentru a trata o varietate de boli inflamatoare și autoimune (6). Veninul de albine are 

efecte inhibitoare puternice asupra activității COX-2, dar nu și asupra activității COX-1, și 

inhibă producerea TNF-α și IL-1β (6). Efectul antiartritic al veninului de albine a fost raportat 

ca fiind asociat diminuării exprimării COX-2 și PLA2, ca și descreșterii nivelurilor de TNF-α, 

IL-1, IL-6, NO și SRO, sugerând că efectul antiartritic al veninului de albine poate fi legat de 

acțiunea sa antiinflamatoare (6). Veninul de albine și melitinul inhibă activitatea de cuplare la 

ADN a NF-κB, conducând la o diminuare a expresiei genei inflamatorii (6). Suplimentar la 

efectul antiinflamator, extractul de venin de albine exercită un efect antiartritic prin 

intermediul altor mecanisme, inclusiv inhibarea proliferării celulelor sinoviale reumatoide prin 

inducerea apoptozei datorată activării caspatazei-3 (6).  

Ulcere gastrice 

Mierea și propolisul au capacitate anti-ulceroasă, iar această abilitate este atribuită 

compușilor fenolici, mai ales flavonoidelor inclusiv, în principal, kaemferolul, quercetina, 

hesperitina și naringina (4). S-a sugerat că flavonoidele cresc conținutul de mucus al 

prostglandinei, acesta protejând mucoasa gastrică și astfel, prevenind producerea ulcerațiilor 

(4). Un alt mecanism propus pentru efectul anti-ulcer al flavonoidelor este că ulcerele sunt 

asociate speciilor reactive de oxigen, iar flavonoidele le inhibă, protejând astfel mucoasa 

gastrică (4). 

Suplimentar, propolisul are o activitate antibacteriană împotriva Helicobacter pylori, o 

bacterie Gram negativă existentă în stomac, aceasta fiind legată de gastrita cronică, ulcerele 
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gastrice, ulcerele duodenale și cancerul de stomac. Această activitate poate fi asociată, de 

asemenea, proprietății anti-ulceroase a propolisului. Acidul p-cumaric, artepilinul C și acidul 

3-fenil-4-dihidrocinamilocinamic sunt eficiente pentru combaterea H. pylori (8). 

Sistemul respirator 

Polenul de albine este utilizat adeseori ca antidot la polen și spori, în timpul sezonului 

alergiilor, în vederea controlării simptomelor alergice, inclusiv problemelor respiratorii cum ar 

fi bronșită, congestii sinuzale și rinita comună (5). Într-un studiu desfășurat asupra 

înotătorilor adolescenți cu utilizarea polenului de albine, s-a descoperit că numărul de zile de 

antrenament ratate din cauza infecțiilor de tract respirator era semnificativ mai mic la grupul 

tratat cu polen decât la cel căruia îi fusese administrat placebo (5).  

Mierea este mult mai eficientă pentru eliminarea tusei decât “niciun tratament” la copiii 

simptomatici, astfel îmbunătățind calitatea somnului pentru copii dar, și pentru părinți (17). 

De asemenea, s-a arătat că mierea poate fi mai bună decât difenhidramina pentru eliminarea 

simptomatică a tusei dar, nu mai bună decât dextrometorfanul (17). 

Dureri 

Veninul de albine poate avea o importanță specială pentru tratarea durerii cronice cu toate 

că, în mod paradoxal, acesta cauzează dureri acute. Substanțele producătoare de durere din 

veninul de albine sunt melitinul, histamina și PLA2 (6). Injectarea veninului de albine produce 

un efect nociceptiv inițial, durere tonică și hiperalgezie, urmate de un efect prelungit anti-

nociceptiv asupra durerii inflamatorii (6). Efectele anti-nociceptive ale veninului de albine, 

inclusiv răspunsurile dureroase termice, viscerale și inflamatorii, au fost demonstrate în mod 

experimental (6). Acesta ameliorează selectiv răspunsurile dureroase mecanice, viscerale și 

inflamatorii prin modularea activității receptorilor centrali sau spinali α2-adrenergici, 

serotonergici și opioizi (6). Veninul de albine poate elimina, de asemenea, durerea și 

edemele asociate bolilor inflamatorii prin activitatea sa antiinflamatoare (6). 

