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Önsöz
Doğayı birlikte inşa ettiğimiz arılar artık sağlığımız içinde umut kapısı olmaya başladı. Bilmeyenler
için yazalım, arı ürünlerinin insan sağlığında kullanımına ait ilk bilgilerin tarihi çok eskidir, antik çağlara
kadar uzanır. Apiterapi ile ilgili en eski bulgular, Anadolu’da Çatalhöyük kazılarında (M.Ö 7000)
saptanmıştır. Kovan varlığımız ve bal üretimimiz rakiplerimiz arasında ilk sıralarda yer almasına karşın, arı
ürünlerinin farkındalığı, üretimi ve kullanımı konusunda henüz hedeflenen düzeyde olduğumuzu söylemek
çok zor. Birçok medeniyetin ocağı olan Anadolu, varsıl potansiyeline karşın arı ürünlerinde gıda güvenliği
ve iyi üretim uygulamaları noktasında yasal mevzuatıyla standardize edilmiş, üretim aşamaları izlenebilir,
içeriği ve etki mekanizması tanımlanmış ürün kullanımına uygun bir altayapıya sahip değildir.
Günümüzde çok uluslu birçok ilaç firmasının tekel niteliğindeki bazı ürünlerine alternatif olarak
apiterapi alanında, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgulara bağlı olarak birçok ülkede
tedavi merkezlerinde yaygın olarak arı ürünleri kullanılmaktadır. Bazı hastalıkların sağaltımında arı
ürünleriyle gerçekleştirilen başarılı uygulamalara tanık oluyoruz bu çok umut verici. Çok yakın bir tarihte
düzenlenen ”Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nden sonra ülkemizde de arı
ürünlerinin sağlıkta kullanımına yönelik ilginin artacağını düşünüyoruz. Yine memnuniyetle ifade etmek
isterim ki, birçok araştırma laboratuvarı ve üniversite, etki mekanizmalarını dikkate alarak değişik arı
ürünlerinin farklı bileşimleri ile yeni preparatlar hazırlamakta ve bunları sağlık koruma ve bazı hastalıkların
tedavisinde başarıyla kullanmaktalar.
“Apiterapi * ” konulu bir AB projesi kapsamında arkadaşım Sayın Yrd. Doç. Dr. H.Fatih AŞGUN’la
birlikte yazdığımız bu kitabın okumayı ve araştırmayı sevenlere faydalı olması dileğimle…
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Apiterapi Nedir?
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Apiterapi, arı ürünlerinin bir ya da birden fazla hastalığın önlenmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla
kullanılması şeklinde tanımlanabilir. İnsanların bir veya daha fazla hastalık durumunu; kontrol altına
almak, sağlığını korumak, hastalıklarını önlemek, iyileştirmek ve iyileşmeyi devamlı hale getirmek amacıyla
arı ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, balmumu) bir araya getirilmesiyle uygulanan destek
ya da tedavi yöntemidir. Apiterapi dünyada eski çağlara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Apiterapi
Dünya’da birçok hastalık için yaklaşık 3000 yıldır uygulanan tedavi yöntemidir. Özellikle Japonya gibi
Uzakdoğu ülkeleri başta olma üzere bugün birçok ülkede apiterapi hastalıkların tedavisinde
kullanılmaktadır. Son yıllarda hastalıkları arı ürünleri ile tedavi eden apiterapi merkezleri hızla artmaya
başlamıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen önemli bilimsel araştırmalar toplumların dikkatini bu konu üzerine
çekmekte ve özellikle Uzakdoğu ülkelerinde başlayan ve dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi
yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. “Arı ürünleriyle tedavi” (Latince apis kelimesinden gelmektedir) bal
arıları tarafından yapılan bu ürünlerin sağlıkta kullanımı olarakta bilinir. Bal arısı ürünleri bal, polen, bal
mumu, arı tutkalı, arı sütü ve arı zehirini içermektedir. Bu ürünleri tıpta kullanıldığı bazı durumlar
şunlardır: Multipl skleroz, artrit, açık yaralar, ağrı, gut, zona, kanser, ülser, yanıklar, tendonit ve
enfeksiyonlar. Aristo ve Hipokrat gibi önemli filozof hekimler arıları uzun süre incelemiş ve işlevlerinden
etkilenmişlerdir. Sağlık alanında uzun süreli bal kullanımı (ilk olarak MÖ 2500’de görülmüştür ve
günümüzde hala devam etmektedir) yaraların ve deri yanıklarının tedavisinde olmuştur. Antik Mısırlılar
balı çok farklı karışımlarda kullanmışlardır. Zamanın kaynaklarından birinde balın doğrudan vücudun
etkilenmiş kısmına sürüldüğüne ve bir sargı beziyle sarıldığına dair bilgi ve yönlendirmeler mevcuttur. Bu
durum; açık yaralar, kesikler, yanıklar veya ülser için kullanılmış ve balın, daha ileri derecede bir
enfeksiyonu önlemede bir engel oluşturduğu için yaranın kurumasına ve hızlı ve iyi bir şekilde iyileşmesine
yardımcı olduğuna işaret edilmiştir. Ayrıca, yaraya bal uygulamasının asgari yara izi bıraktığı da
vurgulanmıştır. Doğal bir besin olan bal; bitkilerin çiçeklerinde bulunan balözünün (nektar) veya bitkiler
üzerinde yaşayan bazı böceklerin salgıladığı tatlı maddelerin bal arısı tarafından toplanıp, vücutlarında
değişikliğe uğratıldıktan sonra, petek gözlerine doldurulması ve buralarda olgunlaşması sonucunda oluşan
tatlı bir besin maddesidir. Balın bileşimi, rengi ve lezzeti arıların topladıkları bal özüne yani nektara göre
değişir. Bal genel olarak su, glikoz ve früktoz (meyve şekeri) birleşiminden oluşur. Bunların yanısıra
bileşiminde sakkaroz gibi şekerler, enzimler, sodyum, bakır, çinko, magnezyum gibi birçok temel element,
C ve B vitaminleri, protein ve aminoasitlerde bulunur. Protein ve aminoasitler açısından oldukça zengin
bir besin olan bal, hiç yağ içermemektedir. Bu nedenle, diyetlerinde hiç yağ bulundurmaması gereken
hastalar tarafından rahatlıkla tüketilebilmektedir.
Bal, kan şekeri düzeyini yükseltmek için en uygun besin maddesidir. İçerdiği glukoz ve fruktoz basit
şekerler olup, sindirim sırasında parçalanmadan kana karışmakta, dolayısıyla kan şekerini çabuk
yükseltmektedir. Bu da balın çok iyi bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Koyu renk
ballar, açık renk ballara göre daha fazla mineral madde içermektedir. Dolayısıyla kansızlık (anemi) sorunu
olan kişilerin bu tip balları (çam, kestane, püren v.b.) tüketmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalar,
düzenli olarak bu balların tüketilmesinin kandaki hemoglobin düzeyini yükselttiğini ortaya koymaktadır.
Balın yapısındaki enzimler nedeniyle mikropları öldürücü (antiseptik) özellik taşıdığı saptanmış ve yapılan
araştırmalar sonucunda ağız, boğaz ve bronş enfeksiyonları ile mide ülseri tedavisinde iyileştirici etkisi
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olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra balın, yorgunluk giderici özellik taşıdığı, sinirleri teskin edici
nitelikte olduğu da belirtilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve nekahat
dönemindeki hastaların çabuk toparlanmasına yardımcı olduğuda belirlenmiştir
Şekil 1. Apiterapi günümüzde çok yaygın bir destek uygulamasıdır

Apiterapinin Tarihi:
İnsanların arı kolonileriyle doğrudan temas ettikleri gün Apiterapi tarihte yerini almıştır dersek
doğru bir yaklaşım olur. Daha sonra, ilk arıcılar özellikle tatlı bal, acı arı ekmeği ve tatlı-ekşi büzücü arı
larvaları gibi arı ürünlerini ortaya çıkarmışlardır. 50 milyon yıl önce yer kürede varolan arıların ürünleri
tüketilmeye başlandığında ve arı zehirine maruz kalındığında apiterapinin tarihi de kayıt altına alınmış
oluyordu. "İnsanların varlığından önce, Paleozoik dönemin Karbonifer döneminde yeryüzünde böceklerin
varlığına fosiller tanıklık etmektedir. Arılar, nispeten değişmemiş formda, 50 milyon yıl civarında varlardı,
(Brofman, Nicholas, 1999). 12.000 yıl önce ilk arı resmi tasvir edilmiştir. "MÖ 10 000 Avrupa’da mağara
çizimlerinde hastalar için değerli ve tedavi edici bir ürün olan bal avlayan adam tasvir edilmiştir
(ibid.) 6,000 yıl önce, Kızılderililer, bir gıda olarak balı ve yara iyileştirici olarak propolisi
kullanmışlardır. 5,000 yıl önce apiterapi üzerine ilk kitap çıkmıştır. En eski yazılı kayıt muhtemelen MÖ
3000 yılında deri enfeksiyonu veya ülser için bal kullanımını yazan bir Sümer tabletidir. (Jones, 1997). Diğer
taraftan 4,000 yıl önce, geleneksel Mısır tıbbında arı ürünleri, özellikle bal, balmumu ve propolis
("blackwax") kullanılmıştır ve o zamanın Papirüs yazıları Dr. Edwin Smith tarafından 19. yy da satın
alınmıştır. Bundan 70 yıl sonra James Breasted bu belgeleri tercüme etmeyi başardı. Smith papirüsü olarak
bilinen bu papirüsler 48 vaka çalışması dâhil, 4000 yıl önceki tıbbın ve cerrahinin dikkat çekici bir
görüntüsüne işaret etmektedir. Bunlardan biri kemiğe kadar derinliği olan kaşa ait açık yarayıı açıklar.
Tedavi şu şekilde uygulanmıştır; dikiş atılıyor, ilk gün taze et bağlanıyor. Eğer yaranın dikişi gevşek
bulunduysa, onu 2 şerit ile çiziliyor ve iyileşene kadar her gün yağ ve bal sürerek tedavi ediliyor. Aynı
papyrus birçok başka reçete vermiştir. Örneğin yara ve ülser bala batırılmış bez ile tedavi edilir, bal anason
tohumu yağı, hint inciri yağı ve amber ağacı yağı ile karıştırıldığında ağızdaki yaraları ve ülseri iyileştirmek
için gargara olarak kullanılır. Papirus arı ürünleriyle tedavi konusunda daha başka bilgilere de ışık
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tutmaktadır. Şöyle ki, göz rahatsızlıklarından sakınmak için en iyi karışım makalit (bakır karbonat) ve baldır.
Yine benzer reçeteler 1000 yıl sonra Antik Yunanda ve 1,500 yıl sonra ortaçağ İngiltere’sinde ortaya
çıkmaktadır, (Jones, 1997). Benzer şekilde, J. Worth Estes, kitabı “ Antik Mısır’ın Tıbbi Stilleri” 1993 yılında
yayınlanmış ve 99. sayfasında, “tıbbi papirüste belirtilen bazı hammaddeler dağıtılan veya askıya alınan ya
da katı pastiller veya haplar içine sıkıştırılmasına izin verilen aktif maddeler araç olarak kullanılmıştır. Mısır
da kullanılan ilaç araçlarında ya da alkolde ya da her ikisinde çözünen maddeler çözülmüş olurdu. Sudan
sonra en yaygın ilaç bileşeni olan bal, Smith papirüsünde yaranın merhemi olduğu açıklandığı gibi, birçok
reçetede tedavi amaçlı olarak etkin olduğu düşünülmüş olmalıdır...” demektedir. Yine MÖ 1550 yıllarında,
propolis, “siyah mum” Mısır papirüsünde sözü edilmektedir. Propolisin firavunların mumyalamasındaki
gizli metodolojisinde diğer aktif maddeler ile beraber kullanıldığı söylenmektedir. Tıbbın babası olarak
bilinen Hippocrates, MÖ 400 yılları civarında, arı zehrini kullanmı ve onu çok gizemli çare “Arcanum” diye
adlandırmıştır. Diğer taraftan MÖ 200 yılında, Çin’de “elli iki reçete” ipek üzerine yazılmıştır. Bunlardan
ikisi arı larvalarının ve arı balının tıbbi kullanımları ile ilgilidir. 2000 yıl önce, “Shen Nong’un Bitkilerin
Kitabında, Çin’de, “bal, bal mumu ve arı larvaları, hastalıkların tedavisi ve sağlık amaçlı kronik olarak
alınabilir, üst ve zehirli olmayan ilaçlar olarak sınıflandırılırlar" demiştir. M.S. 23-79 yıllarında Caius Plinio
“Ubiapisibisalus” yani “Her nerde arılar varsa, orada sağlık vardır” diye apiterapiye vurgu yapmıştır. Yine
benzer olarak 25-36 MS, Doğu Han Hanedan sırasında 92 bambu kâğıdına “Genel hastalıklar için
Reçeteler” yazılmıştır. Burada “beyaz bal” ile yapılan bal haplarının kullanımından bahsedilmektedir. MS
130-200, Deneysel fizyolojide arı zehrinin kullanımından söz edilmektedir. Galen ölü arıları bal içinde
ezerek kullanmış ve "eğer bu karışımı saçsız kafaya ya da ince saça uygularsanız saçın büyüdüğünü
görürsünüz”.demiştir. MS 150-219, Han Hanedanlığı sırasında, Dr. Zhang Zhongjing kabızlık tedavisinde
bal fitillerinin kullanımından, ascaridlerin tedavisinde meyan kökü ile balın karıştırılmasından ve dizanteri
tedavisinde balmumundan bahsetmektedir. Yine MS 452-536 Dr. Tao Hongjing şaraba batırılmış arı
larvalarının yüze sürülmesi ile yüzün “narin ve parlak” tutulabileceğine dikkat çekmiştir. MS 742-814
Charlemagne, gut hastalığını arı sokması ile mucizevi olarak tedavi etmiştir. Dr. LiuYuxi kitabında ayrıntıları
ile bal mumu terapisini ilk kez MS 841 de tarif etmiştir. İlginç yaklaşımlardan bir diğeri de MS 992 Song
Hanedanı İmperial Hastanesi’nde hazırlanan “Bilgelerin Reçeteleri” kitabıdır. Bu kitapta anti-ageing
(yaşlanma karşıtı) ilaçları olarak arı ürünlerinin kullanımı anlatılmıştır. Özellikle 94. Bölümde bal
mumundan ve cattail polenden yapılan hapların alınması tok hissettirdiği yazar. 1180-1251. Dr. LiGao
“Yiyecek Bitkileri” kitabını yazmıştır. Dr. Li, ürtiker ve favus’a bal, cilalı yapışkan pirinç, serin kaynamış su
ve mayadan yapılmış bal içeceğinin çare olabileceğini yazmıştır. Diğer taraftan Dr. LiShizhen 16.yüzyılda
"Bitkilerin Sınıflandırılması ve Belirlenmesi" kitabında tıbbi olarak balın beş etkisini belirtmiştir: ateş
düşürücü, besleyici, detoksifikasyon, nemlendirici ve ağrı kesici. Yine ilk kaynaklardan biri olan Kur’an balın
iyileştirici özellikleri hakkında sağlam ifadeler içermektedir. Allah, Nahl suresi (68-69)’da Rabbin bal
arısına: 'Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da
Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü' diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli
renklerde bal çıkar. Demektedir. 1716. Salmon, Yeni Londra Dispensatory’inde, insan sisteminde arıların
yararlı etkilerini anlatmış ve yıllar sonra 1858 de’ Berlin’in tanınmış bir homeopati doktoru olan Dr. C.W.
Wolf “ Apis Meliffica veya Terapötik Ajan Olarak Kabul Edilen Bal Arısının Zehri” kitabını düzenlemiştir.
6

Yine yaklaşık 100 yıl önce, Avustralya’lı Dr. Philip Terc ümelerinde arı sokmalarının bilinçli kullanımını
savunmuş ve arı sokması ile romatizma arasında garip bir bağıntı olduğunu ifade etmiştir.
1935. Dr. Bodog Beck kitabında “Arı Zehri Terapisi” kitabını yazmış ve bu kitap Arı Zehri
Tedavisinde şimdiye kadar yazılan en iyi kitap olarak işaret edilmektedir. Sonrasında 1940 lara gelindiğinde
Eski SSCB (Sovyetler Birliği), Romanya, Çin ve birçok diğer ülke tüm arı ürünlerinin bilimsel çalışmalarına
başlamışlardır. Günümüzde “Apimondia” özellikle 1965 yılından sonra, bu araştırmaların birçoğunu
desteklemeye ve yayınlamaya başlamıştır. Türkiye’de apiterapi henüz çok yeni olup ülkemizde hala bir
apiterapi merkezine sahip değildir. Oysa apiterapi’nin ülkemizde birçok ülkeden daha fazla yaygınlaşmış
ve gelişmiş olması gerekir. Bitki çeşitliliği bakımından Dünya’nın ayrıcalıklı bölgeleri arasında gösterilen bu
coğrafya, apiterapi için önemli bir kaynaktır. Henüz yeterince farkına varamadığımız varsıllıkta bir floraya
sahip bu coğrafyanın yüksek yaylalarında, ovalarında ve binlerce hektar ormanlarında 9500 doğal bitki
türü yetişmektedir ve %35’i sadece Anadolu’da bulunan bu türlere her yıl 40 yeni bitki türü eklenmektedir.
Türkiye’de yetişen bu doğal bitki türlerinin yüzlercesi tıbbi değere sahiptir ve bu uluslararası pazar için de
önemli bir kaynaktır.

Apiterapiye Neden İhtiyaç Duyabiliriz ?
Bunun için birçok neden sıralanabilir Örneğin: hepimiz hasta olabiliriz, hastayız veya aile
bireylerimiz, arkadaşlarımız aynı durumda olabilir. Artık biliyoruz ki hastalıklardan korunmak tedavi
olmaktan çok daha kolaydır; sadece kimyasal işlemlere dayalı olan klasik tedavi yöntemlerinin genelde
çok fazla yan etkisi bulunmaktadır; arı ürünleri, besin yönünden olağanüstü bir zenginliğe sahip olup
500’den fazla hastalığa karşı etkin bir şekilde sağlığımızı koruyabilen “yumuşak” aktif bileşiklerdir; tüm
meslekler arasında, arıcılar en uzun ömre sahip ikinci meslek grubu üyeleridir; tüm yaşamları boyunca
güçlü bir yapıya sahip olup arkadaşlarına karşı cömert davranırlar; peki neden? Çünkü düzenli olarak
arılarının “tedavisini” (doğal gıda ve etkin uyarıcı) kabul ederler. Apiterapi ile ilgili belki de en önemli şey,
uzun binlerce yıla dayanan bu doğal tedavi yönteminin bilgi dağarcığınızı artırdığı ve gerektiğinde diğer
insanlara yardımcı olmanızı sağladığı gerçeğidir.

Arı ve Arı Ürünlerinin Genel Önemi
Arılar ve arıcılık, dünyanın hemen her ülkesinde insanların geçimine önemli katkılar sağlamaktadır.
Arı ürünleri insanlık tarafından uzun süredir bilinmektedir. Arı türleri ve arıcılık uygulamalarındaki
çeşitlilikler bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde oldukça önemli miktarlarda
bal, hala vahşi arı kolonilerinin yağmalanmasıyla elde edilirken, diğer yerlerde bilgili ve yetkin kişiler
tarafından arıcılık uygulamaları yapılmaktadır. Arıcılık eski bir uğraşı olup bal arıları Avrupa’da birkaç bin
yıldan beri uygulanmaktadır. Geniş bir ürün yelpazesinde polinasyonu (tozlaşma) sağlayarak,
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biyoçeşitliliğe çok önemli katkılarından dolayı arılar, yaşanabilir bir çevre için oldukça önem arz
etmektedir. Arılar; bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehiri gibi ürünlerle insanlığın zenginliğine
ve refahına doğrudan katkı yapmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO); dünya
çapındaki gıda üretiminin %90’ını sağlayan 100 tarımsal ürün çeşidinden 71’inin arılar tarafından
tozlaştırıldığını ifade etmektedir. Avrupa Birliğinde yetiştirilen başlıca tarımsal bitkilerde de durum
benzerdir ve mutlak olarak böcek tozlaşmasına ihtiyaç duyulur. Asıl değeri olan biyoçeşitliliği muhafaza
etmenin ötesinde, tozlaşmanın küresel çapta yıllık parasal değeri milyarlarca euro olarak ölçülmekte ve
tahmin edilmektedir. Aristo, bala; “tanrıların nektarı” demiştir. Tarih boyunca bal, arı poleni, propolis ve
arı sütü hem gıda hem de ilaç olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde bilim, bu tarihi aklı desteklemektedir.