Efect hepatoprotector 

A fost demonstrat că propolisul posedă un efect hepatoprotector la modelele animale cu 

hepatotoxicitate acută indusă de mecanisme chimice (CCl4, acetoaminofen, alcool și D-

GalN) și imunologice (D-GalN/ lipopolizaharide) (10). Derivații acidului dicafeoilchinic, cum ar 

fi metil 3,4-di-O-cafeoilchinat, acidul 3,4-di-O-cafeoilchinic, metil 4,5-di-O-cafeoilchinat și 

acidul 3,5-di-O-cafeoilchinic, au o activitate protectoare a hepatocitelor semnificativă 

împotriva afectărilor celulelor induse chimic (10). Deoarece radicalii liberi sunt implicați în 

modelele de afectare a ficatului induse chimic, proprietățile antioxidative ale propolisului și 

derivaților acidului dicafeoilchinic pot juca un rol important în activitatea hepatoprotectoare 

(10). 

În modelul afectării ficatului indus imunologic, citokinele pro-inflamatoare, cum ar fi TNF-α, 

interleukina-1 (IL-1) și IL-6, sunt eliberate de macrofagele stimulate de lipopolizaharide (LPS) 

și induc apoptoza hepatocitelor și transmigrarea neutrofilelor, determinând moartea celulelor 

și necrozarea țesuturilor (10). Leziunile hepatice induse de acest model seamănă celor ale 

hepatitei umane care sunt mediate de mecanisme inflamatorii similare (10). Deoarece SRO 

sunt cunoscute ca mediind căile de semnalizare ale reacțiilor inflamatorii, antioxidanții 

exercită activitatea antiinflamatoare și efecte hepatoprotectoare pentru acest tip de afectare 

a ficatului. Proprietățile antioxidative ale propolisului și constituenților fenolici par să fie 
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responsabile pentru efectul său hepatoprotector. Flavonoidele (3,5,7-trihidroxi-49-

metoxiflavanol, betuletol, kaemferid și ermanin), compușii fenolici prenilați (acid 4-

dihidrocinamoiloxi-3-prenilcinnamic, acid 4-hidroxi-3-prenilcinamic și acid (E)-3- [2,3-dihidro-

2-(1-metiletenil)-7-prenil-5-benzofuranil]-2-propenoic și dipterpenele de tip labdanic (acid 

isocupresic, acid agatic, acid 15-acetoxi-izo-cupresic și acid cupresic) au efecte inhibitoare 

puternice (10). Majoritatea acestor compuși au efecte hepatoprotectoare mai puternice decât 

silibina, un medicament utilizat la nivel clinic (10). Propolisul contribuie, de asemenea, la 

îmbunătățirea enzimelor hepatice, a parametrilor profilului lipidic și conținutului de bilirubină 

în cazul inflamării și afectării ficatului (8). Efectele hepatoprotectoare ale extractelor 

metanolice de propolis sunt mai puternice decât cele ale extractelor apoase (10).  

Alte efecte 

Alte efecte benefice ale produselor apicole sunt listate mai jos: 

 Consumul oral de lăptișor de matcă diminuează nivelul colesterolului seric total (1). 

 Lăptișorul de matcă îmbunătățește recuperarea deteriorării induse de 5- fluorouracil (4). 

 Propolisul are efecte benefice asupra metabolismului glucidic prin protejarea celulelor 

beta producătoare de insulină împotriva toxicității streptozotocinei, stimulând sinteza 

insulinei, crescând secreția de insulină și inhibând producerea de glucoză în ficat (8,10). 

 Propolisul are un efect antihiperalgezic (10).  

 Esterul fenil-etilic al acidului cafeic (CAPE) din propolis protejează măduva spinării 

împotriva afectării de tip ischemie-reperfuzie prin eliminarea radicalilor de oxigen și 

inhibarea infiltrării leucocitelor polimorfonucleare (10).  

 Esterul fenil-etilic al acidului cafeic (CAPE) din propolis prezintă, de asemenea, 

activitatea estrogenică prin activarea receptorilor de estrogen  (8). 