Arı Ürünleri ve Özellikleri
Polen
Arı poleni, arılar tarafından toplanan ve arılarca özel bileşimler eklenenbitkinin çiçeklenme
döneminin erkek tohumlarıdır. Bal arıları poleni biriktirir ve onu kendi sindirim enzimleri ile karıştırır. Bir
polen taneciğinde yüzbin ile beş milyon arası polen sporları bulunmaktadır. Arı poleni doğanın en eksiksiz
gıdası olarakta ifade edilmektedir. İnsanoğlunun polen tüketiminden İncil’de, diğer kutsal kitaplarda, eski
Çin ve Mısır metinlerinde sıkça bahsedilmektedir. İçlerinde batı tıbbının babaları; Hipokrat, Plinius ve
Pisagor’un olduğu geleneksel tıp hekimleri, çok uzun zaman önce polenin iyileştirici özelliklerini ifade
etmişlerdir. Günümzde 40’dan fazla önemli bilimsel araştırma arı poleninin tedavi de etkinliğini ve
güvenliğini belgelerle kanıtlamıştır. Klinik testler, ağızdan alınan arı poleni parçacıklarının hızlı ve kolay bir
şekilde sindirildiğini göstermektedir. Polen, mideden başlayarak doğrudan kan dolaşımına geçmektedirler.
Konunun uzmanlarına göre ağızdan alındıktan sonra iki saat içinde kana, beyin-omurilik sıvısına ve idrara
ulaşan polen, vücudunuzu dinçleştirmekte, değişik organları ve salgı bezlerini uyararak, canlılığı artırmakta
sağlıklı ve uzun ömürlü olmamızı sağlamaktadır. Polenin, sürekli ve belirgin bir biçimde vücudun enerji
birikimini artırması, atletler ve yoğun performansa gereksinim duyan sporcular için tercih edilmesini
sağlamaktadır. Arı poleni, insan yaşamı için gerek duyulan birçok bileşene sahiptir ve başka herhangi bir
gıda ile karşılaştırıldığında, tüm gerekli besin maddeleri açısından daha yüksek bir yüzdeyi kapsamaktadır.
En az 18 ayrı aminoasidi içeren polen; bir düzineden fazla vitamin, 28 mineral, 11 enzim veya koenzim,
14 yağ asidi, 11 değişik karbonhidrat kaynağı sağlar ve mineral yönünden çok zengindir. Kalori açısından
düşük, proteinler, yararlı yağlar, B, C, D, E vitaminleri, beta karoten, kalsiyum, magnezyum, selenyum,
nükleik asitler, lesitin ve sistein gibi bileşikleri bünyesinde bulunduran polen, bağışıklık sistemi için
önemli stres kaynakları olan radyasyon ve kimyasal toksinlerin etkilerinin yok edilmesinde en uygun ve
en ideal kaynaklardan olduğu bilimsel olarak saptanmış bir üründür.
Arı poleni; radyasyona, kimyasal kirletici maddelere ve diğer yoğun fiziki ve psikolojik stres
yükleyicilerine maruz kalmaktan kaynaklanan serbest oksijen radikallerini elimine eden antioksidanlar
sağlar. Radyasyon ve kimyasal kirleticiler, bağışıklık sistemimize yönelik en şiddetli ve etkili iki stres faktörü
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olarak bilinmektedir. Dünyada en önde gelen iki sağlık denetleme kuruluşu olan Hastalık Kontrol Merkezi
ve Çevre Koruma Ajansı’na göre; insanlık günümüzde yıl da 200’den fazla farklı radyoaktif toksin türüne
ve 60.000’den fazla farklı kimyasal toksine maruz kamaktadır. Doğaları gereği toksinler bağışıklık
sistemimizi baskılamakta, vücudunuzun yaşamsal kısımlarına zarar vermekte ve çok çeşitli genel sağlık
sorunlarına sebep olmaktadır. Ayrıca tüm radyasyon türleri ve çoğu kimyasal kirletici maddeler aynı
zamanda yan etkilerde oluşturmaktadır. Poleni vücudumuzun, radyasyona veya kimyasal kirleticilere
maruz kalmasıyla oluşan bu yan etkilerden etkin bir şekilde koruyan güçlü bir bağışıklık uyarıcısı ve sağlık
destekçisi olarak düşünebiliriz. Radyasyona ve/veya kimyasal kirletici maddelere maruz kalmak, vücuttaki
bir takım yaşamsal bileşenleri ve bunlara bağlı işlevleri olumsuz şekilde azaltır. Bunların içinde; antikorlar
ve diğer beyaz kan hücreleri (bağışıklık tepkiniz), kırmızı kan hücreleri ile protein ve antioksidan C ve E
vitaminleri gibi kan da ve anne sütünde bulunan besin maddeleri bulunmaktadır. Arı poleni; sağlığın bu
önemli göstergeleri üzerindeki radyasyonun ve kimyasal kirleticilere bağlı olumsuz etkilerini
azalttığı/giderdiği gösterilmiştir. Aynı derecede önemli olan bir başka şey de; arı poleninin sağlıklı olma
parametrelerini doğrudan desteklemesin klinik açıdan kanıtlanmış olmasıdır.

Şekil.2 Arı Poleni
Çizelge 1. Kurutulmuş polenin ortalama bileşimi
Arıların Topladığı

Elle toplanan

%

b

%

%b

Su (havada-kurutulmuş-polen)

7

11

10

Ham protein

20

21

20

Karbonat

3

3

4

Eter özleri (ham yağ)

5

5

5

İndirgeyici şeker

36

26

3

İndirgenemez şekerler

1

3

8

Nişasta

-

3

8

Belirsiz

28

29

43

a

Karbonhidrat

Çizelge 2. Polenin küçük bileşenleri (Crane, 1990)
Flavonoidler

En az 8 (flavanoid şekli her bir polen türüne yönelik olarak özeldir)

Karotenoidler

En az 11

Vitaminler

C, E, B bileşiği (Niasin, Biotin, Pantotenik asit, Riboflavin (B2) ve Piridoksin (B6)
içermektedir).
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Mineraller

Temel mineraller: K, Na, Ca, Mg, P, S. İz elementler: A1, B, C1, Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti ve
Zn

Terpenler
Serbest aminoasitler

Hepsi

Nükleik asitler ve nükleositler

DNA, RNA ve diğerleri

Enzimler

100’den fazla

Büyüme düzenleyiciler

Oksinler, brassinler, gibberelinler, kininler ve büyüme engelleyiciler

Çizelge 3. Polenin kullanımı veya tüketiminden kaynaklanan, ancak bilimsel olmayan iddialar ve faydalara
yönelik raporlar, tedaviler veya iyileşmeler (Sharma ve Singh, 1980)
İyileşmeler

Faydalı tedaviler

Bedensel güç

Hayvanlarda kanser

Sindirim kolaylığı

Soğuk algınlıklar

Gençleştirme

Sivilce

Genel zindelik

Erkek kısırlığı

Deri canlılığı

Anemib

İştah

Yüksek kan basıncı

b

Hemoglobin içeriği

Sinir ve endokrin bozukluklar

Cinsel yeterlilik

Ülserler

Performans

Yarış atları

b

Arı Zehirinin Özellikleri
Birçok böcek türü arasında, sokma esnasında sadece bir kaçının sokma ve zehir enjeksiyonu ile
kendilerini savunma becerileri bulunmaktadır. İçlerinde karınca, yaban arısı ve arıların bulunduğu sokma
becerisine sahip tüm böcekler, “zar kanatlılar” ailesinin bir üyesidir. İğnelilerin ataları olan himenoptera
türlerinin yumurtlama organlarından evrimleştiğine inanıldığı için, sadece dişiler sokabilmektedir. İğne her
zaman kafadan ziyade karın bölgesinin bitişinde veya yakınında bulunur. Bu sebeple, kolonisini
savunurken bir bal arısından kaynaklanan acı, bir ısırıkla değil sıklıkla söylendiği üzere, bir sokma ile oluşur.
Daha başka birçok zehir salgılayan böcek vardır. Bunlar, genellikle vücutlarını zehirle kaplar ve onu
püskürtürler, soktukları yerlere zehiri salgılarlar veya ağız kısımlarındaki yapılar vasıtasıyla zehiri enjekte
ederler. Bazı durumlarda, zehir; bireysel savunma, toplu halde yaşayan böcekler durumunda ise koloni
savunması amaçlı kullanılır. Ancak zehir ayrıca; av (bazı yaban arılarında ve örümceklerde olduğu gibi)
öldürmek veya avı etkisiz hale getirmek ve muhafaza etmek için (kendileri için veya gelişmekte olan
yavrularının tüketmesi amacıyla) de kullanılır.
Bal arısı zehiri, işçi arıların iğneleri ile bağlantılı olan iki salgı bezi tarafından üretilir. Bu üretim, yetişkin
işçi ömrünün ilk iki haftası boyunca artar ve işçi arı, kovan savunması ve besin arama işleri ile ilgilenmeye
başladığında en üst seviyeye ulaşır. Arı yaşlandıkça üretim azalır. ana arının zehir üretimi tehlike
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durumlarında en yüksek seviyede olur çünkü diğer kraliçe arılarla olabilecek ani savaş ve mücadelelere
hazır olmak durumundadır.
Herhangi bir arı soktuğunda, normalde tam bir zehir kesesinde bulunan 0.15 ile 0,3 mg zehirin hepsini
enjekte etmez. Sadece bizlerinki gibi dayanıklı derisi olan bir hayvanı soktuğunda iğnesini – zehir kesesi,
kaslar ve sinir merkezi de dahil olmak üzere sokma düzeneğinin hepsini kaybeder. Bu sinirler ve kaslar yine
de bir süre daha veya zehir kesesi boşalıncaya kadar zehir enjekte etmeye devam eder. Vücudunda bu
şekilde yaşanan önemli bir kayıp, hemen hemen her zaman arının ölümüne sebep olur. Yetişkin bir insan
için ortalama öldürücü doz (LD50) vücut ağırlığının kg’si başına 2.8 mg’dır, örn; 60 kg ağırlığındaki bir
kişinin, toplamda 168 mg’lık arı zehiri enjekte edilmesinden kurtulma şansı %50’dir (Schumacher ve ark.,
1989). Her bir arının tüm zehirini enjekte ettiği ve iğne başına azami 0,3 mg zehirde hiçbir iğnenin hızlı bir
şekilde çıkarılamayacağı göz önünde tutulursa, 600 arı sokması, böyle bir kişi için tamamen öldürücü etkisi
olabileceği ortadadır. 10 kg ağırlığındaki bir çocuğa yönelik olarak 90 arı sokması öldürücü olabilir. Bu
nedenle, iğnelerin çabuk çıkarılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, bir veya birkaç arı
sokmasından kaynaklanan insan ölümleri; alerjik reaksiyonlardan, kalp yetmezliğinden veya boyun çevresi
şişkinliklerinden kaynaklanan boğulmalardan dolayı meydana gelir. Küçük dozlarda kullanıldığı takdirde,
arı zehiri çok sayıda ufak rahatsızlıkların tedavisinde yararlı olabilmektedir. Bu tedavi edici değeri, zaten
önceden de birçok eski medeniyet tarafından bilinmekteydi. Günümüzde, arı zehiri; sadece beşeri ve
veteriner ilacı olarak kullanılmaktadır.

Zehirin fiziksel özellikleri
Bal arısı zehiri temiz, kokusuz ve sulu bir sıvıdır. Mukoz zarı veya gözlerle temas ettiği zaman çok
önemli yanmaya ve rahatsızlığa sebep olur. Kuru zehir açık sarı bir renk alır ve bazı ticari hazırlanmış halleri
kahverengidir ve bunun da bazı zehir proteinlerinin oksidasyonuna bağlı olarak gerçekleştiği
düşünülmektedir. Zehirde; birikim süresince kolayca kaybolan bir takım çok uçucu bileşikler
bulunmaktadır.

Zehirin bileşimi
Bal arısı zehirinin bileşimi hakkında çok sayıda araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bileşiklerin,
yalıtımlarının ve farmakolojik etkilerinin temel tanımlarının çoğu 1950’lerde ve 1960’larda yapılmıştır.
Zehir düzeneğinin biçimi, zehir birikimi, arı zehirinin ve zar zanatlılar olan arıların, yaban arılarının ve
karıncaların zehirinin yol açtığı alerjilerin farmakolojik etkilerini kapsayan Piek (1986) içinde kapsamlı
özetler ve bilgiler bulunmaktadır. Zehirin %88’i sudur. Zehirin glükoz, früktoz ve fosfolipit içerikleri, arının
kanında bulunanlarla benzerlik göstermektedir (Crane, 1990). Çeşitli enzimlerin, peptidlerin ve aminlerin
de içinde olduğu en az 18 farmakolojik olarak aktif bileşik tanımlanmış ve açıklanmıştır.
Dotimas ve Hider (1987) ile Shipolini (1984)’den özetlendiği üzere, belli başlı bileşikleri
listelemektedir. Kapsamlı kimya ve tek bileşiklerin çeşitli etkileri hakkında burada daha fazla söz
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edilmeyecektir. Schmidt (1992) bal arıları ve diğer zar kanatlıların zehirinden oluşan alerjilerin kapsamlı
bir hesabını ve açıklamasını ortaya koymaktadır. Crane (1990), Dotimas ve Hider (1987) ile Banks ve
Shipolini (1986) onun bileşimi, etkileri, toplanması ve kullanımı hakkında çok iyi bir genel değerlendirme
sunmuşlardır. Diğer Apis (Bal arısı) türlerinin zehiri de benzerlik göstermektedir fakat zaten her bir türün
farklı ırklarından çıkan zehirler bile birbirlerinden çok az farklıdır. Apis cerana (Doğu bal arısı)’nın zehirinin
toksisitesi, A. Mellifera (Batı bal arısı)’dan iki kat daha yüksektir (Benton ve Morse, 1968).
Şekil 3. Melittin; arı zehirinin temel bileşiği*

*http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-melittin-principal-component-bee-venomimage29150679

Zehirin fizyolojik etkileri
Doğrulanmamış dolaylı kanıt
Arı zehiri; çeşitli romatizma tedavilerine yönelik olarak geleneksel tıpta uzun süredir
kullanılmaktadır. Farklı bal arısı türlerinin zehirleri çok az farklılık göstermesine rağmen, Sharma ve Singh
(1983) tarafından Apid dorsata (Dev bal arısı) zehiri hakkında ve Krell (1992, yayınlanmamış) tarafından
A.cerana (Doğu bal arısı) zehiri hakkında başarılı romatizma tedavisi raporları mevcuttur. Hayvanlara
olduğu kadar insanlara yararlarının listesi de oldukça uzundur. Birbiriyle ilgisi olmayan birkaç hastanın,
benzer rahatsızlıklarıın iyileşmesini veya tedavileri genelde bireysel durumları yansıtmaktadır. Arı zehiri
tedavileri; sıklıkla yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı veya tedavinin yararlarının bir kısmını veya çoğunu
dikkate alabilen değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.
Rapor edilmiş klinik uygulamalarda genellikle birçok hasta için olumlu sonuçlar bildirmiştir.
Bununla birlikte, batılı tıp kurumlarında; bu sonuçların kabul edilmesine veya batı tıp standartlarına göre
arı zehiri tedavilerinin test edilmesine yönelik çok ciddi bir direnç söz konusudur. Hastalar veya doktorlar
tarafından, arı zehiri tedavisi ile iyileştirilmiş veya tedavi edilmiş şeklinde raporlanan hastalıklar ve sorunlar
aşağıda listelenmiştir (Çizelge 4). Bu, tedavilere yönelik olarak bir destek veya tavsiye niteliği taşımaz.
Alerjik bir reaksiyon durumunda, acil tedavi uygulanamayacak bölgelerde arı zehri ile tedavi
düşünülmemelidir.
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Dünya çapında, 34 milyondan fazla kişi bağışıklıklığı baskılayan HIV virüsü ile yaşamaktadı. St.
Louis’de bulunan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından son zamanlarda yürütülen araştırma;
arı zehirinin ve nanoparçacıklar aracılığıyla taşınan temel aktif bileşeni olan melittinin, HIV gibi virüslerden
kaynaklanan sağlıksız hücreleri ve tümörleri yok edebildiğini göstermiştir. Melitin; sayısız diğer virüsler gibi
HIV virüsünü çevreleyen, koruyucu kabuk içerisinde delikler açabilen, arı zehirinde bulunan etkili bir
toksindir. Şaşırtıcı bir şekilde ve neyse ki, bu toksin sadece virüsün bulaştığı hücreleri etkiler, sağlıklı
hücrelere zarar vermez.
*http://www.trueactivist.com/new-study-bee-venom-found-to-destroy-hiv/

Bilimsel kanıtlar
Son yetmiş yıl süresince, arı zehirinin bileşimi, hayvanlar ve insanlar üzerindeki çeşitli etkilerine
yönelik 1700’ün üzerinde çalışma yayınlanmıştır. Önemli çoğunluğu Doğu Avrupa ve Asya’da
gerçekleştirilen bu araştırmaların birçoğu; zar yıkımı, toksisite veya enzim reaksiyonlarının uyarılması veya
engellenmesi gibi bölgeye özel ve bileşenlerin fizyolojik etkilerine yoğunlaşmaktadır. Bu durum; bir arı
sokmasının ardından oluşan süreçleri ve işlemleri, ayrılmış zehir bileşiklerinin ve birçok alerjik
reaksiyondan sorumlu olan maddelerin fizyolojik etkilerini daha kapsamlı şekilde kavrama ve anlamamızı
sağlamıştır. Bununla birlikte bal arısı zehiri ile ilişkilendirilen farklı tedavi uygulamalarına artan talebi
onaylama konusunda katkısı azdır. Köpekler (Vick ve Brooks, 1972) ve fareler (Dunn, 1984) üzerine arı
zehiri ile yapılan çalışma; mellitin ve apaminin, yükselmiş plazma kortizolü ürettiklerini göstermiştir. Çeşitli
diğer başka deliller ve parametreler ile birlikte bu durum; arı zehirinin birçok tedavi edici etkisinin
kortizona benzer bir şekilde enzimlerin ve bağışıklık sisteminin uyarılması ile çalışabileceğini ortaya
koymaktadır. Kortizon, çoğu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır fakat bunun yanında, güçlü ve
istenmeyen yan etkilerinin de olduğu bilinmektedir. Arı zehirinde bulunan diğer bir takım bileşiklerde
olduğu gibi, mellitinin de toksik yan etkilerinin olduğu görülmektedir. Tüm zehir uygulandığında yine de
alerjik hastalardan başka kişilerde ve vakalarda hiçbir yan etki görülmemiştir, (Broadman, 1962 ve Weeks,
1992).
Arı zehirinin iltihap sökücü etkileri, üzerinde en çok ve en yoğun araştırmalar yapılmış alandır
(Rekka ve Kourounakis, 1990; Kim, 1989 ve ark.). Nörotoksik zehir bileşikleri, sara hastaları için potansiyel
yarar göstermiştir (Ziai, 1990). Arı zehiri ve melitinin, x-ray ışınlarının öldürücü ve zarar verici etkilerine
karşı olası koruyucu özellikleri araştırılmaktadır (Shipman ve Cole, 1967 ve Ginsberg ve ark., 1968). Bu ve
birçok diğer bulgular teşvik edici olsa da, batılı tıp kurumları tarafından kabul edilen testler kullanılarak
etkinliğin ve geçerliliğin onaylanması için klinik çalışmalara gerelksinim vardır. Bununla birlikte, sayıları her
geçen gün artan akademisyenler ve hekimler hastanın arı zehirine karşı alerjik reaksiyonlarını test ettikten
sonra bu yararlı tedaviyi sürekli uygulamakta ve denemektedirler. Son dönemlerde, Amerikan Apiterapi
Birliği üyelerinin çabalarıyla batı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de ulusal kurumlar tarafından arı zehiri
tedavisinin büyük ölçekli klinik testlerine yönelik ilgi yoğunluğu artmıştır. Daha fazla referansın ve başvuru
kaynağının olduğu, bilimsel çalışmaların iyi ve kapsamlı bir özeti Banks ve Shipolini (1986) ile Schmidt
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(1992)’de bulunabilir. Çeşitli zehir bileşiklerinin, bazı belli başlı kendine özgü etkilerine dair daha kısa ve
daha kolayca anlaşılabilen verileri ve özetleri Mraz (1983), Dotimas ve Hider (1987), Crane (1990) ile
Schmidt ve Buchmann (1992)’de bulabilirsiniz. Amerikan Apiterapi Birliği, arı zehiri kullanımı hakkında
hem bilimsel hem de anekdotsal bilgilerin kayıtlarını tutmaktadır. Bu, belki de apiterapi ile ilgili her türlü
konu hakkında en iyi bilgi kaynağını teşkil etmektedir.
Şekil 5. Arı Zehiri ve HIV* Arı zehirinin AIDS virüsünü tahrip ettiği saptandı

Çizelge 4. Anekdotsal raporlara göre iyileştirilmiş veya tedavi edilmiş hastalıkların ve sağlık sorunlarının
listesi
İnsanlar
Eklem iltihabı, birçok tür