 Quercetina și propolisul împiedică dezvoltarea cataractei la diabetici (8,10). 

 Flavonoidele prezintă, de asemenea, activitate antiagregantă plachetară asupra 

trombocitelor sanguine (8). 

Efecte secundare 

Propolisul și mierea sunt alcătuite, în principal, din diferite produse din plante. Este posibil ca 

albinele să colecteze substanțe periculoase sau toxice, inclusiv asfalt, metale ca fier (Fe), 

zinc (Zn), cupru (Cu) și magneziu (Mn), ca și metale grele cum ar fi plumb (Pb), stibiu (Sb), 

arsen (As) și cadmiu (Cd) (4,10). Particulele radioactive concentrate din sol pot contamina în 

mod nefericit plantele, albinele și produsele apicole (2). Prezența graianotoxinei, un grup de 

toxine găsite în plante și care cauzează o reacție otrăvitoare, poate determina, în miere, 

cazuri de intoxicații manifestate prin disritmii cardiace, hipotensiune, detresă respiratorie  și 

stare mentală modificată (4). Mediul înconjurător este principalul factor care influențează 

prezența acestor materiale. Se poate propune ideea că produsele apicole pot fi utilizate, de 

asemenea, ca indicator al contaminării și poluării mediului înconjurător (2). 

Cu toate că mierea are o activitate antimicrobiană, o varietate limitată de drojdii și 

microorganisme care formează spori, cum ar fi Bacillus cereus, Clostridium perfringes sau 

Clostridium botulinum, ce pot determina afecțiune grave la oameni, pot fi colonizate în miere, 
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indicând calitatea comercială sau sanitară (4). Utilizarea mierii care conține spori viabili de 

Clostridium botulinum pentru badijonarea plăgilor poate cauza botulism de plagă (9). Dar, 

mierea poate fi sterilizată prin radiații gamma fără pierderea activității sale și aceasta trebuie 

sterilizată anterior badijonării plăgilor (9). 

Au fost raportate reacții alergice la propolis din cauza conținutului său (10). Lăptișorul de 

matcă poate determina reacții anafilactice la indivizii atopici (1). Intr-adevăr, veninul de albine 

prezintă un risc real de reacții alergice serioase (7). 

Concluzii 

Produsele apicole au fost utilizate, în principal, pentru scopuri medicinale, ca și ca alimente 

valoros de-a lungul timpului. Metodele și instrumentele puternice ale medicinii moderne ne 

furnizează noi posibilități de elucidare a beneficiilor potențiale din spatele acestor produse și 

de identificare a noilor alternative de tratare pentru bolile prezentului, cu cele mai bune 

rezultate. Studiile au arătat că produsele apicole conțin o multitudine de compuși fitochimici 

colectați de albine din plante, având acțiuni evidente antioxidante, antiinflamatorii și 

imunomodulatoare derivate din acești compuși. Aceste efecte pot produce rezultate 

promițătoare pentru tratarea unui grup mare de boli care implică afectarea oxidativă și 

inflamația în patogeneza lor. Pe lângă acestea, veninul de albine, un produs apicol unic, 

poate asigura noi opțiuni de tratament, mai ales pentru diverse tipuri de cancer și bolile 

inflamatorii, prin efectele sale antiinflamatorii, apoptozice și citotoxice. Eficacitatea 

produselor apicole, care a fost demonstrată în repetate ori de numeroase teste in vitro și 

experimente pe animale, trebuie dovedită la nivel clinic prin desfășurarea studiilor clinice 

controlate randomizate. 

Tabelul 14. Componentele veninului de albine și efectele sale medicale principale (6). 