Çoklu sertlikler

Adet öncesi sendromu

Epilepsi

Kesecik iltihabı

Bağ dokusu sakatlıkları

Mastitis

Bazı kanser türleri

Boğaz arısı

Kronik ağrılar

Migren

Genel immüno-stimülan

Kan viskozitesinde ve
koagülabilitesinde düşüşler

Kılcal damarların ve
atardamarların genişlemesi

Kan kolesterol seviyesinin düşmesi

Nevrozlar

Rinosinüzit

Damar setliği

Çoklu sinir iltihabı

Bulaşıcı spondilit

Sinir ağrısı

Bulaşıcı poliartrit

Sıtma

Miyozit

Tropikal ülserler

Tromboflebit

Kanser, geçici

İris iltihabı

İridosit

Endoarteriyoz
Sinir kökü iltihabı
Arter iltihabı
Kaburgalar arası kas ağrısı
Yavaşça iyileşen yaralar
Kornea iltihabı
Astım

Çizelge 6. Bal arısı zehirinin bileşimi
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Molekül tipleri
Enzimler

Diğer proteinler ve
peptidler

Bileşenler

Kuru zehira oranı
(%)

Kuru zehirb oranı (%)

Fosfolipaz A2

10-12

10-12

Hiyalüronidaz

1-3

1.5-2.0

Asit Fosfomonoesteraz

1.0

Lisofosfolipaz

1.0

a - glükosidaz

0.6

Melitin

50

40-50

Apamin

1-3

3

Mast Hücresi Degranülasyon Peptidi
(MCD)

1-2

2

0.5-2.0

0.5

1-2

1.4

Sekapin
Prokamin
1.0
Adolapin
0.1

0.8

13-15

0.1

Histamin

0.5-2.0

0.5-1.6

Dopamin

0.2-1.0

0.13-1.0

Norepinefrin

0.1-0.5

0.1-0.7

0.5

0.4

Proteaz inhibitörü
Tertiapin
Küçük peptidler (5’den az aminoasit ile
birlikte)
Fizyolojik olarak aktif
aminler

Aminoasitler

Şekerler

t – aminobutirik asit
a -aminoasitler

1

Glikoz & früktoz

2

Fosfolipitler
Uçucu bileşikler

5
4-8

Arı zehirinin günümüzde kullanımı
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Arı zehiri kullanımı günümüzde batı Avrupa ve kuzey Amerika’da yasal olarak kabul edilmiş olup
ancak henüz arı zehirine karşı aşırı duyarlı (alerjik) gösteren kişilerin duyarlılığını azaltmak amacıyla
uygulanmaktadır. 1980’lerin başından bu yana, saf arı zehiri; arı zehiri alerjisine olan duyarlılığı azaltmak
için kullanılmaktadır. Doğu Avrupa’da ve birçok Asya ülkesinde arı zehiri; uzun bir süredir çok çeşitli
rahatsızlıkların resmi tıbbi tedavilerinde kullanılmaktadır. Saf zehir enjekte etme; sıklıkla yan etkileri
olmasına karşın batılı ülkelerde ilaç kullanımına alternatif olarak giderek artmaktadır. Özellikle eklem
iltihabı ve diğer romatizma infeksiyonları için giderek yaygınlaşmaktadır. Zehirin uygulanma yöntemleri;
doğal arı sokmaları, deri altı enjektesi, elektroforez, merhem sürme, soluma ve tabletler şeklinde
olmaktadır (Sharma ve Singh, 1983). Arı zehirinin hem lokal hem de sistemik etkisi olmakla birlikte,
enjekte edilen miktarın doğru uygulanması ve dozajı büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, arı zehiri
tedavisi uygulayanların bunu doğru ve uygun şekilde öğrenmesi gerekir. Genelde etkilenmiş bölgeye; yani
ağrılı, sabit eklem iltihaplı bölgeye basit bir şekilde bir veya iki iğne uygulanarak rahatlama
sağlanabilmektedir. Günümüzde ileri tıbbi uygulamalara öncülük eden ülkelerden biri olan Japonya’da
1980 yılında bir Api-akupunktur birliği kurulmuştur. Sonraki yıllarda, bal arısı bilim dalında, apiakupunkturda pek çok başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiştir ( Ohta, 1983 ve Sagawa, 1983). Çin Halk
Cumhuriyeti’nde arı zehiri tedavisi, çoğu hastane ve hekimler tarafından akupunktur tedavi bilgisi ile
birleştirilerek uygulanmaktadır. Batıda, Amerikan Apiterapi Birliği (AAS); diğer arı ürünlerinin tıbbi
kullanımları ile birlikte, arı zehiri tedavisi hakkında vaka geçmişi ve bilgi toplamaktadır. Özellikle Doğu
Avrupa’da ve Asya’da diğer başka örgüt ve kuruluşlar da da benzer uygulamalara tanık olmaktayız. Bu
alanda IBRA ve Apimondia da, geniş bir deneyim ve birikim bulunmaktadır.

Zehir ürünleri
Arı zehiri; tüm arı özü, saf sıvı zehir veya enjekte edilebilir bir çözelti olarak da satılabilmektedir,
ancak her iki durumda da pazarlama olanakları oldukça sınırlıdır. Çoğu zehir kuru kristal biçiminde satılır.
Zehirin herhangi bir işlemden geçmesi gerekmediği için, arı zehiri yeterli desteği bulduğu yerde
hazırlanabilir. Sıkı hijyen kontrolleri ve steril çalışma şartları sağlanabildiği sürece küçük miktarlardaki
üretim kolaydır. Arıcı oldukça temiz ve hijyenik koşullarda çalışmalıdır çünkü zehir preparatlarının çoğu
daha sonra insanlara ve hayvanlara enjekte etme işleminde kullanılacaktır. Enjekte işlemleri için, zehir;
enjekte etme işlemi anında, damıtılmış (steril) su, tuz çözeltileri ve mevcut yağlar gibi enjekte edilebilir
sıvılarla karıştırılabilir veya hazırlanmış küçük tüp veya kaptan alınabilir. Sıkı hijyen koşullarını muhafaza
etme ve tamamen kesin bir şekilde dozajları ölçme gerekliliğinden dolayı, belirli dozlarda enjekte etmeye
hazır zehirin olduğu küçük tüpler, sadece belgeli ve onaylı eczacılık laboratuarlarında hazırlanmalıdır.
Eklem iltihabı ile ilgili olarak eklemlerde (BeeWell, 1993 ile Sharma ve Singh 1983) dış uygulamaya yönelik
kullanılan arı zehiri içeren mevcut kremler vardır (örn. Almanya’da Forapin ve Apicosan, Fransa’da Apivene
ve Avusturya’da Immenin). Bazı uzmanlaşmış laboratuarlar, farklı zehir bileşiklerinin ayırabilmekte ve saf
hale getirebilmektedir. Fosfolipaz A2 ve oldukça aktif peptidler, bilimsel tedarikçilere veya laboratuarlara
yönelik arı zehrinden saf hale bazı proteinler arasında bulunmaktadır (Schmidt ve Buchmann, 1992). Tüm
dünya da arı zehiri pazarı sınırlıdır ve bu pazara girmek, ileri derecede geliştirilmiş bir laboratuarın ve çok
iyi eğitimli teknisyenler ve kimyacıların varlığını gerektirir. Doğrudan ilgili olmasa da günümüzde özellikle
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alerjik bünyeli insanlara, bazı ülkelerde arı sokması acil durum çantaları satılabilmektedir. ABD’de, sadece
bir reçete karşılığında bunu edinebilmek mümkündür. Bu tür bir çantada genellike şunlar bulunur.
1- Doğrudan kas içi enjeksiyonuna yönelik ön ölçümü yapılmış epinefrin (adrenalin) içeriği veya
atropin – tuz çözeltisinde su katılmış bir epinefrin (1:1000) çözeltisinin genellikle 0. 3ml si.
2. Antihistaminik tabletler,
3. Sargı bezi.
4. Şırıngayı ve anti histamin tabletleri ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağına, epinefrinin ne
zaman kullanılmayacağına ve tıbbi yardımın nerede aranacağına dair talimatlar. Epinefrin enjeksiyonları;
sadece diğer tıbbi yardımların mevcut olmadığı anlarda, çok acil durumlarda verilmelidir. Arı sokması acil
durum çantasının sınırlı bir saklama ömrü vardır ve kullanılmadığında soğuk ortamlarda muhafaza
edilmelidir.

Uyarı
Zehir, daha ileri bir işlem veya sterilizasyona tabi tutulmadan doğrudan enjekte edileceğinden
dolayı, arı zehiri toplama işlemi; mikroorganizma bulaşmalarına karşı yüksek derecede titizlikte çalışmayı
gerektirir. Rahatsız edilmiş arılara veya oldukça rahatsız edici kuru zehire karşı toplayıcının korunması da
önemli bir husustur. Kuru zehiri incelenirken; zehir tozlarının gözlere ve ciğerlere gitmesini önlemek
amacıyla laboratuar önlükleri, eldivenleri ve yüz maskeleri takılmalıdır. Sonrasında, tüm ekipman ve
donanım dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır. Diğer insanlarla ve kirlenmiş materyal ve malzemelerle temastan
kaçınılmalıdır. Düzenli olarak arılarla meşgul olmayan, sadece ara sıra arı tarafından sokulan veya ara sıra
zehir tozuna maruz kalan kişiler alerji gelişimi ve oluşumu riskine sahip kişilerdir. Çeşitli hastalıkların
tedavilerinde arı sokmalarını ve iğnelerini rastgele kullanmak riskli olabilir, çünkü arı zehirine karşı alerji,
uzun kullanımlardan sonra bile hızlı bir şekilde gelişebilir. Bir acil yardım çantası veya bir acil servise erişme
imkanı her zaman mevcut ve elverişli olmalıdır. Diğer başka yan etkiler rapor edilmemesine karşın düzenli
gözetim ve denetim altında tutma, check-uplar ve kontroller apiterapi konusunda eğitim almış uzman
doktorlar eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar mümkün olduğundan, arı zehiri hiçbir
sağlıkla ilgili üründe gelişigüzel kullanılmamalıdır.. Arı zehiri içeren ürünlerde; içerikleri açıkça belirten ve
tüketicileri olası alerjik reaksiyonlara karşı uyaran etiketler olmalıdır

Balın Özellikleri
Üretim miktarı işletme ekonomisine katkısı açısından bal, arıcılığın en önemli ürünüdür ve
insanoğlunun eski çağlarda kullandığı ilk arı ürünü olarakta bilinir. Balın tarihi, insanlık tarihi ile paralellik
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gösterir ve neredeyse her kültürde, bir gıda kaynağı, din, büyü ve tedavi törenlerinde ve faaliyetlerinde
sembol olarak kullanıldı (Cartland, 1970; Crane, 1980; Zwaeneprel, 1984).

Mitolojide balın yeri
Bal yüzyıllardır insanoğluna hizmet etmiştir. Eski bir geleneğe göre, yeni evlenen çiftler
avuçlarından bal yiyerek birbirlerine kötü söz söylemeyeceklerine ve el kaldırmayacaklarına dair söz
verirlermiş. Kimi kültürlerde diğer dünyaya girişin anahtarı olarak kabul edilmiş. Kimi kültürlerde ise
insanlar ölülerini balla mumyalamışlar. Bal denilen bu iksirli besin tarih boyunca o kadar çok itibar görmüş
ki, bilgelikleriyle ünlü birçok karakterin çocukluklarını bal kaşıklayarak geçirdiklerine kanaat getirilmiş.
Yunanlıların yüce tanrısı Zeus'tan, matematiği ve vejetaryenliği kendi tarikatında birleştirmiş Pitagoras'a
kadar bir çok kişinin bal yiyerek büyüdüğüne inanılmış. Bu düşünce sadece balın uzun süre boyunca
yegane doğal tatlandırıcı olmasından kaynaklanmıyor. Bunun yanı sıra, tatlı yiyecekler tarih boyunca doğal
şifa vericiler olarak algılanırmış ve her zaman ayrıcalıklı kişilerin sofrasında yer alırmış.
Herodot'un Mısır tarihinden bize aktardığına göre, Mısırlılar tanrılarına adayacakları hayvanları un,
kuru üzüm, incir ve çeşitli aromaların balla harmanlanmasından oluşan bir karışımla doldururlarmış. Bu
karışımların bazıları günümüzün ağız tadına göre biraz 'garip' olarak nitelendirilse de unutmamamız
gereken bir başka nokta da, eski çağlarda balın en önemli çeşni maddesi olması. Günümüzün tersine,
insanlar yemeklerini sadece aşırı bahatlarla renklendirmiyorlarmış. Örneğin Epaentes'in bize verdiği tarife
göre, Yunanlıların en sevdiği 'bal dolması', peynir, et, vinegar ve soğanla yapılıyormuş. Romalı retorik ustası
Jullius Pollux, Onamasticon adlı kitabında balda pişirilmiş incir yapraklarının tadından bahseder. Kuzey
Amerika kızılderililerinden Mohavklar'ın kamp ateşinde pişirdikleri, içi bal, elma suyu ve meyve yağlarıyla
doldurulmuş bal kabakları da çok lezzetli olmalı.
Balın şifasına dair en güzel hikayelerden biri de hayatın anlamını alçak gönüllü zevklerde bulan
Demokritos'un başından geçenlerdir. Tüm hayatını tutumlu bir şekilde geçirmiş 109 yaşındaki yaşlı bilge,
ölüm vaktinin çok da uzakta olmadığını kavradığında, her gün biraz daha az yemeye karar verir. Bu nedenle
çeşitli besinlerden birer birer vazgeçer. Tam da en son yiyecekten vazgeçtiği gün Tanrı Deme-ter'in adına
düzenlenen festival başlar. Yaşlı adam da bu kutsal günde ölerek saygısızlık etmek istemez. Bunun üzerine
festival boyunca içi bal dolu bir kabı burnuna yaklaştırıp koklamakla yetinir. Festival bittiğinde kap
önünden alınan bilge, anında ölür.
Her ne kadar günümüzde pek rastlanmasa da, arılarla olan ilişkimiz, balın toplanma ve yenme
alışkanlıkları çoğu kez dini ritüelleri çağrıştırmakta. Bu kanıyı doğrularcasına Efes ve Elevsis'deki rahibeler
'arılar' diye adlandırılırmış. İbranice'de arı demek olan dbure kelimesinin kökü sözcük anlamına gelen
dbr'dan gelir. Aynı lisandaki Deborah ismi de arının asli görevinin Kutsal Söz olan doğru'yu söylemek
olduğuna işaret eder. Toplandıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulması gerekmediği için bu mucizevi
iksir, Tanrı'nın arılar yoluyla bize ilettiği bir mesajdır; Tanrı'nın sözü, onun çiçeklerinden arılar vasıtasıyla
bala taşınır. Kutsal sözün yolculuğu bu kadarla da kalmıyor. Anlatılanlara göre Eflatun ve Pindar gibi büyük
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şairlerin ağzından çıkan sözleri de arılar taşımış dillerine. Belki de doğumdan hemen sonra ağlayan
bebeklerinin dillerini ballı bir bezle saran Senegal ve Ivory Adalı kadınların zihinlerinden de aynı düşünceler
geçiyordun Eski bir geleneğe göre evlenen çiftlerin avuç içlerine de bal dökülürmüş. Erkek ve kadın
birbirlerinin avuçlarından bal yiyerek birbirlerine kötü söz söylemeyeceklerine ve el kaldırmayacaklarına
dair söz verirlermiş. Anlayacağınız eski beraberliklerde balın ehemmiyeti sadece balayı ile sınırlı
kalmıyormuş.

Yeraltına ballı mesaj
Arıların Tanrı ve yaradılış'la olan ilişkileri birçok kültürde karşımıza çıkmaktadır. Mayaların gizli
inanışı Popul Vuh'a göre ilk arı, dünyanın merkezindeki bir kovanda doğmuştur. Bir volkanın lavları gibi
elleri yakan ve gözleri kamaştıran bu hayvanın asli görevi insanı kayıtsızlık ve bilgisizlikten uyandırmaktır.
Romalıların ilkbahar tanrıçası Prosperina'nın mekanı da yeraltıdır. Bu tanrıçayı çok kızdırmaktan korkan
Romalılar, O'nun yer altından ateşten bir yılan şeklinde çıkmasını engellemek için çare olarak ballarından
fedakarlık etmişler. Ovid'de balın aslında bize şarap tanrısı Baküs'ün bir armağanı olduğunu söyler. Baküs
bir sefer sonrasında satirleriyle beraber hoplaya zıplaya geri dönerken satirler sistralarını çalmaya
başlarlar. Çınlayan enstrümanların sesiyle bir ağaçtan çıkan bir yığın böcek üzerlerine üşüşür. Baküs de
böcekleri alıp ilk kez bal yapacakları yere götürür. Tabi bu efsaneyi duyduktan sonra Yunanlı ve Romalıların
şaraba bal katıp fermante ederek mead denilen bir içki elde ettiklerini öğrenmek pek şaşırtıcı olmuyor.
Tıpkı doğumlarda olduğu gibi ölümlerde de balla yapılan ritüellerin ayrı bir yeri var. Neolitik çağlardan
itibaren Babil, Sümer ve Girit gibi birçok medeniyet önemli insanlarını balla birlikte gömmüştür. Çünkü bal
diğer dünyaya girişin anahtarıdır. Büyük İskender'de ölümünden sonra halis balla mumyalanmış.
Arizona'nın Hopi kızılderilileri de arkada bıraktıkları yılın ölüsünü, kış gündönümünde bal ve undan yapılma
bir yemekle simgesel olarak yakarlarmış.

Tarihte Bal
Balı kimin, ne zaman ve nasıl bulduğu tam olarak bilinememektedir. Ancak bal arılarının 30 milyon
yıldır var olduğu ve bal yaptığı bilinmemektedir. Balı insanların tanıdığını ve topladığını gösteren en eski
belge İspanya'nın Valencia eyaletinde bir mağarada bulunmuştur. Araştırmalar mağaranın duvarındaki bal
toplayan kızın resminin 16 bin yıl önce yapılmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca günümüzde ilkel olarak
yaşayan kabilelerin bir kısmı da balın kutsallığına inanmakta, dini törenlerinde yer vermektedirler.
Hititler, Sümerler, Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar başta olmak üzere, birçok eski kültür balı çeşitli
hastalıkların iyileştirilmesinde ilaç olarak kullanmaktaydı. Hititlerin, çivi yazısıyla yazdıkları toprak
levhalardan günümüzden 4000 yıl önce arıcılığı tanıdığını öğreniyoruz. Levhalardaki reçeteler Sümerler ve
Hititlerin balı hastalıklarda kullandıklarını göstermektedir. Piramitlerde ağızları hava geçirmeyecek
biçimde kapatılmış bal küpleri bulunması, Mısırlıların bala büyük değer verdiğini gösteren kanıttır. Romalı
hekimler balın çok güçlü bir panzehir olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca Mısır’lı, Roma’lı, Yunan’lı ve Arap
hekimler balı göz hastalıklarında kullanmışlardır. Hippokrates balı, hava ve suyla eş değerli görüyor, tüm
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hastalıklara karşı kullanıyordu. Plinius, Dioskorides ve birçok hekim çeşitli hastalıklara karşı yalnız,
bitkilerle karıştırarak veya şurup, merhem olarak da kullanmışlardır.
Bala dini kitaplarda da yer verilmektedir. İncil, Matta 4'te "Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde
deriden kuşağı vardı. Tek yediği, çekirge ve yaban balıydı" diye yazılıdır. Kuran-ı Kerim'in Nahl Süresi 68 ve
69. ayetlerinde "Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: 'Dağlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan
(kovanlardan) kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı
yollarına gir.' Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz
bunda, düşünen bir toplum için bir ibret vardır" denmektedir. Tevratta ise, Yahudilere sokaklarından "bal
ve süt akan ülke" sözü verilmektedir.
Eski Yunan Kaynaklarında "Onbinlerin dönüşü"olarak tabir edilen ve seferden dönen Yunan
askerlerini anlatan hikayelerde Doğu Karadeniz'de Ordu civarında konaklayan Yunan Ordusunun burada
yedikleri baldan zehirlenerek, iki gün şuur kaybı yaşadıklarından bahsedilmektedir. Bu olay Aristo ve
Pilinus gibi devrin önde gelen bilginlerinin eserlerinde de anlatılmaktadır. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde
bolca yetişen "Orman Gülü"nün çiçekleri "Deli Bal" olarak tabir edilen bal türünü ortaya çıkartır ki bu
baldan yiyenler zehirlenerek, şuurlarını kaybedebilmekte, hatta ölebilmektedirler. Fatih Sultan Mehmet
ve Evliya Çelebi'nin de Karadeniz'e geldiklerinde yedikleri deli baldan zehirlendikleri belgelerde
yazmaktadır. Yine Osmanlı kaynakları incelendiğinde baldan alınan vergilerden bahsedilmektedir. Öşr-asel
(Bal vergisi), Öşr-i kovan (Kovan vergisi) tabirleri dönemin devlet gelirleri arasında sayılmaktadır.

Eski Türklerde bal
Türkler uzun yıllar göçebe bir hayat yaşadıktan sonra yerleşik medeniyete geçmişlerdir. Savaşçı bir
millet olan Türkler, cihan imparatorluğunun peşindeydiler. Uzun ve zor mücadelelerden sonra bu hayalleri
hakikate dönüşmüştür. Bu arada geçen süre içerisinde mevcut şartlar gereği konargöçer bir hayat tarzını
benimsemişlerdir. Köklü bir devlet kurulunca toprağa bağımlı hale gelmişlerdir. Türklerin yerleşik hayata
geçmesi, toprağa bağımlı bir yaşam sürmeleri sonucunu doğurmuştur. Ziraat ve hayvancılık yaparak
geçinen bu millet, toprakla iç içe bir medeniyet kurmuştur. Milletimiz hayvancılıkla da yakından
ilgilenmiştir. Özellikle arıcılık Türklerin sevdiği uğraşların başında geliyordu. Bal her milletin severek
tükettiği bir gıda maddesidir. İçinde, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller bolca bulunur.
Ecdadımız sağlığa azamî ehemmiyet verdiği için çokça bal tüketirlerdi. Türklerin çok köklü bir arıcılık ve bal
kültürü mevcuttur. Türkler, kanatlı kanatsız bütün böceklere "kurt"derlerdi. Bu nedenle bal arısına da "bal
kurdu"demişlerdir. Çuvaşlar arıya sadece "hort" diyorlardı. Derleme Sözlüğü'nden elde edilen bilgilere
göre eski Türkler arı beyine "beyarı", kaliteli bal yapan arıya "boğa", bal vermeyen arıya "göde", çalışkan
arıya "köstengi", deli ve tembel arıya "börenek", erkek arıya "saka arı", iğnesiz büyük arıya "dongulca",
yabancı arıya da "ilinti" ismini veriyorlardı. Orta Asya Türkleri bala "arı yağı" diyorlardı. Yine Türkler bal
için "arı boku", "arı sütü" ifadelerini kullanıyorlardı. Yine Altay Türkleri bala "pal"demekteydiler. Uygurlar
bu değerli gıda maddesine "mır"ismini vermekteydiler.
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Türkler vaktiyle çok kaliteli ballar üretiyorlardı. Koyu bal, ak bal, gömeç balı ve deli bal diye
adlandırılan bal çeşitleri mevcuttu. Bunun yanında balmumu ve eğir mumu değişik alanlarda
kullanılmaktaydı. Bulgar Türkleri balmumuna "avus" diyorlardı. Bunlar gece aydınlatmada ve tıp sahasında
kullanılıyordu. Kırgız Türkleri bal arısı besleyen insanlara "bal çelekçi" namını veriyorlardı. Anadolu'da
arıların barındığı kovanlara "arı evi"denilmekteydi. Bu ifade geniş kitlelerce sevilerek ve de benimsenerek
kullanılmaktaydı. Eski Türkler bal sağmak için çeşitli aletler kullanmışlardır. Kovandan bal sağanlar
meşinden dikilmiş cübbeler giyerlerdi. Yine bal sağmak için "gözene" adı verilen maskeler kullanırlardı.
Kovanlardan bal almak amacıyla "eğiş" isimli ucu eğri demirler kullanılırdı. Türkler, arıları hastalık ve
salgınlardan korumak gayesiyle kovan tütsüsü yaparlardı. Bu şekilde arıların sağlıklı ve uzun ömürlü olması
sağlanırdı. Önceleri tatlıların çoğu balla yapılır, içki ve şerbetlerin tatlandırılmasında bal kullanılırdı.

Anadolu'da 3000 yıllık bal
Uluslararası bir araştırma grubu Ürdün vadisinde toprak kovanlar içinde bal peteği kalıntıları
buldular. Yapılan inceleme sonrasında 3000 yıl önce de insanların arıcılık yaparak bal elde ettikleri ortaya
çıktı. Ortadoğu'da 3000 yıl önce de insanların arıcılık yaptıkları, büyük çapta bal elde etmek için toprak
kovanlar kullandıkları tesbit edildi. Almanların da katıldığı araştırma grubu, İsrail'in kuzeyindeki Ürdün
vadisinde, Tel Rehov bölgesinde toprak kovanların kalıntılarını buldu. Amerikan Bilim Akademisi dergisi
'Proceedings'de araştırmacıların kalame aldığı makalede, o zamanlarda da insanların arıcılık yaparak bal
ve bal mumu ürettikleri bildirildi. Mısır'da bulunan duvar resimlerinde ve yazılarda bal mumu ve bal
üretimiyle ilgili kayıtlara daha önce de rastlanmış olmasına rağmen, şimdiye kadar bunun dışında bir delil
bulunamamıştı. Toprak kovanların bulunduğu araştırmada bu kovanlar içinde o zamanki arılara ait olduğu
tesbit edilen kanat ve bacakların bu bölgede yaşayan cinse benzemedikleri, Tel Rehov bölgesinde yaşayan
insanların bu tür arıları Türkiye'den getirttikleri tahmin ediliyor. Anadolu'da yaşayan arı türünün daha
sakin ve daha çok bal ürettiğinden dolayı o zamanki arıcıların Türkiye'den ithal ettiği sanılıyor. Üç bin adet
bal arısı preparatıyla dünyanın en büyük koleksiyonuna sahip Frankfurt Üniversitesi Arıcılık Enstitüsünden
arı bilimci Stefan Fuchs, buluntuları ellerindeki örneklerle karşılaştırdıklarını, aynı türlerin Türkiye'de
bulunduğunu söyledi. Tarihi kovanlar, kuzey İsrail'deki Ürdün vadisinde bulunan Tel Rehov şehrinin tam
ortasında bulundu. Araştırmacılara göre bal ve bal mumu o zamanlar çok değerli olduğundan şehrin
ortasında saklanıyordu. Kovanların bulunduğu bina tahminen milattan önce 10. ya da 9. yüzyılın sonunda
yıkılmış.

Balın Fiziksel İçeriği

Balın Tadı ve Aroması
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Balın kompozisyonu ve tadı, nektar kaynağına, iklime, arıcının işleme sürecinde kullandığı yönteme
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Maeda et al. (1962), balın tadının prolin miktarı, şeker ve glukonik
asit miktarına bağlı olduğunu bildirmiştir. Balda bulunan uçucu ve yarı uçucu (volatile) organik bileşenler
aroma/koku kalitesini büyük oranda etkilemektedir.

Balın Rengi
Balın rengi, açık renkten koyu ambere hatta siyaha doğru çeşitlilik göstermektedir. Balın rengini
etkileyen bileşenler, karoten, ksantofil, antosiyanin gibi değişik bitki pigmentleridir. Balın renginin floral
kaynak, endüstriyel işleme metotları, sıcaklık ve depolama süresine bağlı olarak değiştiğini gösteren pek
çok çalışma yapılmıştır. Polen taneleri (morfolojisi ve rengi) balın rengini belirlemede etkili olabilmektedir.
Koyu renkli balların mineral madde içeriği açık renkli ballara göre daha yüksektir. Koyu renkli balların
fenolik asit türevlerini içerme oranı yüksektir ve daha fazla miktarda flavanoid içermektedir.

Balın Vizkositesi
Balın viskozitesi, kovandan çıkarılmasından başlayarak, süzülmesi, diğer ballarla karıştırılması,
işlenmesi ve paketlenmesi sürecine kadar bal üretiminin her aşamasında önemlidir. Genellikle, balın
vizkositesi, su miktarı arttıkça azalmaktadır. Balın viskozitesi, sıcaklık, nem ve botanik orjinine bağlı olarak
değişmekte ve düşük nem oranlarında, sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilenmektedir.

Balın Higroskobik Özelliği
Bal nem çekme (higroskobik) özelliği olan bir üründür. Balın havadan nem alması, onun özel
yapısına, şeker oranına ve içerisindeki su miktarına bağlı olarak değişmektedir. Balın nem değeri hava nemi
ile eşdeğer orana ulaşana kadar değişmektedir. Higroskobik özelliğinden dolayı bal, fırında pişirilmiş
ürünleri ve şekerlemeleri taze ve yumuşak tutmaktadır ve tütün ürünlerinin aşırı kurumasını önlemede
kullanılmaktadır.

Balın Yüzey Gerilim Kuvveti
Yüzey gerilim kuvveti, balın kaynağına göre miktarı değişen kolloidal maddelerden dolayı
değişkenlik gösterse de, genelde düşüktür, bu özelliği nedeniyle bal kozmetik ürünlerinde nemlendirici
olarak kullanılmaktadır. Yüzey gerilim kuvvetinin ve yoğunluğun birlikte artması sonucu bal
köpüklenmektedir.

Balın Polarizasyonu
Balın polarize ışığı çevirme yönü ve miktarı, bal çeşidine ve içerdiği şeker miktarına göre
değişmektedir. Çiçek balları polarize ışığı sola, salgı balları ise sağa çevirdiğinden bu özellikten faydalanarak
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balın botanik kaynağı, tağşişi anlaşılabilmektedir. Bu özellik, çiçek balının içeriğindeki negatif spesifik
rotasyona sahip fruktozun baskın olarak bulunmasının normal bir sonucudur.

Balın Kristalizasyonu
Balın kristalleşmesi sırasında, glikoz kristalleri glikoz monohidrata dönüşmektedir. Baldaki su,
karbohidratları hidrojen bağlarıyla bağlarlar. Fruktoz, su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarına zayıf
enerji verir ve su molekülleri fruktoz moleküllerini hidratlamak için etraflarında, mikroorganizmal
gelişmeye uygun koşullar sağlayacak şekilde, hareketli tutulmaktadırlar. Kristalleşme, su moleküllerinin
glikozu serbest bırakması sonucu olmaktadır, fakat en önemli sebep, fruktozun bu kararsızlığı nedeniyle,
baldaki glikoz ve fruktoz miktarının değişmesidir.

Balın Fermantasyonu
Balın fermantasyonu ozmofilik mayaların her yerde bulunması nedeniyle önemli bir problemdir.
Bu özelleşmiş mayalar, yüksek su miktarında balın yapısını bozarlar. Balda fermantasyon, osmotolerant
mayaların fruktoz ve glikoz üzerindeki aktiviteleri sonucu, etil alkol ve karbondioksit oluşumu nedeni ile
meydana gelmektedir. Alkol, oksijen varlığında asetik asit ve suya yıkılır, böylece bal fermente olmaya
başlar, tadı bozulabilir. Balda, fermantasyona sebep olan mayalar doğal olarak bulunmaktadır
ve Saccharomyces spp. bunlardan en çok rastlanılanıdır. Balda, yüksek monosakkarit (fruktoz ve glikoz)
varlığı ve düşük nem miktarı osmotolerant bakterilerin gelişmesini engellemektedir.

Balın Elektriksel İletkenliği
Elektriksel iletkenlik, daha çok nektarın kaynağına ve balın mineral, organik asit ve protein
miktarına bağlı olarak değişen fiziksel bir özelliğidir. Elektriksel iletkenlik çiçek balını salgı balından ayıran
en önemli parametrelerden biridir.

Balın Kimyasal İçeriği
Bal, yaklaşık olarak 181 madde içermektedir. White, (1979a)’a göre ise balın içeriğinde 200 tane
madde bulunmaktadır. Balda ortalama %80 şekerler, %17 su ve organik asitler, mineral tuzlar, vitaminler,
proteinler, fenolik bileşikler, yağlar ve serbest amino asitler gibi diğer minör bileşikleri içermektedir . Balın
içeriğinde aynı zamanda, laktonlar, vitaminler (B1, B2, C ve nikotinik asit), polen, balmumu ve pigmentler
bulunmaktadır. Balın içeriği, bitki orjinindeki farklılıklara, iklim koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı
olarak değişmektedir. Bal da bulunan inorganik bileşikler su, potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg), bakır (Cu), manganez (Mn), demir (Fe), klorür (Cl), sülfür (S), fosfor (P) ve silisyumdur (Si) (Crane,
1980). Balın mineral içeriği ve eser miktarda bulunan elementler, coğrafik orjininin belirlenmesinde
kullanılabilir. Balın, aminoasit miktarı % 1’dir ve toplam aminoasit miktarının % 50-80 gibi büyük bir kısmını
prolin oluşturmaktadır. Balın içeriğinde, varlığı yüksek oranda balın bitkisel orijine bağlı olarak değişen,
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çok miktarda fenolik bileşik yer almaktadır. Balın toplam fenolik bileşik miktarı ile antioksidant aktivitesi
arasında bir korelasyon mevcuttur. Salgı balında, toplam fenolik bileşik miktarı, en yüksek değere sahiptir.
Balın toplam fenolik bileşik miktarının tayini, balın kalitesinin ve tedavi edici özelliğinin tayininde
iyi bir parametredir. Balın içerisinde ayrıca, karakteristik tadının oluşmasından sorumlu uçucu maddeler
mevcuttur. Orijinine bağlı olarak bal, apigenin, pinocembrin, kaemferol, kuersitin, galangin, krisin, vitamin
C, katalaz, pinobanksin, hesperetin ve pek çoğu antioksidan özellik gösteren ferulik asitler gibi çeşitli
antioksidanlar içermektedir.

Balın Karbonhidrat İçeriği
Baldaki şekerler, çeşitli enzimlerin nektar sukrozu üzerindeki aktivitesi sonucu oluşmaktadır. Bal,
yaklaşık %80 oranında karbonhidrat içermektedir. Karbonhidrat, bal arılarının doğal besinidir ve
çoğunlukla enerji üretiminde kullanılmaktadır. Karbonhidratlar, bal arıları tarafından yağa dönüştürülebilir
ve depolanabilir. Ergin arılar, glikoz, fruktoz, sukroz, trehaloz, maltoz ve melezitozu kullanabilirler. Fakat
rhamnoz, ksiloz, arabinoz, galaktoz, mannoz, laktoz, rafinoz, dekstrin ya da inulini kullanamazlar. Bal arıları
tarafından, ağızlarıyla toplanan nektar, özafagustan mideye doğru ilerler. Midede, nektarda bulunan
sukroz invertaz enzimi ile glikoz ve fruktoza parçalanır. Bunun sonucunda, yaklaşık %70 oranında
monosakkaritlerden (glikoz ve fruktoz) ve değişik konfigrasyonlarda glikozidik ilişki ile glikoz ve fruktozdan
oluşan % 7 oranında disakkaritlerden oluşan kompleks bir karışım oluşur. Fruktoz ve glikoz balda bulunan
ana monosakkaritlerdir. Bal aynı zamanda az oranda sukroz ve maltoz gibi diğer şekerleri de içermektedir.
Hemen hemen pek çok balda fruktoz miktarı yüksektir, glikoz ikinci ana şekerdir ve bu iki şeker bal
karbohidratlarının yaklaşık %75’ini oluşturur.
Balın içeriğini oluşturan diğer karbohidratlar, maltoz ve sukroz ana disakkaritler, melozitose ana
trisakkarit ve az oranda da oligosakkaritlerdir. Balda bulunan 14 disakkarit tanımlanış bulunup, bunlardan
maltoz, maltuloz, izomaltoz, turanoz, kojibioz yaygın olarak bulunanlarıdır. Baldaki sukroz miktarı, invertaz
enziminin miktarına bağlıdır. Baldaki sakkaroz, invertaz enzimi ile reaksiyona girerek, azalabilmektedir.
Arıcıların, bahar boyunca arıları fazla miktarda şekerle beslemeleri sonucu, balda bulunan sukroz miktarı
artabilir. Ayrıca, bu şekerin miktarının yüksek olması balın erken hasat edildiği anlamına gelir. Baldaki
şeker, vizkosite, higroskopi, granülasyon ve enerji değeri gibi özelliklerden sorumludur.

Balın Nem İçeriği
Balın nem oranı, olgunlaşması sırasında, iklim koşulları, balın kaynağını oluşturan nektarın nemi ve
ekstraksiyondan sonra depolama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, balın nem oranı 1719 arasında değişebilir. Su oranı, bütün balların raf ömür uzunluğu açısından önemli bir parametredir.
Balın nem oranı, çevresel koşullara ve balın işlenme zamanına bağlı olarak yıldan yıla farklılık
göstermektedir. Yüksek nem oranı, bazı ballarda kristalleşmeyi hızlandırabilir ve fermantasyona sebep
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olacak mayaların gelişmesini sağlayacak şekilde su aktivitesinde bir artış oluşturabilir. Su içeriği yüksek
olan ballar fermantasyona yatkındır.

Balın Asitliği
Balların pH değerleri, tatlarına katkıda bulunan organik asitlerin varlığına bağlı olarak, 3.5–5.5
arasında değişmektedir. Asitlik, balın tadına, mikroorganizmalara karşı stabilitesine, balda meydana gelen
kimyasal reaksiyonların artışına, antibakteriyel ve antioksidant aktivitesine katkıda bulunmaktadır.
Balların asitliği, balın içeriğini oluşturan bileşenlerin % 0,5’inden daha az bir kısmını oluşturan organik
asitlerin, özellikle glikonik asit, fosfat ve klorür gibi inorganik iyonların, varlığına bağlıdır. Balda bulunan
organik asitler, glikonik, formik, asetik, bütirik, laktik, oksalik, sitrik, süksinik, tartarik, maleik, malik,
piroglutamik, pürüvik, α-ketoglutamik, glikolik, α ya da β gliserofosfat ve glikoz-6-fosfattır. Glikonik asit
haricindeki diğer asitlerin, baldaki varlığının kaynağı bilinmemektedir. Pek çok asit, biyolojik oksidasyonun
krebs döngüsünde çok yüksek oranda ve nektar içerisinde bulunabilmektedirler. Balın asitliğine en büyük
katkıyı sağlayan glikonik asit, balın içerisinde bulunan glikoz oksidaz enziminin glikoz üzerindeki etkisi ile
oluşmaktadır ve glikanolakton ile denge içindedir. Ayrıca, diğer organik asitler, inorganik anyonlarla
birlikte, balın asitliğine katkıda bulunmaktadır.

Balın Mineral İçeriği
Balın mineral madde konsantrasyonu %0,1-%1 arasındadır. Potasyum balda bulunan ana metal
olup onu takiben, klor, sülfür, silisyum kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fosfor içermektedir. Balda, eser
miktarda demir, bakır, çinko ve manganez bulunmaktadır. Mineral madde miktarı bala hâkim olan bitkinin
nektar kompozisyonuna bağlıdır. Balın kaynağını oluşturan nektarlı bitkinin yetiştiği toprak tipi ve su,
bitkinin dolayısı ile nektar ve polenin mineral miktarını etkilemektedir.

Balın Protein İçeriği
Baldaki protein ve aminoasitler çoğunlukla bitki kaynaklıdır ve bunların büyük bir kısmı polenden
gelmektedir. Echigo et al. (1973), bal aminoasitlerinin nektar, bal arısı ve polen gibi değişik kaynaklı
olduğunu bildirmiştir. Bazı aminoasitlerin antioksidan özelliği olduğu tespit edilmiştir. Balda bulunan
aminoasitler, prolin, glutamik asit, alanin, fenil alanin, tirozin, lösin, izolösindir. Balın aminoasit miktarı
yaklaşık 20-300 mg/100 gr’dır. Bal %1(w/w) oranında aminoasit ihtiva eder ve toplam aminoasit miktarının
%50-85’ini prolin oluşturmaktadır. Prolinden başka, balın orjinine bağlı olarak (nektar ya da salgı) birbirine
yakın oranlarda 26 aminoasit bulunmaktadır. Polen, balın aminoasit kaynağıdır ve bu nedenle bir balın
aminoasit profili balın botanik orjinini belirlemede kullanılabilir.
Balın prolin miktarı, değişik unifloral ballarda karakteristik değerler göstermekte olup, enzimatik
aktivite ile ilişkilidir. Değişik unifloral ballarda farklı miktarlarda bulunmasına rağmen, unifloral balların
sadece prolin miktarı ile sınıflandırılması imkânsızdır. Prolin, nektarın bala dönüşümü sırasında bal arısı
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tarafından eklenen ve balın olgunluğunu gösteren bir aminoasittir. Bal arıları tarafından üretilen, sakkaroz
ve glukoz oksidaz gibi enzimler ile baldaki prolin miktarının, balın olgunluğunu gösterdiği düşünülmektedir.
Kaliteli ballardaki prolin miktarı, 350 mg/kg’dan daha yüksek ve toplam aminoasit miktarının en az %66’sı
(genellikle %80-90) olmalıdır. Baldaki protein miktarının küçük bir kısmını enzimler oluşturmaktadır.