Componente 

Conținut 

(% masă 

uscată) 

Efecte principale 

Peptide    

 Melitin 

40-50 

Sporește activitatea PLA2  

Efecte citotoxice împotriva celulelor canceroase  

Efecte antiinflamatorii și antiartritice 

 Apamină 

2-3 

Inhibarea canalului K+ activat de Ca2+ 

Efecte citotoxice împotriva celulelor canceroase  

Efect nociceptiv 

 Peptida MCD 

2-3 

Efecte antiinflamatorii și analgezice  

Eliberarea histaminei (doză mică)  

Inhibarea eliberării histaminei (doză mare)  

Efect antialergic 
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 Adolapină 

1 

Inhibarea activității PLA2 și COX 

Activitate antiinflamatoare – Efect analgezic 

 Inhibitorul proteazei  <0.8  

 Minimină 2-3  

 Procamina A, B  1,4  

 Secarpină 0,5  

 Tertiapin  0,1  

 Melitin F  0,01  

 Cardiopep <0,7  

Enzime   

 PLA2 

10-12 

Efecte citotoxice împotriva celulelor canceroase  

Efecte inflamatoare – Efecte antitumorale 

 Hialuronidază 

1,5-2 

Atacă selectiv polimerii de acid hialuronic din țesuturi  

Sporește permeabilitatea capilarelor  

Răspuns imun și proprietăți de răspândire la nivelul 

țesuturilor  

Antigenic 

 Glucozidază 0,6  

 Fosfomonoesterază acidă 1  

Amine   

 Histamină 1,5  

 Dopamină 0,13-1  

 Norepinefrină 0,1-0,7  

Altele   

 Carbohidrați 1.5  

 Acid r-aminobutiric 0,13-1  

 Acid B-aminoizobutiric 0,1-0,7  

 

Tabelul 15 Efectele consumului de miere asupra sănătății (3) 

Boli cardiovasculare (CVD) 
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 Reducerea factorilor de risc cardiovascular  

 Inhibarea inflamației 

 Îmbunătățirea funcției endoteliale  

 Îmbunătățirea profilului lipidic plasmatic 

 Creșterea rezistenței lipoproteinei cu densitate mică (LDL) la oxidare  

 Inhibarea hemolizei eritrocitelor 

 Îmbunătățirea capacității de asimilare a eritrocitelor 

 Protejarea eritrocitelor împotriva diminuării intracelulare a activității GSH și SOD 

 Diminuarea susceptibilității membranei lipidice a eritrocitelor la deteriorarea oxidativă 

 Menținerea greutății corporale la subiecții supraponderali sau obezi 

Hipertensiune 

 Reducerea tensiunii arteriale sistolice și a nivelurilor MDA 

 Ameliorarea susceptibilității rinichilor la stres oxidativ 

Cancer 

 Capacitate antimutagenică  

 Inducerea apoptozei  

 Efect antiproliferator 

 Efect citotoxic asupra mai multor linii celulare canceroase  

 Efect antimetastatic 

Diabet 

 Reducerea glicemiei 

 Reducerea fructozaminei serice 

 Reducerea concentrației de hemoglobină glicozilată 

 Atenuarea răspunsului glicemic postprandial 

 Creșterea concentrației insulinei serice și reducerea rezistenței la insulină 

Infecții microbiene 

 Inhibarea microorganismelor de relevanță clinică 
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Tabelul 15. Tipuri de plăgi asupra cărora mierea a fost utilizată cu succes (9). 

Plăgi 

Plăgi infectate derivate din traume și intervenții chirurgicale  

 Plăgi de amputație 

 Plăgi de vulvectomie 

 Plăgi abdominale urmând unei nașteri prin intervenție cezariană 

 Locuri de colectare piele pentru grefe, cu divizarea grosimii 

Arsuri 

Leziuni ale pielii derivate din septicemia meningococică 

Gangrenă Fournier 

Escare de decubit 

Ulcere ale pielii 

 Ulcere ale picioarelor 

 Ulcere varicoase 

 Ulcere diabetice 

 Ulcere tropicale 

 Ulcere ale picioarelor la pacienții suferinzi de lepră 

 Ulcere determinată de siclemie 

 Ulcere maligne 
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APILARNILUL - Proprietăţi, indicaţii şi administrare 

 

Apilarnilul este un produs obținut din larvele de trântori, și are în compoziția sa conținutul 

nutrițional găsit în celulele de fagure, recoltat într-un stadiu larvar specific. Apilarnilul, 

echivalentul masculin al lăptișorului de matcă, este un produs apicol natural ce are în 

componența sa ingrediente nutritive care conțin hormoni precursori, minerale și vitamine. 