Balın Enzim İçeriği
Balın içeriğini oluşturan en önemli ve en ilginç bileşenler enzimlerdir. Balın nektarı ya da balçiğinin
bileşiminden sorumludurlar. İnsan diyetinde enzimlerin rolü bulunmamasına rağmen, enzim aktiviteleri
balın biyolojik değerine katkıda bulunmaktadır. Enzim içeriği, balı diğer tatlandırıcı ürünlerden ayıran
özelliktir. Enzimler balın tazeliğinin ve yaşının en iyi göstergesidir. Bal az oranda değişik enzimler
içermektedir. Bunlardan en önemlileri, bal arılarının faranjiyal salgı bezi sekresyonlarından, tükrük
sıvılarından ve nektar kaynağından kaynaklanan yüksek oranda diastaz (α- ve β-amilaz), invertaz (αglikozidaz), glikoz oksidaz ve düşük oranda katalaz ve asit fosfatazdır. Balın enzim miktarı, işleme, ısıtma
ve uzun süreli depolama ile artmaktadır. Diastaz ve invertaz bala balarıları tarafından eklenmektedir.
Balarıları, topladıkları nektarı, tükürük ve hipofaranjial bezlerin salgılarıyla karıştırır; kovanda nektar, petek
gözlerine doldurulmadan önce arıdan arıya aktarılırken, balın olgunlaşmasını kolaylaştıran daha fazla salgı
eklenmektedir. Bu süreç sonucunda eklenen enzim miktarı, balarılarının yaşı, fizyolojik evresi ve
beslenmesi, koloninin gücü, sıcaklık, nektar akışına bağlı olarak değişmektedir. Diastaz ve invertaz balda
beslenmeyle ilgili en önemli enzimlerdir. Diastaz, karbonhidratları, kolay sindirebilmesi için hidrolize
ederken, invertaz, sukroz ve maltozu hidrolize etmektedir. Diastaz, dekstrin ve maltozdaki nişasta
tanelerini kırmakta, invertaz ise sukrozu, glikoz ve fruktoza parçalamaktadır. İnvertaz, nektarın bala
dönüşmesini sağlayan ana reaksiyonu katalizlemektedir. İnvertaz, bal arılarının hipofaranjial bezlerinde
üretilmektedir. Bu enzim, bal arılarının fermantasyona dayanıklı, yüksek enerji sağlayan çok konsantre
şeker solüsyonu üretmesine yardımcı olmaktadır. İnvertaz aktivitesi, diastaz ve hidroksimetil furfural
miktarı ile birlikte bal kalite kontrol parametresi olarak kullanılmaktadır. Apis mellifera tarafından üretilen
ballarda, invertaz aktivitesi ölçümünün ticari önemi bulunmaktadır çünkü invertaz balın tazeliği ve sıcaklık
ve depolama koşulları ile değişebilmektedir. İnvertaz, sıcaklık değişimlerine diastazdan daha hassastır.
İnvertaz balda diastazdan daha yüksek miktarlarda bulunabilmektedir, çünkü balarıları invertazı hem
nektara hem de balçiğine eklemek zorundadırlar. Glikoz oksidaz, glikozu glikonik asit ve hidrojen peroksite
katalizleyen diğer önemli bir enzimdir. Balın yara, hazımsızlık gibi gastrointestinal hastalıklarda, bakteriyel
gastroenterit, ülser ve duodenal ülserlerde tedavi edici olarak kullanılmasını sağlayan antimikrobiyal
özelliği ağırlıklı olarak, hidrojen peroksit içeriğine bağlıdır.
Giri (1938), bal da asit fosfataz varlığını bulan ilk bilim adamıdır. Bu enzim organik fosfatları
inorganik fosfatlara dönüştüren bir hidrolaz enzimidir. Asit fosfataz, nektarın kompozisyonunda
bulunmasına rağmen, asıl olarak polende mevcuttur. Zalewski (1965) ve Ivanov (1981), depolamanın, balın
asit fosfatazı üzerindeki etkilerini araştırmışlar; altı ay sonunda asit fosfataz miktarında önemli düşüşler
tespit etmişlerdir. Asit fosfataz, balda düşük enzimatik aktiviteye sahiptir. Balda asit fosfataz aktivitesi
tayini çok önemlidir, çünkü asit fosfataz miktarı balın fermantasyona yatkınlığı ile ilgili bir kriter
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olabilmektedir. Giri (1938), fermente olan balların, fermente olmayan ballardan daha yüksek oranda asit
fosfataz aktivitesine sahip olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, bazı araştırıcılar bu enzimin balın botanik
kaynağına bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. Bu enzim balın karakterizasyonunda kullanışlı bir
parametredir. Alonso-Torre et al. (2006), balın pH’sı arttıkça, asitfosfataz aktivitesindeki düşüşün
azaldığını bildirmiştir.

Balın Vitamin İçeriği
Bal, B6, vitamin C, tiamin, niasin, riboflavin, nikotinik asit ve pantotenik asit gibi vitaminler
içermektedir. 100 gram balda bulunan vitaminlerin miktarı Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 7. 100 gram balda bulunan vitaminlerin miktarı (Stern, 1999).
Vitaminler
Tiamin
Riboflavin
Niasin
Pirodoksin (B6)
Askorbik asit (C)

100 gr baldaki miktarı
<0.006 mg
<0.06mg
<0.36mg
<0.32mg
2.2–2.4mg

Balın Antioksidant İçeriği
Meyve ağaçlarının yaprakları ve meyveleri gibi, antioksidant aktiviteye sahip fitokimyasalları
sentezleyen ve serbest radikalleri yok eden bileşenlerin doğal kaynağı gibi kullanılabilen, çok miktarda
tıbbi ve aromatik bitkilerle pek çok çalışma yapılmıştır. Bu bitkilerin büyük bir kısmı bal arıları tarafından
ziyaret edilmektedir; sonuç olarak bitki kaynaklı biyoaktif maddeler bala taşınabilmektedir. Balın kimyasal
analizi yapıldığında bitkisel kaynaklarına bağlı olarak besleyici özelliği olmayan ve birçok dejeneratif
hastalık ve hasara neden olan biyolojik olarak oluşan oksitleyici yıkım ürünlerini etkisiz kılan
antioksidantların büyük bir kısmını içerdiği görülür. Balın antioksidant kapasitesi içerdiği bitkisel kaynaklı
polifenolik bileşikler olan krisin, pinobanksin,pinosembrin gibi flavanonlara, katalaz gibi enzimlere ve C
vitamini miktarına bağlıdır. Flavanon içeriği fazla olan ballar genellikle koyu renktedir.

Balın HMF İçeriği
Hidroksimetil furfural (HMF; 5-hidroksi–2-furankarbaldehit) maddeler arasında mutajenik
aktivitesi ile sınıflandırılmaktadır. Buna rağmen, insan sağlığı açısından olağan sitotoksik, genotoksik ve
karsinojenik etkileri bütünleştirilememiştir. Buna rağmen, açıktır ki, bu yüksek reaktif bileşen
reaksiyonlara girerek, balın kararsız bileşenlerinin bozulması ile balın besinsel değerinin azalmasına ya da
yüksek konsantrasyonlarda balın renginin bozulmasına yol açmaktadır. Bu siklik aldehid heksozların asidik
ortamda dehidrasyonu ya da miliard reaksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bal, yüksek sakkarit içeriği
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(özellikle heksozlar), düşük pH değeri, organik asit varlığı ve düşük su aktivitesi ile HMF için uygun ortam
sağlamaktadır. Taze balda HMF miktarı nerdeyse sıfıra yakın değerde, çok düşük orandadır. Buna rağmen
ısıtma ve depolama sürecinde miktarı artmaktadır. Bu nedenle, HMF miktarı balın kalitesinin tespitinde
önemli bir kriterdir. Aynı zamanda balın tazeliğinin tespitini kolaylaştırmaktadır.
HMF ile ilgili en erken kayıt 1933 yılındadır. HMF, balın ısıtılması sonucunda oluştuğu gibi,
depolanma sürecinde de koşullara bağlı olarak miktarı artmaktadır. 1950’li yıllarda yapılan çalışmalarla,
balda HMF miktarı ölçümleri kullanılmaya başlanmıştır. 1955 yılında HMF’nin bal kalitesini saptamakta
kullanılması için iki metot geliştirilmiştir. Almanya ve İsviçre’ye ithal edilen 1700 bal örneğinde, 19551960’lı yıllarda yapılan çalışmalardaki verilere dayanarak, Alimentarius Kodeksi’nin bal standartları,
baldaki HMF miktarının maksimum değerini 4mg /100gr olarak belirtmiştir.

Organoleptik Analizler
Balın, mikroskobik, fizikokimyasal analizlerinin yanı sıra organoleptik analizlerinin de yapılması
gerektiği belirtilmiştir. Duyusal analiz, bir ürünün beş duyu organın (renk, koku, tat, his, doku gibi) algıları
yoluyla değerlendirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bir çok alanda kullanılan duyusal analiz, farklı ürün çeşidi
(yiyecek, kozmetik, tekstil vs gibi) organoleptik profilinin çıkarılmasına ve bu ürünlerin, tüketici tarafından
nasıl algılandığının anlaşılmasına imkan vermektedir. 1960’lara kadar duyusal analiz teknikleri temelde
uzman otoritelerin kişisel deneyimlerine bağlı olmaktadır. Bal için duyusal analizler ilk olarak Fransa’da
Gonnet ve ekibi tarafından geleneksel tekniklerle beraber kullanılmıştır. İtalya’da Gonnet’in fikirleri
heyecan yaratmıştır. Bundan sonra konu ile ilgili verilen eğitimlerin sayısı giderek artmaya başlamıştır. Bu
çalışmalar ‘‘Onaylı İtalyan Bal Duyu Analizi Uzmanları’’ kurumunun kurulmasını sağlamıştır. Bu kurum
geleneksel metotların oturtulmasını sağlamış ve uyumlu terminolojiyi değerlendirme formlarını, tatma
metotlarını, değerlendirme uzmanlarının seçimi ve eğitimi için gerekli kıstasları ve tek floralı İtalyan
ballarının duyusal değerlendirme esaslarını içermektedir. Aynı şekilde, Gonnet’in bu mirası, İspanya gibi
diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de dikkate alınmış ve geliştirilmiştir.

Şekil 6. Bal; önemli bir ilaçtır
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Çizelge 8. Balların ortalama bileşimi
Bileşen (pH ve diyastaz değeri hariç olarak %)

Ortalama

Standart
Sapma

Derece aralığı

Su

<>17.2

1.5

13.4 - 22.9

Früktoz

38.2

2.1

27.2 - 44.3

Glükoz

31.3

3.0

22.0 - 40.7

Sakaroz

1.3

0.9

0.2 - 7.6

Maltoz (disakaridazların azaltımı maltoz olarak
hesaplanmıştır)

7.3

2.1

2.7 - 16.0

Daha yüksek şekerler

1.5

1.0

0.1 - 8.5

Serbest asitler (glükonik asit gibi)

0.43

0.16

0.13 - 092

Lakton (glükonolakton gibi)

0.14

0.07

0.0 - 0.37

Toplam asit (glükonik asit gibi)

0.57

0.20

0.17 - 1.17

Kül

0.169

0.15

0.020 - 1.028

Azot

0.041

0.026

0.000 - 0.133

pH
Diyastaz değeri

3.91
20.8

9.8

3.42 - 6.10
2.1 - 61.2

Balın fizyolojik etkileri
Binlerce yıl boyunca bal, şekerin tek kaynağıydı. Balın birçok önemli özelliği balı, insanlık tarihinin
ilk zamanlarında kutsallaştırmış ve ona sembolik, büyülü ve tedavi edici bir öneme kazandırmıştır.
Efsanelerle birlikte geleneksel tıbbi kullanımı günümüze kadar devam etmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden
dolayı tıbbi yararların sadece birkaçı bilimsel onaydan geçmiştir. Çoğunluğu yüksek şeker içeriğinden
dolayıdır. Avrupa’da ilk çıktığında şekerin birçok hastalık için bir ilaç olarak düşünülmesi ve dikkatli bir
şekilde kullanılması tesadüf değildir. Genel olarak bala atfedilen başlıca özelliklere ve etkilere kısaca
aşağıda değinilmiştir. Buna göre çeşitli ülkelerde yüzlerce farklı yerel kullanım şekli bulunmaktadır ve
bunların hepsinden bahsetmek mümkün değildir. Kur’anı-Kerim’de bile, bal ve diğer arı ürünlerinin
kullanımından söz edilmiştir (El Banby, 1987).
29

Balın Sağlığa Faydaları
Bal bakteri barındırmadığı için doğal antibiyotik özelliği taşır, çok güçlü bir antioksidandır. Bu
özelliğinden dolayı serbest radikkalerle etkili mücadele eder. Mikropların kırılmasını sağlar. Balın yaraların
çabuk iyleşmesini sağladığı bilinmektedir. Öksürüğe, uykusuzluğa, astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir.
Vücut içerisinde ve deride meydana gelen enfeksiyonları kolaylıkla ortadan kaldırabilir.

Bal Enerji Verir
Bal çok kısa bir sürede ve etkili bir şekilde enerji düzeyini arttırabilir. Bunun için vücudun ihtiyaç
duyduğu doğal şeker, kalori ve enerjiyi bol miktarda içermektedir. Yorgunlukla savaşır. Şekerli tadından
dolayı kilo yapmasından endişe etmeden günde bir çorba kaşığı bal tüketmenizde fayda var.

Bal Kas Yorgunluklarını Giderir
Atletler genelde performanslarını belirli bir düzeyde tutmak için balın faydalarından yararlanırlar.
Bal, kas yorgunluklarını etkileyici bir şekilde giderebilir. Mükemmel kombinasyonu sayesinde sporcuların
dayanıklılığını arttırır ve sürekli enerji sağlar.

Bal Kan Şekerini Düzenler
Bal, tatlı bir besin kaynağıdır ama diyabet hastalarını ciddi anlamda etkilemez. Balın içerdiği fruktoz ve
glikoz kombinasyonu nedeniyle kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olabilir. Balları bazı türleri
düşük hipoglisemik hipoglisemik sahiptir. İleri derecede diyabet hastası olmayanların günlük bir şeker
kaşığı bal tüketmelerinin faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Bal Öksürüğe Faydalıdır
Birçok araştırma farklı nedenlerden kaynaklanan öksürüğe balın çok iyi geldiğini ortaya koymuştur.
Bunun yanında boğaz enfeksiyonlarını giderir ve öksürüğün şiddetini azaltır. Öksürük sorunu ile daha etkili
mücadele etmek için bala birkaç çay kaşığı limon ekleyebilirsiniz.

Bal Yara Kesik ve Çizikleri Hızla İyileştirir
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Doğal bal, antiseptik antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özellikler yaraların
temizlenmesine ve kesiklerin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Bunun dışında bal yaraların ve
kesiklerin neden olduğu ağrıları giderebilir veya hafifletir. Bunun için yara ve kesiğin üzerine bir tabaka
halinde balı uygulayın ve üzerini bandajla sarın. 24 saatte bir değiştirin. Bu uygulama yaralarda mikropların
kırılmasına yardımcı olacak ve yaraları daha hızlı iyileştirecektir.

Bal Yanıkların Hızlı İyileşmesini Sağlar
Küçük ölçekli yanıkların hızla iyileşmesine yardımcı olabilir. Balın antibakteriyel ve antifungal
özellikleri bakteri çoğalmasını önler ve antimikrobiyal özellikleri enfeksiyonu engeller. Eğer yanık küçükse
o bölgeye bal uygulayabilirsiniz. Bazen yanma hissi verebilir ama daha sonra ağrı kesilir ve rahatlama
sağlar.

Bal Uykusuzluğu Giderir
Uyku sorunu olanlar için bal mükemmel bir çözüm olabilir. Bunun için yatmadan önce bir yemek
kaşığı yemek faydalı olabilir. Alternatif olarak bir bardak süte bal karıştırılarak içilebilir.

Bal Kilo Vermeye Yardımcı Olur
Bal mineral, vitamin ve aminoasitler içerir. Tüm bu maddeler kiloyu korumaya yardımcı olur ve
obeziteyi önler. Sabah aç karna bir bardak suya bir şeker kaşığı bal ve limon karıştırın. Bu uygulama hem
kilo vermenize yardımcı olacaktır hem de metobolizmanın daha hızlı ve enerjik bir şekilde güne
başlamasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında bu uygulama ayrıca karaciğeri toksitlerden temizler.

Bal Sindirim Sistemi Sağlığı İçin Faydalıdır
Bal, tüm sindirim sistemi için etkili bir antimikrobiyal ajandır. Balın içinde bulunan enzim (glikoz
oksidaz), gastrit tedavisinde hidrojen peroksit bir miktarda olsa üretebilmektedir.

Bal Saç Sağlığını Korur
Yıpranmış kuru görünümlü saçlar için bal harika bir çözüm olabilir. Ayrıca kafa derisinde meydana
gelen kaşıntı ve pullanmalardan, kış aylarındaki deri dökülmelerinden kurtarabilir.

Göz Sağlığı İçin Bal
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Bunu belki de ilk defa duyuyorsunuz. Eski Mısırlılar ve Hintliler, balı göz sağlığı içinde kullanmışlar.
Günlük olarak uygulanması durumunda göz sağlığını korur ve görme yeteneğini geliştirir. Göz
enfeksiyonları, kızarıklık ve kaşıntıyı giderir. Ayrıca kuru göz sendromu olarak adlandırılan hastalığa iyi
gelebilir.
Bal ile göz bakımını şu şekilde yapabilirsiniz:
Malzemeler: 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı ılık su
Yapılışı: Ilık suda balı eritin, Losyon ya da göz banyosu gibi, soğuduğu zaman uygulayın.
Bu göz enfeksiyon hastalıkları için harika bir yöntemdir

Balın Cilde Faydaları
Antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinden dolayı bal, sağlıklı ve ışıldayan bir cilt için çok önemli
bir maddedir. Ciltte meydana gelen lekeli bölgelere yatmadan önce uygulayın. Bu uygulama cildi
lekelerden temizleyecektir.
Bu uygulamayı bir hafta boyunca devam ettirin. Sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık su ile yıkayarak
temizleyin. Bir hafta sonra daha sağlıklı ve parlak cilt sahibi olacaksınız. Bal ayrıca egzama, mantar ve sedef
hastalıklarını tedavisi için kullanılabilir. Balda cilt inflamasyonunu azaltmak ve kuruluk kuruluğu gidermek
için de kullanılabilir.
Balın etkili bir antioksidan ve antimikrobiyal özelliğinin olması kozmetik ürünlerinde ve yüz
maskelerinde çok yaygın olarak kullanılmasına neden olmaktadır. İçerdiği maddeler sayesinde cildi zararlı
güneş ışıklarından korur, sürekli nemli kalmasını sağlar. Balın cilt sağlığı için maksimum faydasından
faydalanmak için çok farklı yüz maskeleri hazırlanmaktadır. Bu yüzmaskelerinden bazılarıın kullanımı ve
hazırlanışı şöyledir.
Ballı Yüz Maskesi Tarifi-1
Gerekli Malzemeler:-1 tatlı kaşığı bal (tercihen doğal bal), -1 tatlı kaşığı zeytinyağı, -Bir yumurta sarısı
Yapılışı ve Uygulaması: Yukarıda belirttiğimiz bal, zeytinyağı ve yumurta sarısını iyice karıştırın ve yüze
uygulayın. 15-20 dakika bırakın ve sonra ılık su ile yıkayın.
Bu maske yüz ciltlerini besler, ölü hücre ve yağlardan temizler.
Ballı Yüz Maskesi Tarifi-2 Gerekli Malzemeler: -1 tatlı kaşığı bal, -1 çay kaşığı kil, -1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı ve Uygulaması: Koyu bir macun elde etmek için iyice karıştırın. Cilde uygulayın ve 15 dakika
bekletin. Ilık su ile yıkayın. Özellikle yağlı ciltler için faydalıdır. Ciltde rahatlama sağlar.
Yüz Eksfolyantı Maskesi Tarifi-3
Ciltte ölü hücrelerin temizlenmesi için bu maske kullanılmaktadır. Bu maske aynı zamanda siyah nokta
sorunlarını da giderebilir. Eksfoliasyon aynı zamanda çok yağlı ciltler içinde iyi gelir. Haftada en az bir kere
yapılmalıdır.
Gerekli Malzemeler: -Bal, -Limon, -Şeker,
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Yapılışı ve Uygulaması: Yukarıda belirtilen maddeleri iyice karıştırın ve nazikçe cilde uygulayın. Yaklaşık
15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bal limon suyu cildi parlatır ve temizler
ayrıca şeker de mükemmel bir ‘exfoliator’ olarak çalışır ve cilt temizliğine yardımcı olur.
Not: Burada anlatılan maskeler akne ile mücadele için de faydalı olabilir.

Şeker hastalığı
Balın şeker hastalarına iyi geldiği iddiaları sıklıkla ifade edilmektedir. Yüksek şeker içeriği sebebiyle
bunun teyit edilmesi muhtemel değildir. Bununla birlikte, Katsilambros ve ark. (1988) bir çalışmada
gösterdiği gibi şeker kamışı şekeri ile yapılan ürünlerden daha iyidir. Bu çalışma; diğer gıdaların eşit kalori
değerlerinin alınması ile karşılaştırıldığında insülin seviyelerinin daha düşük olduğunu fakat yemek
yedikten kısa bir süre sonra kan şekeri seviyesinin eşit veya diğer karşılaştırılmış ürünlerdekinden daha
yüksek çıktığını ortaya çıkarmıştır. Sağlıklı bireylerde, aynı miktarda sakaroz tüketimine göre bal tüketimi,
daha düşük kan şekeri değerleri üretmiştir.

Ayurveda tıbbı
Hindistan’daki ayurveda tıbbı gibi geleneksel fakat iyi incelenmiş ve çalışılmış tıbbi sistemler,
bitkisel özler gibi çeşitli ilaçların daha hızlı şekilde yutulması için bir araç olarak çoğunlukla balı
kullanmaktadır. İkinci olarak, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ve enfeksiyonları, ağız yaraları ve
kataraktlar gibi bir takım çok daha özel rahatsızlıkların tedavisini desteklediği düşünülmektedir. Ayrıca yeni
doğan bebekler, gençler ve yaşlılar, iyileşme sürecinde olan kişiler ve ağır şartlar altında çalışan çiftçiler
için de genel bir tonik işlevi görür (Nananiaya, 1992, kişisel iletişim).
Genel olarak, Apis mellifera(Bal arısı) A. Cerana(Doğu bal arısı) veya A. Dorsata( Dev bal arısı)
türlerinden elde edilen ballar arasında bir ayrım yapılmaz. Bal yüzyıllardır mitolojide, Ayurveda'da ve
botanik biliminde çok faydalı olarak bilinir. Tarihte hem ilaç olarak hem de dini amaçlarla kullanılmıştır.
Panchamrita adlı kutsal bir içeceğin hazırlanmasında kullanılan beş maddeden (süt, lor, ghee, şeker, bal)
biri de baldır. Tüm hastalıklara karşı faydalı olduğu düşünülürken, kişiyi hem içsel hem dışsal olarak
tatlandırdığı söylenir.

33

Ayurveda da Saf Balın Tıbbi Faydaları
Taze bal, balgamı söker ve bağırsakları boşaltır. Bir ya da iki yıllık bal yağı azaltır ve sindirim için
iyidir. Bal bağırsaklara güç verir. Balın düzenli tüketimi bağırsaklarda zehirli maddelerin birikmesini önler
ve kurtçukları öldürür. Kronik hastalıklar, kronik kabızlık, dizanteri ve ishal için de benzer şekilde faydalıdır.
Bal akciğerlerde biriken balgamı atar. Astım ve öksürük hastalarına rahatlama sağlar. Ayrıca tüberküloz
vakalarında da faydalıdır. Zihni taze ve sağlıklı tutar. Zihinsel işlerle meşgul olan kişiler için yararlıdır. Bal
tüketimi spermi güçlendirir, fiziksel güç katar ve vücuda iyi bir şekil verir. Bir bademi suya koyun, gece
öğütün ve bir kaseye koyun. Yatmadan yarım saat önce bir kaşık bal ekleyip, soğuk sütle beraber şeker
eklemeden için. Bu tarif zihinsel güç, erkeksilik ve fiziksel form için iyidir. Kış mevsiminde iki ay boyunca
düzenli olarak alınmalıdır. Bal, balgamı iyileştirir. Yarım kaşık bal ve yarım kaşık zencefil suyunu karıştırarak
öksürüğü iyileştirebilirsiniz. Eşit miktarlarda soğan suyu ve balı karıştırarak da balgamdan kurtulabilirsiniz.
Bal yalamak hafif soğuk algınlığına iyi gelir. Bal ayrıca cilt hastalıklarını iyileştirir ve cildi sağlıklı kılar. Ayrıca
kurtçukları öldürür ve çürümeyi durdurur. Bal görüşü iyileştirir. Eğer nilüfer çiçeğinden yapılmış Keşmir
balı varsa gözlere sürme gibi çekilebilir. Bu, göz problemlerine iyi gelecektir. Yatmadan önce birkaç damla
bal ekleyerek soğuk süt için. Şeker eklemeyin. Bu fiziksel zayıflığı azaltır. İki ay boyunca içilmeli ve içtikten
sonra dişler fırçalanmalıdır. Sabahları tuvalete gitmeden önce 1 bardak suya iki kaşık bal koyup için. Bu
yavaş yavaş vücutta biriken yağı azaltacaktır. İki ay boyunca düzenli olarak içilmelidir. Ayrıca cilde parlaklık
da sağlar. Bal kendisine katılan maddelerin özelliğini alır, bu yüzden "Yoghavi (ilaçların karıştırıldığı ortam)”
ismi verilmiştir.

Bal Ne Kadar Tüketilmelidir?
Başlangıçta bal az miktarda tüketilmelidir. Çocuklara 4-5 damla, gençlere yarım kaşık, yaşlı
insanlara ise 1 kaşık verilebilir. Bu miktar yavaş yavaş artırılır ve nihayetinde günde 4 kere alınabilir.
Bal Hint pidesiyle, meyvelerle, meyve suyuyla veya bademle yenilebilir. İki ay boyunca tüketilir ve sonra 1
ay ara verilir. Bundan sonra tekrar tüketimine başlanabilir.
Öneriler Yaz mevsiminde balı sıcak yiyeceklerle tüketmeyin. Sıcakta, sıcak ürünlerle alınınca balın olumsuz
etkileri olur. Sıcak içeceklerle tüketilmemelidir çünkü zehir etkisi gösterebilir. Ayurveda'ya göre bal, sıcak
süt ve sıcak suyla tüketilmez. Eğer bal ve ghee eşit miktarda tüketilirse bir faydaları olmaz. Birbirlerinin
etkilerini götürürler. Gerektiğinde 1 birim ghee, 3 veya 4 birim bal ile karıştırılmalıdır. Aşırı bal tüketimi
sağlık için iyi değildir.

Balın Antibakteriyel Etkisi
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Balın antibakteriyel etkili bir besin olması kimyasal içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bal ozmotik
etkisi önemli, %84’ü fruktoz ve gilikoz’dan oluşan doymuş bir şeker solüsyonudur. Ağırlığının %15-20’si
sudan oluşur ve şeker molekülleri ile su molekülleri arasındaki güçlü iç reaksiyon bal içindeki serbest su
oranını düşürür. Balın ölçülen serbest su değeri (a w ) 0.56-062 arasındadır. Birçok hastalık yapıcı ve bozucu
bakterinin gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları su aktivitesi değeri 0.94-0.99 a w ‘dır. Ancak yüksek su
oranına sahip ballarda mayalar üreyerek istenmeyen fermentasyonlara neden olurlar. Bal asidik bir
gıdadır ve pH’ı 3,2-4.5’dur. Genellikle patojen bakterilerin optimum üreme pH’ları 7.2-7.4’dür. Bu
bakterilerden bazılarının üreyebildikleri Ph değerleri; E.coli,4.3;Salmonella sp., 4.0; Pseudomonas
aeruginosa, 4.4; Streptecoccus pyogenes, 4.5 dur. Bu nedenle saf balın asiditesi önemli bir antibakteriyel
faktördür. Ancak bal vücut sıvıları tarafından dilüe edildiğinde asidik etkisi yeterli değildir. Temel
antibakteriyel özelliği balda enzimatik bir etkiyle açığa çıkan hidrojen peroksit (H2O 2 ) oluşturur. Asitlik ve
hidrojen peroksit ( glikoz +H 2 O +O 2
glikoz oksidaz
glukonikasit + H 2 O ) reaksiyonuyla açığa çıkar
ve balı korur. Bal içeriğindeki H 2 O ve birçok faktörün etkisiyle dokulara hasar vermeden antibakteriyel
etki gösterir. Bunun yanında balda hidrojen peroksit dışında antibakteriyel etkili pinocemprin, benzil
alkol, 3,5dimetoksi-4 hidroksi benzoikasit ,2 hidroksi-3 fenil propionikasit, 2 hidroksibenzoikasit, metil 3,5
–dimetoksi-4 hidroksibenzoat, 3,4,5 –trimetoksibenzoikasit ve1,4 dihidroksibenzen saptanmıştır.
Balın birçok bakteri üzerindeki etkisi laboratuar koşullarında da kanıtlanmıştır. Birçalışmada E.coli,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimirium, Serratia marcessens,
Staphylooccus aureus ve Streptecoccus pyogenes üzerine %1,8-10,8 (v/v) konsantrasyonundaki balın
inhibitör etkisi saptanmıştır. Diğer bir çalışmada süt hayvanlarında mastitis etkeni olarak izole edilmiş bazı
bakteriler ( Actinomyces pyogenes, Klepsiella pneumoniae, Streptecoccus agalactiae, Streptecoccus
dysgalactiae, Streptecoccus uberis, Nocardia asteroides, Staphylooccus aureus) üzerine %1-10 (v/v
nutrient agar içinde) konsantrasyonlarındaki balın etkili olduğu tespit edilmiştir.
Peptik ülser hastalarında izole edilmiş Helicobacter pylori bakterisinin bala karşı hassasiyetiyle ilgili
bir çalışmada ise bakteri üzerine etkili minumum bal konsantrasyonunun %5 (v/v) olduğu laboratuar
koşullarında saptanmıştır 7.İnsanlarda mantar enfeksiyonlarına neden olan Epidermophyton,
Microsporumve Trichophyton üzerine farklı ballar kullanılarak yapılan denemelerde etkili bal
konsantrasyonu aralığının % 2.5-55 (v/v) olduğu belirtilmiştir. Antibakteriyel etkinliği ispatlanmış arı
ürünlerinin insan sağlığını koruyucu olarak kullanımı doğal olarak çok yaygındır. Topikal antibiyotik
etkisinden faydalanmak amacıyla ameliyat sonrası yaralarda, yanıklarda, mide ülserlerinde
kullanılmaktadır. İçeriğindeki fruktoz ve glikozun yanısıra birçok vitamin (Tiamin, vit.B6 ,Riboflavin,
Pantotenik asit),mineraller (Bakır, Demir, Kalsiyum, Manganez, Magnezyum, Potasyum, Çinko) ve
aminoasitlerden oluşan zengin besin içeriği ile hızlı ve yüksek oranda enerji sağlamakta dolayısıyla vücut
yorgunluğuna engel olduğu gibi yüksek atletik performansa yardımcı olmaktadır.

Bal tedavisi hakkında bilgi kaynakları
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Mladenov (1972), bal tedavisi hakkında Romanya’da bir kitap yayınlamıştır ve yine bal tedavisi
hakkında Apimondia (1976) ve Craine (1975 ve 1990)’de bazı makaleler bulunmaktadır. Amerikan
Apiterapi Birliği, arı ürünlerinin tedavide kullanımlarıyla ilgili vaka geçmişlerini ve bilimsel bulguları
toplamakta ve yayınlamaktadır.

Propolis
İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmesinde önemli bir yeri olan balın yanı sıra polen, arı sütü,
propolis ve arı zehri gibi diğer arı ürünleri de günümüzde birçok amaç için kullanılmaktadır. Son yıllarda
yapılan çalışmalar ile en az bal kadar önemli bir diğer arı ürünü olan propolisin içeriği ve etkileri belirlenip
kullanım alanının artırılması sağlanmıştır. Çok eski çağlarda keşfedilerek, doğal bir antibiyotik olarak
kullanılan propolisin mikroorganizmalara karşı olan etkisi temel karakteri olup, ilaç özellikleri nedeniyle
eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır. Propolisin farmakolojik özellikleri Yunan ve
Romalı fizikçiler Aristoteles, Dioscoroides, Pliny ve Galen tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma göre
propolis yaraların tedavisinde ve ağız enfeksiyonunda bir antiseptik olarak kullanılabilmektedir. Propolisin
bu özellikleri Orta Çağda Avrupa'da ve Arabistan' da kullanılmıştır. Inka'lar ise propolisi ateş düşürücü
olarak kullanmışlardır. Propolis 17. yy. da Londra'da resmi ilaç olarak listelenmiştir ve yine bu yıllarda antibakteriyel aktivitelerinden dolayı Avrupa'da önem kazanmıştır.
Propolis, insan sağlığı için alınması gereken 22 bileşeni içermesi açısından içinde bulunduğumuz
yüzyılda keşfedilen, mükemmel doğal ürün özelliği ile de önem kazanmıştır. Propolis bütün bu özellikleri
nedeniyle daha ileri düzeydeki araştırmalar için oldukça ilginç bir arı ürünüdür. Birçok ülkede, propolis
çeşitli tıbbi sorunlara karşı kullanılmasına rağmen henüz cevap bulamamış bazı sorularıda içermektedir.
Bu da propolisin modern tıpta kullanımını sınırlamaktadır. Propolisin farklı kullanım alanları bilim
adamlarının dikkatini çekdikten sonra bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu ilgiye bağlı
olarak propolisin ticari öneminde de artış ortaya çıkmıştır. Propolis veterinerlik ve insan sağlığıyla ilgili
kullanımlarında büyük potansiyele sahip doğal bir üründür. Diğer taraftan tıbbi bitkilerden sağlanan
ürünlerden farklı olarak içeriği olağanüstü çeşitlilik göstermektedir. Farklı ülkelerde toplanan propolis
örneklerinin kimyasal içeriği oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik propolisin tıbbi amaçlı
kullanımında ve kalite kontrolünde ciddi sorun yaratmaktadır. Karşı karşıya gelinen en büyük sorun
propolis orijininin bölgeden bölgeye çeşitlilik göstermesidir. Propolisin orijininin bilinmemesi ise
standartlaşmada ciddi sorun yaratmaktadır.
Günümüzde propolisin çeşitli kullanım şekilleri mevcut olup, saf ya da aloe jel ile polenle, ekstrakt
olarak (hidroalkolik veya glikolik), ağız spreyi olarak (melissa, adaçayı ve/veya rosemary ile karıştırılarak),
boğaz pastillerinde, kremler ve pudra şeklinde, gargara olarak üretilmekte ve içindeki balmumu alındıktan
sonra kullanılmaktadır. Propolisin çok sayıda etkilerine rağmen, raporların çoğu ön çalışmalara
dayanmaktadır. Çalışmaların çoğunluğu Doğu Avrupa ülkelerinde yürütülmektedir. Uygulamalı çalışma ve
araştırmalar ağırlıklı olarak Çin'de yapılmaktadır. Ama bilgi sağlanılması dil engeli nedeniyle zordur. Daha
detaylı çalışmalar özellikle bağırsaklar, cildiye ve dişle ilgili uygulamalar propolisin tıbbi kullanımda olası
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faydalarının belirlenmesini sağlayacaktır. Propolis üretimine ait güncel resmi kayıtlar mevcut olmamasına
rağmen 1984 yılında dünya piyasasında yaklaşık olarak 200 ton propolis ticaretinin yapıldığı tahmin
edilmektedir. En çok propolis üreten ülkeler arasında Çin, Brezilya, Amerika, Avusturalya ve Uruguay
bulunmaktadır (Şekil …….). Japonya ise propolisin işlenmesinde ve tüketilmesinde önde gelmektedir.
Grafik 1. Propolis üretiminin ülkelere göre dağılımı

Çizelge 9. Baldaki vitamin ve mineraller (Crane, 1980)
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Propolisin sentetik olarak üretiminin olmaması, patent ve standart sorunu, eğitimsiz kişilerin
arıcılık yapması; bal, polen ve arı sütünün sahip olduğu düzeyde bir pazarlama ağına sahip olmaması ve
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gelir kaynağı olarak arıcıları ve özel firmaları tatmin etmemesi gibi nedenler, propolis üretiminin
yaygınlaşmasını önlemektedir. Türkiye'de, propolisin mikroskobik ve kimyasal analizleri çeşitli
araştırmacılar tarafından yapılmış ve Türkiye propolisinin bitkisel kaynağının genelde Castanea
sativa ve Populus spp. Olduğu bildirilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar arasında bir yöreyi kapsayan detaylı
çalışmalar yoktur. Dolayısıyla Türkiye propolislerini kapsayan standart oluşturulamamıştır.
Türkiye propolisinin kimyasal içeriği ile ilgili bir çalışma Sorkun vd. (2001) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinden (Bursa, Erzurum-Aşkale, Gümüşhane-Söğütagil ve TrabzonÇağlayan) örnekler toplanmıştır ve GC-MS ile kimyasal analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre, Trabzon ve Gümüşhane Bölgelerinden alınan propolis örneklerinde benzer kimyasal içerik
gözlenirken, Erzurum örneği farklı bir yapı göstermiştir. Bursa yöresinden toplanan örneklerde ise
flavononlar, flavonlar ve ketonlar oldukça zengin miktarda saptanmıştır. Kartal vd. (2002), Türkiye'nin
Ankara-Kazan ve Marmaris bölgelerinden topladıkları propolis örneklerinin antimikrobiyal aktivitelerini
incelemişlerdir. Propolis örneklerinden 4 farklı etanol ekstraktı (%30, %50, % 70 ve % 96' lık etanoller
kullanılarak) hazırlamış ve bu ekstraktların etkilerini 7 Gram (+), 4 Gram (-) ve bir mantar kültürü üzerinde
incelemişlerdir. Ankara-Kazan'dan alınan örneklerin Marmaris örneklerine kıyasla daha güçlü
antimikrobiyal aktivite gösterdiğini belirtmişlerdir ve Ankara-Kazan propolisinin kimyasal içeriğinin
Populus türlerinin tomurcuk salgılarıyla benzer olduğunu belirtmişlerdir. Gözlenen aktivitenin çoğunlukla
kaffeik asit ve esterlerinden kaynaklandığını açıklamışlardır. Sorkun vd. (1996), propolisin fitoinhibitör
etkisini çalışmışlardır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden (Çankırı, Aksaray, Milas-Kalemli, GümüşhaneKaletaş) topladıkları örnekler ile farklı konsantrasyonlarda etanol ekstraktları (EEP) hazırlamışlardır.
Bulgulara göre propolis solusyonları konsantrasyona bağlı olarak çimlenme yüzdesini belirgin bir şekilde
inhibe etmiştir. EEP'nin uygulandığı tohumun kök hücrelerinde mitoz bölümeyi inhibe ettiği gözlenmiştir.
Milas-Kalemli ve Çankırı bölgelerinden toplanan propolisler belirgin bir şekilde mitoz bölünmeyi inhibe
etmiş ve en çok inhibisyon Çankırı propolisinde gözlenmiştir.

Propolisin Tarihçesi
Propolis terimi Yunanca'dan türemiş olup pro "savunma", polis "şehir" anlamına gelmektedir.
Buradan da şehrin ya da kovanın savunması gibi bir anlama ulaşmak mümkün olmuştur. Propolisin keşfi
milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Ünlü Yunan filozofu Aristo, arıların çalışmasını saydam kovan
kullanarak incelemek istemiş, ancak kovanın saydamlığı koyu renkte mumsu maddeler ile kapatılmıştır. Bu
koyu renkli maddenin propolis olduğu tahmin edilmektedir. Propolisin, insanlar üzerindeki olumlu etkileri
çok eski yıllardan beri bilinmekte ve halk arasında kullanımı eski çağlara dayanmaktadır. İlk olarak M.Ö.
79-23 yıllarında Roma'da büyük bir okul olan "Pliny the Elder" da propolisin ağrı azaltıcı, yara iyileştirici
aktiviteleri tanımlanmıştır. Propolis eski çağlarda Mısırlılar tarafından da bilinmekte ve bazı hastalıkların
tedavi edilmesinde, ölülerin mumyalanmasında kullanılmaktaydı. Yunanlılar ve Romalılar, propolisi deri
apselerinin tedavisinde yüzyıllar boyunca kullanmışlardır. Hipokrat (460-377 M.Ö.), propolisin deri
hastalıkları, ülser ve sindirim sistermi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığını belirtmiştir. Afrika'da ise
propolis ilaç olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. 12. yüzyıla ait Avrupa kayıtlarında, propolisin ağız,
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boğaz enfeksiyonları ve diş sağlığı için kullanılan tıbbi preperasyonları tanımlanmıştır. Propolisin eski
zamanlara dayanan diğer bir kullanım şekli vernik olarak kullanılmasıdır. İtalya'da 17. y.y.'da Stradivari,
propolisi telli enstrümanların cilalanmasında da kullanmıştır.
Propolisin, geçmiş zamanlardan günümüze kadar gelmesini sağlayan en önemli ve çokça bilinen
özelliği mikroorganizmalara karşı olan etkisidir. Propolis söz konusu özelliklere sahip olması nedeniyle
insanlar tarafından günümüzde de kullanılmaktadır. Yaşadığımız yüzyılda bu değerli arı ürününün
antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri yanında antiinflamatör, antiülser, lokal anestezik, antitümör,
bağışıklığı uyarıcı gibi çok sayıda yararlı biyolojik aktivite göstermesi; tıp, apiterapi, sağlık besini ve
biyokozmetik alanında kullanımını da yaygınlaştırmıştır. Son yıllarda propolis bir sağlık içeceği olarak da
önem kazanmıştır. Ayrıca yiyeceklerde geniş çapta kullanılmakta ve insan sağlığını geliştirdiği, kalp
rahatsızlıklarını giderdiği düşünülmektedir. Propolisin bu özellikleri bilim adamlarının dikkatini 60'lı yılların
sonundan beri çekmektedir. Son 40 yıl boyunca ise kimyasal kullanımı biyolojik aktivitesi, farmokolojik ve
tedavi edici kullanımlarıyla ilgili birçok araştırma yayınlanmıştır. İlk kapsamlı araştırma 1978'de Ghisalberti
tarafından yayınlanmıştır. Günümüzde propolisin kimyası ve biyolojik aktivitesiyle ilgili oldukça fazla
çalışma yapılmıştır. Fakat propolisin tedavide uygulanmasıyla ilgili çeşitli zorluklar vardır. Bu konuda
problemlerin olmasının başlıca nedeni toplandığı yörenin bitki örtüsüne ve mevsimine bağlı olarak
propolisin kimyasal bileşiminin belirgin bir şekilde çeşitlilik göstermesidir. Çünkü farklı ekosistemlerde
farklı bitkiler ve bu bitkilere ait salgılar propolis kaynağı olabilir. Bu nedenlerden dolayı propolisin
standartlaşması henüz tam olarak gerçekleştirilememiştir. Günümüz dünyasında stres ve çevre kirliliği gibi
insan sağlığını tehdit eden olayların giderek artıyor olması insanlar üzerinde çevre koşullarının olumsuz
etkisini daha sık gösterir hale getirmiştir. Yaşam şartlarının bu olumsuz etkilerine karşın propolis, vücut
direncini arttırma, antibiyotik etki gösterme ve en önemlisi doğal bir ürün olma özelliklerinden dolayı
birçok ülkede çeşitli amaçlara yönelik olarak çalışılmaktadır. Yurtdışında ki birçok ülkede propolis
kullanılarak çok çeşitli ticari ürünler üretilmektedir. Literatürden elde edilen bilgilere göre propolis ticari
olarak ilk kez 1950'lerde kullanılmıştır. Propolise ait 1984 yılı kayıtları; 55 tonu Çin'den, daha küçük
miktarlarda Arjantin, Kanada, Şili ve Uruguay'dan ve miktarları bilinmeyen en az 11 diğer ülkeden propolis
ihracatını içermektedir.