Celulele trântor sunt recoltate la 10 zile de la depunerea lor pentru pregătirea apilarnilului, și 

sunt zdrobite, omogenizate și filtrate pentru sănătate maximă. 

Compoziția apilarnilului este foarte complexă, similară cu cea a lăptișorului de matcă. Acesta 

conține 19 aminoacizi, beta-caroten, vitamina A, B1, B2, B6, E, minerale și oligoelemente, 

proteine, carbohidrați și lipide. Acesta poate lua mai multe forme, precum următoarele: 

- Proaspăt recoltat (non - omogenizat și nefiltrat); 

- Omogenizat și filtrat; 

- Liofilizat. 

Apilarnilul are o consistență omogenă, de culoare galben lăptos cu nuanțe de gri și un gust 

ușor astringent. Este perisabil și, prin urmare, trebuie să fie depozitat în congelator, în forma 

sa brută. 

 

Producția de apilarnil în stupi se realizează prin utilizarea de rame însămânțate cu ouă de 

trantor de către regină. Procesul de obținere a acestui produs apicol constă în creșterea 

continuă a trântorilor în stupi până la un anumit stadiu larvar, urmând recolta. Perioada 

optimă pentru producerea de apilarnil începe odată cu înflorirea pomilor fructiferi, în aprilie-

mai, atunci când vremea este suficient de caldă, iar în familia de albine este un număr mare 

de albine tinere, și durează până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. 

Datorită asemănărilor la conținut cu acel al lăptișorului de matcă, apilarnilul este un produs 

apicol natural, activ biologic și energizant. Tocmai din acest motiv, este utilizat pentru 

prevenirea sau tratarea anumitor boli, fie în formă pură, fie în amestec cu alte produse 

apicole sau medicamente. 
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Proprietăți terapeutice și curative ale apilarnilului: 

- Stimulează anabolismul; 

- Este antiviral ca și lăptișorul de matcă; 

- Este biostimulent; 

- Crește puterea sistemului imunitar: datorită calității înalte de nutrienți conținuți; trântorii au o 

mare energie respiratorie; o respirație bună înseamnă suficient oxigen în întreg corpul, 

inclusiv pentru celulele albe din sânge. 

- Îmbunătățește memoria: calitatea înaltă de nutrienți îmbunătățește toate procesele de 

memorie. 

- Îmbunătățește ciclul menstrual pentru femei: datorită echilibrului endocrin dat de hormonii 

naturali pre-existenți în apilarnil. 

- Crește performanța intelectuală a copiilor în școlile elementare: substanțele nutritive conținute de 

apilarnil ajută la dezvoltarea generală a sistemului nervos. 

- Crește apetitul: ca lăptișorul de matcă și alte stimulente anabolice. 

- Crește energia organismului, vitalitatea și puterea de regenerare: datorită substanțelor nutritive și bio-

energiei (găsită atunci când apilarnilul este în forma sa brută). 

- Crește rezistența generală la boli: datorită compușilor activi și nutrienților care pot ajuta sau hrăni 

fiecare celulă a corpului uman. 

- Este psiho-stimulant: are un conținut ridicat de aminoacizi, vitamine, magneziu, etc. 
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- Este recomandat pentru tratamentul: bolilor metabolice cum ar fi diabetul, obezitatea, guta; oboselii, 

asteniei, sindromului de oboseală cronică; bolilor stomacului și ficatului (tractul digestiv); tulburărilor 

sistemului nervos; insomniei; sindromului premenstrual; gripei și diverselor infecții, etc. 

 

Indicații pentru apilarnil: 

 

Apilarnilul este recomandat să fie administrat atât intern, și la nivel local, cât și extern. 

 

Utilizarea internă a apilarnilului: 

 

- Pentru zona gurii și gâtului: singur sau în combinație cu alte produse naturale; în formă brută poate 

fi utilizat la nivel local pentru a trata boli ale gurii, precum sângerările gingivale; 

- Pentru zona gastrointestinală: brut, singur sau în combinație cu miere, plante si alte remedii 

naturale; soluții și siropuri tonice; aceste produse pot fi de asemenea stocate în fiole mici (de exemplu, 

10 ml fiecare); 

- Ca supliment sau ca produs medical: tablete, apilarnil liofilizat; apilarnil liofilizat în miere; apilarnil 

liofilizat în polen, miere si în lăptișor de matcă; ciocolată cu apilarnil liofilizat (pentru copii). 