Propolisin Tanımı
Bitkilerin büyük bir bölümü, yapraklarını, çiçeklerini ve meyvelerini, antimikrobik çürümeye karşı
ürettikleri, su geçirmez ve ısı yalıtımı özellikleri olan reçinemsi maddelerle korurlar. Bal arıları bu reçinemsi
maddeleri ağaçların gövdelerindeki çatlaklardan, tomurcuklardan ve yapraklardan toplarlar. Arıların
çiğneyip, ağız sindirim enzimlerini ekleyerek ve kısmen de sindirerek, balmumu ile karıştırdıkları yapışkan
madde, kovanda çeşitli amaçlar için kullanılır. Diğer bir deyişle propolis bal arılarının; canlı bitkilerden
topladığı, balmumu ile karıştırdığı ve larva gözlerine yumurta bırakılmadan önce cilalamada ve kovan içi
açıklıkların kapatılmasında kullandıkları yapışkan, koyu renkli bir maddedir.

Propolisin Fiziksel Özellikleri
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Propolis, rengi sarıdan koyu kahverengiye bazende yeşile çalar. Şekil 3'de kovandan toplanmış,
kahverenginde ham propolis verilmiştir. Propolisin rengi toplandığı bölgeleye ve mevsime göre farklılık
göstermektedir. Örneğin ılıman iklime sahip ülkelere ait örnekler aşağı yukarı belirgin bir kahverengine
sahipken, tropik iklime sahip ülkelerde ve Avustralya'da propolisin rengi siyahtır. Finlandiya propolisi
turuncu, Küba propolisi ise koyu menekşe renktedir. Propolisin botanik kökeninin değişiklik göstermesine
bağlı olarak renginde farklılıkların gözlenmesi doğaldır.

Şekil 7. Kovandan toplanmış kahverenkli ham propolis

Propolis kovandan alındığı zaman yapışkan ve kendine özgü keskin bir kokusu vardır. Avrupa propolisi
genellikle hoş ve hafif bir kokuya sahiptir. Yandığında, içeriğinde bulunan aromatik maddelerin neden
olduğu hoş bir koku çıkarır. Gürcistan propolisinin kokusu, genelde diğer bölgeler ve Rusya bölgesine ait
propolisin kokusuna benzer. Litvanya propolisi ise çok güçlü tarçın kokusuna sahiptir. Tad olarak ta hepsi
ekşi ve keskin bir tada sahiptirler. Ortam soğuk olduğunda balmumu gibi sert, ısıtılınca reçinemsi ve
yapışkan olan propolise, bu özelliğinden dolayı arı yapışkanı da denir. Propolis 15-25ºC arasında mum
kıvamında elastik bir yapı gösterir. Yüksek sıcaklıklarda (30-40ºC) yumuşayıp yapışkan bir durum
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almaktadır. 80ºC de ise kısmen erimektedir. Propolis derin dondurucuya konulduğu zaman hemen
katılaşır, istenirse bir öğütücü yardımı ile toz haline getirilebilir.

Propolisin Kimyasal Özellikleri
Propolisin kimyasal içeriği çok karmaşıktır ve toplandığı bölgenin florasına bağlı olarak çeşitlilik
göstermektedir. Farklı ekosistemlerde yetişen bitkilerin türlerine ve yoğunluğuna bağlı olarak, bu
bölgelerden elde edilen propolisin kimyasal içeriği çeşitlilik göstermektedir. Propolisin içeriği yerel floraya
ek olarak çiçeklenme, iklim koşulları, tomurcuktaki reçine miktarı, toplanma zamanı, balmumu, polen ve
arı tarafından salgılanan madde içeriğine bağlı olarak da farklılaşır. Arı türü ve arı ırkı da propolisin içeriğini
etkileyen etmenler arasındadır. Tablo 1'de propolisin genel yapısı ve bileşenlerin oranları verilmektedir.
Tablo 10. Propolisin genel yapısı
PROPOLİSİN KISIMLARI

ORAN (%)

Bitkisel Mumlar

30

Esansiyal Yağlar

10

Organik Bileşikler ve Mineral Maddeler

5

Polen

5

Reçine ve Zamksı Maddeler

50

Münstedt ve Zygmunt (2001)' un bildirdiğine göre propolisin genel bileşiminde %50 reçine, %30
balmumu, %10 essensiyal ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 organik kalıntılar vardır. Propolisin temel
kimyasal içeriğinde ise, flavonoidler, fenolikler ve çeşitli aromatik bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşikler
suda ve hidrokarbon çözücülerde zayıf çözünürken alkolde iyi çözünürler. Propolisin genelde kullanılan
çözücüleri ise alkol, aseton, amonyak, benzen, kloroform ve eterdir. Farklı propolis örnekleriyle yapılan
çalışmalar sonucunda propolisin bileşiminde 300' den fazla madde belirlenmiştir. Tablo 10'da bu
maddelerden bazıları örnek olarak verilmiştir

Tablo 11. Propolisin kimyasal içeriği
Gruplar

Tanımlanan Bileşik Sayısı

Flavonoidler

38

Hidroksiflavonlar

27

42

Hidroksiflavononlar

11

Kalkonlar

2

Benzoik asit ve türevleri

12

Asitler

8

Esterler

4

Bezaldehit türevleri

2

Sinamil alkol, Sinamik asit ve türevleri

14

Diğer asit ve türevleri

8

Alkoller, Ketonlar, Fenoller ve Heteroaromatik bileşikler

12

Terpen ve Sekuterpen alkol ve türevleri

7

Sekuterpen ve triterpen hidrokarbonlar

11

Alifatik hidrokarbonlar

6

Mineraller

22

Steroller ve steroid hidrokarbonlar

6

Şekerler

7

Aminoasitler

24

İzole edilen bileşenlerin hemen hemen en büyük grubu flavonoid pigmentleridir. Flavonoidler, bitki
dünyasında çok yaygındır. Flavanoidler, insanlar tarafından sentezlenemeyen bitki fitokimyasalları olup
insan sağlığına pozitif etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Propolisin diğer bileşenleri ise kafeik asit ve
esterleri, aldehidler, aromatik esterler, terpenler, lignanlar ve fenolik bileşiklerdir. Biyolojik aktiviteye
sahip bu maddelerden en fazla etki flavanoidlerde görülür. Bal arıları tarafından bitkilerden toplanan
salgılar arı tarafından salgılanan bazı enzimlerle karışarak içeriğini iyice zenginleştirir. Bütün bu maddeler
propolisin çok fonksiyonlu bir madde olmasını sağlar. Propoliste bulunan şekerler (ksiloz, galaktoz,
mannoz, laktoz, maltoz, melibiyoz, eritritol, ksilitol, inositol), mineraller (Ca, Mg, K, Na, Fe, Zn, Cu) ve uçucu
bileşenler de propolisin içeriğinin zenginleşmesinin diğer etkenleridir. Uçucu bileşenler propoliste düşük
konsantrasyonlarda bulunur. Fakat aromaları ve biyolojik aktiviteleri propolisin karakterize edilmesinde
önemli rol oynar. Propolisin kimyasal içeriği propolisin bitki kaynağı ile ilgili bilgi verebilir. Propoliste
bulunabilen kirletici maddeler ise ağır metaller (kurşun), endüstriyel kirleticiler, pestisitler (endrin,
dieldrin, aldrin, BHC, DDT, malation), PCB (paraklor-benzen), Arsenik (As), ve n-Hekzan'dır.
Temel propolis kaynağı bitkilerden biri olan Populus spp. (Kavak) salgıları incelendiğinde şu
sonuçlar alınmıştır: Populus nigra propolisinden izole edilen maddeler; pinosembrin, pinobanksin, krisin,
galangin, kafeik asit ve ferulik asit prenyl esteri iken, Populus tremula propolisinden izole edilen maddeler;
fenolik gliseritler: dicumaroyl acetyl glycerol, diferuloyl acetyl glycerol, feruloyl coumaroyl acetyl glycerol,
caffeoyl coumaroyl acetyl glycerol dir. Tomas-Barberan et al., (1993) Venezuella propolisini çalışmış ve
örneklerden polyprenylated benzofenonları izole etmişlerdir. Bu bileşenler bazı Clusia türlerinin
çiçeklerinden sızan reçineden kaynaklanmaktadır. Kromatografik kıyaslamaya dayalı olarak Clusia
major ve Clusia minör (Guttiferae) 'ün bu bölgelerde propolis kaynağı bitkiler olduklarını belirtmişlerdir.
Propolisin kimyasal içeriği propolisin bitkisel kökenine göre değişmektedir. Kuzey Amerika ve Asya' nın
tropik olmayan bölgelerinde ve Avrupa'da arılar en çok Populus türlerinden propolis toplamaktadırlar
ve Populus türlerine ait salgıların tipik fenolik bileşikleri; flavanonlar, kafeik asit ve ferülik asit esterleri'dir.
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Sonoran Çölü, Tunus ve Mısır bölgelerine ait bitkilerde çeşitlilik gözlenmekte ve buna bağlı olarak da
propoliste yeni bileşenler saptanabilmektedir.
Propolisin kimyasal analizi ile ilgili olarak Velikova et al. (2000), tarafından yapılan bir çalışmada,
Cezayir ve Türkiye propolisleri incelenmiş ve analizler sonunda diterpenik asitler bulunmuştur. O zamana
kadar diterpenik asitler sadece Brezilya propolisinde bulunmuştur. Cezayir gibi Populus'un her zaman
bulunmadığı bölgelerde arılar propolis toplamak için diğer bitki kaynaklarını kullanmaktadır. Ancak bu
durum propolisin antibakteriyel özelliğini etkilememektedir. Garcia-Viguera (1992) İspanya'nın iki farklı
bölgesinden toplanan propolis örneklerini GC-MS ile analiz etmiş, analiz edilen örneklerde yüksek seviyede
kafeik asit, ferulik asit ve onların türevleri ile düşük seviyede sinamik asit, kumarik asit ve onların esterlerini
bulmuştur. Bunlar Populus nigra tomurcuk salgısının tipik bileşikleridir. Propolis içeriğindeki farklılıklar ve
propolis kalite kontrolüne ait mevcut kimyasal metotların çok yeterli olmamasından dolayı kalitesinin
belirlenmesi zorlaşmaktadır. Bitki kaynağına göre propolisin tipinin kimyasal analizlerle belirlenmesi, kalite
kontrolünde ilk basamak olmalıdır.

Propolisin Organik Madde İçeriği
Karmaşık bir kimyasal yapıya sahip olan propolisi bileşiklerine ayırmak oldukça güçtür. Son yıllarda
sıvı ve gaz kromatografisi teknikleri kullanılarak propolis içerisinde yer alan organik bileşikler ve iz
elementler belirlenmiştir. Ancak propolisten izole edilen bu çok sayıdaki bileşikler, propolisin çok az bir
kısmını temsil etmektedir. Propolisin organik çözücülerde çözünen bu çok küçük kısmı dışındaki büyük bir
bölümü suda ya da organik çözücülerde çözünemez. Propolis zengin kimyasal yapısı ile birçok ilacın aktif
maddesi olan flavonoidleri, antioksidanları, biyolojik aktiviteye sahip maddeleri, antibiyotik, antimikotik,
antiviral etkili maddeleri bünyesinde bulundurmaktadır.

Propolisin İnorganik Madde İçeriği
Propoliste bulunan inorganik maddeler Sodyum (Na), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Kalsiyum
(Ca), Baryum (Ba), Bor (Bo) (eser), Stronsiyum (Sr), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Aliminyum (Al), Silisyum
(Si), Selenyum (Se) (eser), Demir (Fe), Nikel (Ni), Krom (Cr), Mangan (Mn), Titanyum (Ti), Gümüş (Ag),
Kobalt (Co), Vanadyum (V) şeklindedir. Propolisin inorganik maddeleri üzerine yapılan son zamanlardaki
çalışmalarda Makedonya örneklerinde Ca, Mg, K, Na, Fe ve Zn tespit edilmiştir. Küba örneklerinde Fe, Mn,
Zn ve Cu tespit edilmiştir. Her iki çalışmada atomik absorbsiyon spektroskopisi kullanılarak yapılmıştır.

Propolisin Bitkisel Kaynakları
Propolis arılar tarafından çeşitli ağaç ve çalılardan toplanan salgıdır. Propolis kaynağı olan başlıca
bitki türleri; Acer spp. (Akçaağaç), Corylus spp. (Fındık), Quercus spp. (Meşe),Alnusspp. (Kızılağaç),
runus spp. (Erik), Ulmus spp.(Karaağaç), Salix spp. Söğüt Aesculus hippocastanum (At kestanesi) (Şekil
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4), Pinus spp. (Çam), Eucalyptus spp. (Ökaliptus), Castanea spp. (Kestane),
Populus spp. (Kavak), Tilia spp. (Ihlamur) ve Fraxinus spp. (Dişbudak)'dır.

Şekil 7 Aesculus spp.'ye ait bir tomurcuk

Betula spp. (Huş),

Şekil 8. Populus spp.' ye ait bir tomurcuk

Kimyasal kanıtlara dayalı propolis analizlerine ait ilk bildiriler 1970'li yıllarda yayınlanmıştır. Lavie
(Fransa) ve Popravko (Rusya) propolisin flavonoid içeriğini analiz etmiş ve bunu kavak (Şekil 5) ve huş
tomurcuklarından topladığı salgılarla karşılaştırmışlardır. Bankova et al. (1999), Brezilya propolisini ve
bölgeye ait propolis kaynağı olabilecek bazı bitki salgılarını GC-MS ile analiz etmiş ve sonuçları
karşılaştırmışlardır. Analizler sonucunda Brezilya propolisinin Baccharis drancunculifolia bitkisinden
toplandığı bildirilmiştir.

Propolisin orijini atmosferik polenlerle kontamine olmuş bitkilerdir.

Tablo 12. Propoliste bulunan bazı kimyasal bileşenler ve genel etkileri
Madde

Genel Etkiler

Krisin

Tümor sitotoksititesi (Hladon et al., 1987) Anti Heliobacter pylori (Stangaciu, 1998)

Apigenin

Gastrik ülserin tedavisi (Dadant, 1992)
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Asasetin

Antiinflamatör (Bankova et al.,1983)

Kuersetin

Antiviral (König, 1985) Kapillerin güçlenmesi (Schmidt, 1996; Stangaciu, 1998) Antitümör
(Stangaciu, 1998) Spazm giderici (Dadant, 1992)

Kaempferid

Spazm giderici (Dadant, 1992)

Galangin

Bakteriostatik (Pepeljnjak, 1982) Antibakteriyel (Metzner et al., 1979)
Antimikotik (Metzner et al., 1979) Anti Heliobacter pylori (Stangaciu, 1998)

Pinosembrin

Bakteriostatik (Stangaciu, 1998) Anti-Candida (Paintz and Metzner, 1979) Anti Heliobacter
pylori (Stangaciu, 1998) Lokal anestezik (Schmidt, 1996)

Pinobanksin

Antimikotik (Metzner et al., 1979)

Pinostrobin

Lokal anestezik (Paintz and Metzner, 1979; Schmidt, 1996)

Luteolin

Antiviral (König, 1985) Gastrik ülserin iyileşmesi (Dadant, 1992)

Artepillin C

Antitümör (Matsuno et al., 1997)

Ferulik asit

Antibakteriyel (Stangaciu, 1998) Kollajenik etki (Stangaciu, 1998)
Antioksidan etki (Bankova, 2000)

Benzoik asit

Bakteriostatik, bakterisit (Janes and Bumba, 1978) Antiseptik (Stangaciu, 1998)

Sinamik asit

Anti-Staphylococcus aureus (Stangaciu, 1998)

Sinamik asit ve esterleri

Antifungal (Stangaciu, 1998) Antibakteriyel (Stangaciu, 1998)

Kafeik asit

Antiviral (König, 1985; Schmidt, 1996) Antibakteriyel (Schmidt, 1996; Stangaciu, 1998)
Antiinflamatör (Bankova et al., 1983) Antioksidan etki (Bankova, 2000)

Klerodan diterpenoidler

Antitümör (Matsuno, 1995)

Kafeik asit türevleri

Lokal anestezik (Paintz and Metzner, 1979)

Kafeik asit phenethyl ester

Antitümör (Matsuno et al., 1997a) Herpes virüsüne karşı (Stangaciu, 1998)

Prenyl caffeate

Potansiyel kontak alerjen (Stangaciu, 1998)

Uçucu bileşenler (Eterik yağlar)

Antimikrobiyal (Stangaciu, 1998)

Bisabolol

Antiinflamatör (Stangaciu, 1998)

Arjinin (aminoasit)

Mitozu stimule eder protein biyosentezini arttırır (Stangaciu, 1998)

Prolin (aminoasit)

Kollajen ve elastinin (bağ dokunun matriksindeki iki bileşen) oluşumunu destekler
(Stangaciu, 1998)

Bakır

Endarteritis, deri hastalıkları (Stangaciu, 1998)

Bitkisel Kaynakların Saptanmasının Önemi
Bitkisel orijininin bilinmesi, propolisin kimyasal olarak standartlaştırılması için önemlidir.
Örneğin Populus çeşidi propolisten bahsedildiğinde şu açıktır ki propolis flavanoid aglycons
hidroksisinnamik asit'ler ve esterleri içermektedir. Bitkisel Kaynakların Saptanmasında Polen Analizinin
Önemi; Propolisin özelliklerinin coğrafi düzeyde belirlenmesi palinolojik analizler (polen analizleri)
sayesinde gerçekleşebilmektedir. Propolis polence zengin olup, propoliste bulunan polenin kökeni
hakkında aşağıdaki hipotezler ileri sürülebilir:
•
•
•

Propolis arıların vücuduna bulaşmış polenlerle kirlenmiş olabilir.
Arı kovanında arılarca toplanan polen propolisi kirletebilir.
Atmosferik polenlerin çok küçük bir yüzdesi arı kovanına girip propolisi kirletebilir.

Gerçekte tüm örnekler düşük yüzdelerde anemofil polene sahiptir ve de önemli ölçüde entomofil
polen vardır. Propolisin bitkisel orijini König (1985) ve Crane (1990) tarafından ele alınmıştır. König (1985)
Avrupa, Güney Amerika, Batı Asya ve Kuzey Amerika'da Populus spp. tomurcuk salgılarının, propolisin
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kaynağı olduğunu belirtmiştir. Avrupa'da propolis kaynağı olarak ikinci dereceden önemli ağaçlar
ise Betula spp., Quercus spp., Alnus spp., Salix spp. veCorylus spp. olarak belirtilmiştir. Propolisin
çözünmeyen kısmında Lupinus spp., Robinia spp. ve Onobrychis sativa polenlerini bulan Jungkunz (1932),
propoliste polen varlığını rapor etmiştir. D'Albore (1979) beş kıtaya ait farklı ülkelerden propolis
örneklerini inceleyerek propolisin coğrafik orijinini belirlemeye çalışmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9'da
verilmiştir. Bunun için asidik maddelerle muameleyi içeren Erdtman'ın asetoliz metodunu uygulamıştır.
Asetolize maruz kalan polen taneleri boş ve konkav bir yapı alır. Sadece ekzin zarar görmez. Çünkü ekzin
içeriğinde bulunan sporopoleninden dolayı asite dayanıklıdır. Asetolize maruz kalan polen tanelerinin
yüzey ornemantasyonu da korunur. D'Albore bu çalışmasında propolis örneklerinde bitki polenlerini
tanımlamıştır. Propolisteki polenin çevredeki bitki örtüsünden türevlendiğini düşünmüştür. Polenler
kovana atmosferden veya bedeni ve bacakları polenle kaplı arılar tarafından getirilebilir. Bu şekilde kovana
taşınan polenler propolis ile karışabilir. Propolise ait standart ancak palinolojik ve kimyasal analizlerin bir
arada yapılması ile gerçekleşebilir.