 

Utilizarea externă a apilarnilului:  

 

- Pentru boli oftalmologice: ca soluție pentru ochi (picături), ca unguent pentru a trata boli ale 

pleoapelor; 

- Pentru boli ale nasului: ca instilații, picături, spray, aerosoli, inhalații, lavajul (spălare), cu soluții 

diluate. 

- Pentru tulburări ale urechilor: ca instilații pentru ureche, unguente, pulberi, supozitoare. 

- Pentru boli de piele: îngrijire a pielii, creme, loțiuni, șampoane; pentru boli de piele comprese umede, 

loțiuni, unguente, spray. 

- Apilarnilul este, de asemenea, un compus activ în produsele cosmetice: creme, loțiuni, șampoane, 

măști, etc. 

Dozaj indicat pentru apilarnil: 

- Doza zilnică uzuală pentru adulți este de aproximativ 300 mg (600-800 mg, dacă este 

necesar). 

- Doza pentru copii este aproximativ 30-50% din doza normală de adult. 

Pentru zonele gură - gât și gastrointestinală este mai bine să se păstreze apilarnilul sub 

limbă, într-o formă liofilizată sau ca tablete, până la diluarea completă în salivă (minim 2-5 

minute), apoi trebuie înghițit. 

Regulile și principiile de administrare ale apilarnilului: 

- La început apilarnilul trebuie utilizat în doze mici, pentru a determina dacă persoana tratată 

are o alergie sau nu la acesta; 
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- După 1 sau 2 luni de tratament, o pauză trebuie luată, în funcție de condițiile individului; 

- În ceea ce privește apiterapia, apilarnilul proaspăt este mai benefic decât în produsele 

prelucrate; 

- Păstrați toate produsele ce conțin apilarnil, (în special soluții și / sau preparate), în frigider, 

deoarece apilarnilul este distrus rapid de temperaturile ridicate. Dacă nu este refrigerat sau 

liofilizat, durata de viață scade dramatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Bibliografie 

 

1.  Premratanachai P, Chanchao C. Review of the anticancer activities of bee products. 

(Analiza activităților anticancerigene ale produselor apicole) Asian Pac J Trop Biomed 

[Internet]. 2014 Mai [citat la 2014 Nov 26];4(5):337–44. Disponibil la: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3985046&tool=pmcentrez&r

endertype=abstract 

2.  Sforcin JM. Propolis and the immune system: a review (Propolisul și sistemul imunitar: 

o analiză). J Ethnopharmacol [Internet]. 2007 Aug 15 [citat la 2014 Nov 13];113(1):1–

14. Disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17580109 

3.  Alvarez-Suarez JM, Giampieri F, Battino M. Honey as a source of dietary antioxidants: 

structures, bioavailability and evidence of protective effects against human chronic 

diseases (Mierea ca sursă de antioxidanți alimentară: structurile, biodisponibilitatea și 

dovezile efectelor protectoare împotriva bolilor cronice umane). Curr Med Chem 

[Internet]. 2013 Jan [citat la 2014 Nov 14];20(5):621–38. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298140 

4.http://www.fao.org/docrep/w0076e/w0076e00.htm#con (Toate referințele disponibile) 

5.  Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Alvarez J a. Functional 

properties of honey, propolis, and royal jelly (Proprietățile funcționale ale mierii, 

propolisului și lăptișorului de matcă). J Food Sci [Internet]. 2008 Nov [citat la 2014 Oct 

1];73(9):R117–24. Disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19021816 

6.  Ulbricht C, Conquer J, Giese N, Khalsa KPS, Sklar J, Weissner W, et al. An evidence-

based systematic review of bee pollen by the Natural Standard Research 

Collaboration (O analiză sistematică bazată pe dovezi a polenului de albine efectuată 

de Colaborarea de Cercetare Natural Standard). J Diet Suppl [Internet]. 2009 Jan 

[citat la 2014 Nov 26];6(3):290–312. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435480 

7.  Son DJ, Lee JW, Lee YH, Song HS, Lee CK, Hong JT. Therapeutic application of anti-

arthritis, pain-releasing, and anti-cancer effects of bee venom and its constituent 

compounds (Aplicația terapeutică a efectelor antiartritic, analgezic și anticancerigen 

ale veninului de albine și compușilor săi). Pharmacol Ther [Internet]. 2007 Aug [citat la 

2014 Oct 24];115(2):246–70. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17555825 

8.  Mirshafiey A. Venom therapy in multiple sclerosis (Terapia cu venin în scleroza în 

plăci). Neuropharmacology [Internet]. 2007 Sep [citat la 2014 Nov 27];53(3):353–61. 

Disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17583756 



72 

 

9.  Kurek-Górecka A, Rzepecka-Stojko A, Górecki M, Stojko J, Sosada M, Swierczek-

Zieba G. Structure and antioxidant activity of polyphenols derived from propolis 

(Structura și activitatea antioxidantă derivate din propolis). Molecules [Internet]. 2013 

Jan [cited 2014 Nov 28];19(1):78–101. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24362627 

10.  Molan PC. Potential of Honey in the Treatment of Wounds and Burns (Potențialul 

mierii în tratarea plăgilor și arsurilor). Am J Clin Dermatol [Internet]. 2001;2(1):13–9. 

Disponibil la: http://link.springer.com/10.2165/00128071-200102010-00003 

11.  Banskota A, Tezuka Y, Kadota S. Recent progress in pharmacological research of 

propolis (Evoluții recente în cercetările farmacologice referitoare la propolis). Phyther 

Res [Internet]. 2001 [citat la 2014 Nov 28];571(July):561–71. Disponibil la: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.1029/full 

12.  Apel K, Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal 

transduction (Speciile reactive de oxigen: stres oxidativ și transducerea semnalului). 

Annu Rev Plant Biol [Internet]. 2004;55:373–99. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15377225 

13.  López-Alarcón C, Denicola A. Evaluating the antioxidant capacity of natural products: 

A review on chemical and cellular-based assays (Evaluarea capacității antioxidante a 

produselor naturale: O analiză a testelor chimice și bazate pe celule). Anal Chim Acta 

[Internet]. Elsevier B.V.; 2013;763:1–10. Disponibil la: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2012.11.051 

14.  Becker K, Schroecksnadel S, Gostner J, Zaknun C, Schennach H, Überall F, et al. 

Comparison of in vitro tests for antioxidant and immunomodulatory capacities of 

compounds (Comparație a testelor in vitro pentru capacitățile antioxidante și 

imunomodelatoare ale compușilor). Phytomedicine [Internet]. Elsevier GmbH.; 

2014;21(2):164–71. Disponibil la: http://dx.doi.org/10.1016/j.phymed.2013.08.008 

15.  Byeon HE, Um SH, Yim JH, Lee HK, Pyo S. Ohioensin F suppresses TNF-α-induced 

adhesion molecule expression by inactivation of the MAPK, Akt and NF-κB pathways 

in vascular smooth muscle cells (Ohioenzina F suprimă exprimarea moleculelor de 

aderare indusă de TNF-α prin inactivarea căilor MAPK, Akt și NF-κB în celulele 

musculare netede vasculare). Life Sci [Internet]. Elsevier Inc.; 2012;90(11-12):396–

406. Disponibil la: http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2011.12.017 

16.  Cipollone F, Fazia ML, Mezzetti A. Oxidative stress, inflammation and atherosclerotic 

plaque development (Stresul oxidativ, inflamația și dezvoltarea plăcilor 

arterosclerotice). Int Congr Ser. 2007;1303:35–40.  

17.  McDonald JA, Li FP, Mehta CR. Cancer mortality among beekeepers (Rata mortalității 

produsă de cancer la apicultori). J Occup Med [Internet]. 1979 Dec [citat la 2015 Apr 

7];21(12):811–3. Disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/536856 



73 

 

18.  Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, Udoh EE. Honey for acute cough in children 

(Mierea pentru tusea acută la copii). Cochrane database Syst Rev [Internet]. 2012 Jan 

[citat la 2014 Nov 26];3:CD007094. Disponibil la: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419319  

 

 

 

 

 

 