Propolisin Arılar İçin Önemi
Bal arıları koloni halinde yaşamlarını sürdürürler. Bu nedenle kovan içi koşullarının sağlıklı olması
için sıcaklığın 34°C civarında olması ve nemin %40–65 arasında bulunması (kovan sağlığı için) çok
önemlidir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda ise kovanda virüs, bakteri ve fungus gibi çeşitli
mikroorganizmalar üreyebilmekte ve çeşitli arı hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Arıların
bireysel vücut ve kovan içi temizleme davranışı, kovan nemini ve sıcaklığını düzenlemeleri, ana arıya özen
göstermeleri, kovan içi yaşamlarını sağlıklı ve hastalıklara karşı dayanıklı bir duruma getirmeleri, koloni
yaşamında çok önemlidir. Arılar kovanda propolisin mekanik ve biyolojik etkisinden faydalanır. Propolisin
kovan içindeki asıl rolü arıları hastalıklara karşı korumaktır. Sağlıklı bir koloni yaşamında arıların doğadan
topladıkları ve değişime uğrattıkları propolisin büyük önemi bulunmaktadır. Propolis arılar tarafından
kovan içerisinde çok amaçlı kullanılmaktadır. Arılar kovanlarını kış mevsiminde soğuk havadan, rüzgarın
olumsuz etkilerinden korumak, kovan giriş deliğini daraltmak, kovan girişinden gelebilecek tehlikelere
karşı koloniyi savunmak, kovan içinde taşıyamayacakları büyüklükte ölen canlıların çürümesini,
kokuşmasını, ve çeşitli mikropların (virüsler, bakteriler ve funguslar) üremesini engellemek amacıyla
propolisi kullanırlar. Propolis, petek gözlerinin temizliğinde, ana arının bıraktığı yumurtanın steril bir
ortamda gelişmesinde ve yavrunun korunmasında etkili olmaktadır. Propolis arılar tarafından kovan
sınırlarının şekillendirilmesinde, petek kenarlarının sertleştirilip onarılmasında, çerçeve bağlantılarının
sağlamlaştırılmasında, çerçevelerin kovan içinde sabitleştirilmesinde, yarık ve çatlakların kapatılmasında
ve peteklerin dezenfekte edilmesinde de kullanılır ve bu amaçlı kullanımlar için toplanır. Kovan içinde
mikroorganizmanın atmosferden çok daha az oranda bulunmasının nedeni kovanda propolisin
bulunmasıdır. Kovanın iç duvarları propolisle sıvandığında kayganlaşır ve arıların kovana girmeye çalışan
karıncaları püskürtmeleri kolaylaşır. Kovan içine girip orada ölen çeşitli böceklerin veya kovandan
çıkarılamayan diğer parçacıkların üzerleri propolisle kaplanır, böylelikle bunların kovana zarar vermeleri
engellenir. Kovan içindeki rutubeti belli düzeyde tutar ve şiddetli yağışlardan sonra görülecek aşırı
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rutubetten kovanı korur. Çerşitli spor ve benzerlerinin gelişimini engelleyerek, kovanın hijyen kalmasını
sağlar.
Tablo 13. Farklı coğrafik bölge propolislerinin karakteristik özellikleri
Coğrafik Orijin

Bitki Kaynağı

Asıl Bileşenler

Etkileri

Avrupa, Asya,
Kuzey Amerika

Populus spp. (Bankova et al.,
1992; Garcia-Viguera et al.,
1993)

Pinosembrin,

Antifungal, Antibakteriyel (Metzner et al., 1979)

Pinobanksin

Antibakteriyel (Metzner et al., 1979)

Pinobanksin-3-asetat

Antimikotik (Stangaciu, 1998)

Krisin

Antitümör (Hladon et al., 1987)

Galangin,

Antibakteriyel (Pepeljank,1982)

Betula verrucosa(Popravko et
al.,1982)

Asasetin

Antitümör (Bankova et al.,1983)

Apigenin

Gastrik ülserin iyileşmesi (Dadant,1992)

Baccharis spp. (Bankova et al.,
1996a), Araucaria spp.(Banskota
et al., 1998; Marcucci, 1998)

Prenylated-p-koumarik
asitler

Antibakteriyel (Stangaciu, 1998)

Diterpenik asitler

Antitümör (Matsuno et al.,1997a)

3,5-diprenyl-p-koumarik
asit

Antibakteriyel
(Stangaciu,1998); sitotoksik aktivite (Kimoto et al.,
1998)

3,4-dicaffeoylquinic asit ve
metil esteri

Karaciğer koruyucu Basnet et al., 1997)

Furofuran lignanlar

Antibakteriyel (Christov et al., 1998)

Kuzey Rusya
Brezilya

Kanarya Adaları

bilinmiyor

Bal Arılarının Propolis Toplama Davranışları
Propolis toplanması bal arılarını uğraştıran en zor işlerden biridir. Arılar propolisi genellikle
ağaçların üst kısımlarından toplama eğiliminde olduklarından, bu davranışlarını gözlemlemek oldukça
zordur. Arılar propolisi, bitkilerin özellikle tomurcuk ve sürgünlerinden üst çeneleri ile toplarlar. Arı,
propolisi toplamayı kararlaştırdığı bitkinin tomurcuklu kısmına konar. Arka ayakları ve üst çenesini
kullanarak bir miktar zamksı sızıntıyı kopartır. Bu parça ağızda nemlendirilip yumuşatılır ve burada bazı
enzimler eklenerek pelet haline getirilir. Pelet, ön ve orta bacakların yardımı ile arka bacaklardaki polen
sepetçiğinde paketlenir. Arı polen sepetçiği yeteri kadar propolis ile doldurulduğunda kovana döner.
Arılar, propolis olarak değerlendirdikleri boya, zift, madeni yağ, cam macunu gibi maddeleri propolis
yerine kovana taşıyabilir. Örneğin Avustralya'da tarım makinelerine yapılan emaye mineralin kurumadan
önce arılar tarafından kazındığı ve kovana taşındığı bildirilmiştir. Ülkemizde de arıcılar, arıların cam
macunlarını, asfalt yollardaki ziftleri topladığını bildirmişlerdir. Bu tür maddelerin gittikçe artan oranda
propolis yerine toplanması, propolisin ilaç amaçlı kullanımını sınırlamakta ve propolisin kalitesini
düşürmektedir.

Propolisin İnsanlar İçin Önemi
Propolis; antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiinflammatuar, antiülser, lokal anestezik, karaciğer
koruyucu, antitümör, immünostimülatör özellikler gibi çok sayıda biyolojik aktiviteye sahiptir. Bu
nedenlerden dolayı apiterapide ve halk arasında popüler bir doğal besin olarak kullanılmaktadır.
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Propolisin Biyolojik Aktiviteleri
Literatüre göre flavonoidler, aromatik asitler, diterpenik asitler ve fenolik bileşikler propolis
örneklerinin biyolojik aktivitelerinden sorumlu temel bileşikleridir. Propolisin etanol ekstraktının
antibakteriyel, antifungal, antiviral, iltihap önleyici, lokal anestezik, antioksidan, karaciğer koruyucu,
immün sistem düzenleyici ve sitotoksik gibi aktiviteleri kanıtlanmıştır. Propolisin bazı bileşenlerinin
hücresel zehir ve kimyasal koruma etkileri olduğu yönünde de kanıtlar vardır. Bu bileşenlerden en bilineni
Artepillin C, klerodan diterpenoidler ve benzofuranlardır. İçeriğinde kafeik asit fenil esteri (CAPE) bulunan
propolis hücre büyümesinin durmasına ve ölmesine neden olabilmektedir. Propolis bileşenleri kanserli
dokuda yüksek bir hücresel zehir etkisi gösterirken, sağlıklı dokuda etki göstermemiştir. Hayvanlar
üzerinde yapılan çalışmalar CAPE, artepillin C ve klerodan diterpenoid'in göğüs, deri, böbrek ve kolon
kanserinden koruduğunu göstermiştir.
Propolisin su ve etanol ekstraktlarıyla in vitro koşullarda yapılan deneylerde karaciğer hücrelerinin
(hepatositler) propolis ekstraktı içerisinde, etanol, karbon tetraklorid, galaktosamin ve allil alkol gibi zehirli
maddelere karşı korunabildiğini göstermiştir. Özellikle propolisin su ekstraktından elde edilen dicaffeoyl
quinic asidin çok önemli bir koruyucu olduğu bulunmuştur. Propoliste bulunan bazı bileşenler, C vitamini
ve E vitamini gibi antioksidanlardan daha etkili olabilir.
Antioksidan etki; serbest radikal atıkların toplanmasıdır ki bunlar azaltılan glutahione seviyesinin
hücre içinde oldukça önemli olduğunu göstermektedir, bir başka hipoteze göre propolisin bazı bileşenleri,
dolaşımdaki kan tarafından emilerek, C vitamini gibi davranmaktadır. Propolisin virüslere karşı olan etkisi,
çok uzun yıllardan beri bilinmekte olup, içeriğinde kafeik asit fenil ester grubunu içeren propolis
örneklerinin virüslere karşı etkin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca propolisin Adenovirüsler ve Influenza
virüslere karşı etkili olduğu saptanmıştır. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda AIDS'in nedeni olan
HIV virüsüne karşı da etkileri gözlenmiştir. Propolisin, yaraların iyileşmesindeki olumlu etkisi ile antibakteriyel özelliği arasında korelasyon vardır. Propolisin çeşitli tipteki bakteriler ve mantarlar üzerinde
bakteri ve mantarın bölünmesini durdurucu etkileri olduğu gösterilmiştir. Propolisin, virüslere karşı etkisi,
bitki kaynağı değişse de farklılık göstermemesine rağmen, bakterilere olan etkisi propolisin bitki kaynağına
göre değişiklik göstermektedir.

Propolis Kullanılarak Yapılan Bazı Deneyler
Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler polen ve propolisle birlikte yapılan beslenmenin, kilo almada
ve demirin kullanılmasında olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca polen ve propolis güçlendirici
olarak da çok uygundur. Yapılan deneylerde propolisin diş minesinin mikrosertliğini arttırdığı gözlenmiştir.
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Köpeklerdeki kulak enfeksiyonları (Canine otitis externa) %7'lik propolis-castor yağıyla veya propolisgliserol karışımıyla çok başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Türkiye'deki son raporlara göre kemiricilerin
(rodent) gözlerinde yapılan çalışmalarda göz yaralarına ve enfeksiyonlarına karşı propolis ekstraktının
etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar propolisin su ekstraktının kornea epiteli yaralarının iyileşmesini
hızlandırdığını engellediğini göstermiştir.

Propolisin Toplanması, İşlenmesi ve Depolanması
Propolisin mumla, boyayla ve diğer parçalarla kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. En temiz
toplama metodunda kovanın üstüne yerleştirilen traplar kullanılır. Traplar esasen bölmeler veya kovan
duvarındaki çatlaklara benzeyen küçük delikleri olan levhalardır. Arılar kovanlarını dış etkenlerden
korumak için bu delikleri kapatmaya çalışır ve böylece trabı propolisle doldururlar. Traplar sayesinde fazla
mum propolise karışmamaktadır ve hasat sırasında kontaminasyon meydana gelmemektedir. Trap hasadı
daha hızlı ve daha fazla ürün alınabilen bir yöntemdir. Propolis üretimini arttırmak amacıyla havalar iyice
soğuyuncaya kadar örtü tahtası yerine plastik, naylon veya metalden yapılan üzerinde arının
geçemeyeceği genişlikte (3 mm) açıklıklar bulunan traplar kullanılmaktadır. Traplar kovanın üst kısmına
monte edilir Trapların üzerinde bulunan açıklıklar 12–21 günlük işçi arılar tarafından propolis ile
doldurulur.

Tablo 14. Propolisin biyolojik aktiviteleri ve etken maddeleri
Biyolojik Aktivitesi

Etken Madde
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Antibakteriyel

Pinosembrin
(Stangaciu,
1998),
Pinobanksin
(Metzner
et
al.,
İsalpinin
(Stangaciu,
1998),
Galangin
(Pepeljank,
Ferülik asit (Stangaciu, 1998), Kafeik asit (Stangaciu, 1998)

Antimikotik

Aromatik asit ve esterleri (Stangaciu, 1998), Kaempferol-7,4'-dimetil eter (Stangaciu, 1998),
Pinobanksin-3-aseat
(Stangaciu,
1998)
Pinosembrin
(Metzner
et
al.,
1979),
Kafeik
asit
(Stangaciu,
1998)
Sakuranetin (Stangaciu, 1998)

Anticandida

Pinosembrin (Metzner et al.,1979)

Antiseptik

Benzoik asit (Stangaciu, 1998)

Antiviral

Kafeik asit (König, 1985), Luteolin (König, 1985), Kuersetin(König,
7-methoxykuersetin (Stangaciu, 1998), 3.7-dimethoxykuersetin (Stangaciu, 1998)

Antitümör

Kafeik asit fenil ester (Su et al., 1995; Na et al., 2000), Asasetin (Bankova et al., 1983),
Artepillin
C
(Matsuno
et
al.,
1997a),
Kuersetin
(Matsuno,
1995)
Krisin (Hladon et al., 1987)

İnhibitör etki

Kafeik asit esterleri (Stangaciu, 1998)

Lokal anestezik

Pinosembrin (Paintz and Metzner, 1979), Pinostrobin (Paintz and Metzner, 1979)
Kafeik asit esterleri (Paintz and Metzner, 1979)

Kapillerin güçlenmesi

Kuersetin; Luteolin'in 3',4'-dimetil eteri (Dadant, 1992)

Antiinflamatuar

Kafeik asit (Bankova et al., 1983), Asasetin (Bankova
Bisabolol (Stangaciu, 1998), Flavonoidler (Stangaciu, 1998)

Antioksidan

Flavonoidler (Stangaciu, 1998)

Antidiabetik

Pterostilbene (Dadant, 1992)

Gastrik ülserin iyileşmesi

Luteolin (Dadant, 1992), Apigenin (Dadant, 1992), Pinosembrin (Stangaciu, 1998), Galangin
(Stangaciu, 1998), Krisin (Stangaciu, 1998)

Yara iyileştirici

Fenolik asitler (Stangaciu, 1998), Flavonoidler (Stangaciu, 1998)

Şekil 9. Kovanın üst kısmına yerleştirilmiş trap

et

al.,

1979)
1982)

1985)

1983)

Şekil 10 Arılar tarafından propolis ile doldurulmuş trap

Propolis ile kaplanan trap kovandan alınarak derin dondurucuya konulur. Soğuktan sertleşen
propolis kırılgan bir yapı kazanır ve iç kapağa uygulanan basit bir bükme hareketiyle traptan ayrılır.

Propolis Trap Tipleri
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Propolis trabıyla ilgili değişik ülkelerde değişik modeller geliştirilmiştir. Japonlar tarafından
geliştirilen modelde kovanın üst yüzeyine göre hazırlanan ince plastik bir levhaya alternatif büyüklükte
yuvarlaklar açılır. Haziran ayında kovana takılan trap Ekim ayında kovandan alınır. Dört ay içerisinde
deliklerin propolis ile doldurulduğu görülür. Japonlar tarafından yaygın olarak kullanılan trap modelinde
ise kovanın ballık katında bazı çıtalar açık bırakılır ve bu alanın propolis ile kaplanması sağlanır (Şekil 8).

Şekil 11. Japonlar tarafından kullanılan propolis traplı kovan
Almanlar'ın kullandığı trap modeli gözenekleri farklı büyüklükte olan tellerin üst üste getirilmesi ve
bunun da kovan örtü tahtasının altına konması ile oluşturulur. Ancak bu modelin kullanışlı olmadığı
bildirilmektedir.

Propolisin Kalite Kontrolü
Propoliste, çevresel kirleticiler, ilaçlar ve mumlar yüksek oranda birikebilmektedir. Bu yüzden
propolis insanların kullanması için toplanacaksa kimyasal işlemlere maruz kalmamış kovanlardan
toplanmalıdır. İyi bir propolis öncelikle tüm kontaminantlardan arınmış olmalıdır. Akarisitler birçok ülkede
arı parazitlerini kontrol için kullanılmaktadır ve kalıntıları propoliste bulunabilmektedir. Ağır metaller de
propoliste tehlikeli miktarlarda birikebilir. Böylece akarisitlerin ve ağır metallerin kontaminasyon seviyesi
propolisin kalite kontrolünde önemli bir parametredir. Propolisin sadece toksinlerden arınmış olması
yeterli değildir. Biyolojik aktivitesiyle ilgili maddelerin oranı, çözünmeyen kısımları, kül oranı
kaydedilmelidir. Eğer propolis tıbbi amaçlı kullanılacaksa biyolojik aktiviteye sahip maddelerin
yoğunluğunun bilinmesi zorunludur. İyi kalitede bir propolis toksik kontaminantlardan arınmış olmalıdır.
Mum, çözünmeyen madde ve kül miktarı düşük oranlarda olmalıdır. Tanımlanan bitki kaynağının aktif
bileşenleri tanımlanmalı ve yüzdesi yüksek olan bileşenler saptanmalıdır. Propolisle ilgili çalışmalardan en
gereklisi propolisin standartlaştırılmasına yönelik olanlardır. Propolisin bölgeden bölgeye geniş bir
spektrumda çeşitlilik göstermesi bu işi oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak standardizasyonun olmaması da
propolisin kullanımını sınırlamaktadır. Bu nedenle ülkeler kendi standartlarını oluşturmaya başlamıştır.
Tablo 15. İngiltere'de kullanılan propolis standardı
İncelenen Özellik

Normal sayılan değer
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Mum içeriği

Maksimum %5

Toplam kül

Maksimum % 10

Kurutma Firesi

Maksimum % 5

Kurşun içeriği

Maksimum 1mg/kg

Arsenik içeriği

Maksimum 1mg/kg

Toplam flavonoid
Pinosembrin
olarak
dihidroflavonoid

Minimum %3
elde

edilen

Minimum %3

Tablo 16. Japonya'da kullanılan propolis standardı
İncelenen Özellik

Normal Sayılan Değer

Ultra Viole Absorbansı

Maksimum 280–300 mm ölçülmelidir

Kuersetin

Varlığı tespit edilmelidir

Tarım Kimyasalları Kalıntısı
Endrin, dieldrin, ve aldrin

Bulunmamalıdır

Benzen hegzaklorür (BHC)

0.2 ppm'den az olmalıdır

Diklorodifenil trikloro etan
(DDT)

0.2 ppm'den az olmalıdır

Parathion

0.3 ppm'den az olmalıdır

Malathion

0.3 ppm'den az olmalıdır

Fenitrothionon

0.2 ppm'den az olmalıdır

Paraklor benzen (PCB)

Bulunmamalıdır

Arsenik (As)

2 ppm'den az olmalıdır

Kurşun (pb)

20 ppm'den az olmalıdır

n-hekzan

Bulunmamalıdır

Diethylene glycol

Bulunmamalıdır

Tetrasiklin

Bulunmamalıdır
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Türkiye'de ise Türk Standartları Enstütüsü (TSE–2003) tarafından bir propolis standartı oluşturulmuştur.
Bu standarda göre olması gereken kimyasal özellikler Tablo 17’.'de verilmektedir.
Tablo 17. Türkiye'de TSE tarafından hazırlanan propolis standartı

Özellikler
Fenolik asitler
Benzoik asit
Flavonoidler
Flavonlar
Flavonoller
Flavononlar
Diğerleri
Glikoz
Sakaroz

Değerler (%) (m/m)
Bulunmalı
0.6 – 12,0
Bulunmalı
Bulunmalı
Bulunmalı
0.8 – 7,7
0.1 – 3,4

Propolisin Kullanım Alanları
Propolisin çeşitli yararlı etkilere sahip olmasından dolayı
kullanım alanı oldukça geniş olup propolis, tıpta, kozmetik
sanayinde ve gıda sektöründe kullanılmaktadır. Bu
nedenle de propolisin tablet, pastil, deri kremi, şampuan,
ruj, diş macunu ve ağız spreyleri gibi ticari ürünleri
hazırlanmıştır.

Propolis ve Sağlık

Geçtiğimiz 40 yılda propolisin biyolojik ve sağlığı artırıcı özelliklerinden bahseden yüzlerce yayın
yapılmıştır. Hücre ortamında ve hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde bulunan farklı biyolojik ve sağlığı
artırıcı etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Anti bakteriyel aktivite Propolisin laboratuar ortamında
çeşitli bakteri suşlarına karşı etkili olduğu rapor edilmiştir. Bir çok araştırıcı propolis ve ondan elde edilen
ekstraktın Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etkisini incelemiş ve gram pozitif
çubuk bakterilere karşı geniş etkili olduğunu fakat gram negatif basillere karşı kısıtlı etkiye sahip olduğunu
bulmuştur. Aerobik bakterilerin yanı sıra propolisin etanol ekstraktının 267 anaerobik bakteri suşuna karşı
antimikrobiyal etkisi incelenmiştir.
Bakteri kültürü genellikle en yüksek duyarlılığı 1 mg/ml propolis etanol ekstraktına karşı
göstermiştir. Propolis ekstraktı ayrıcamevcut antibiyotiklerin etkisini de artırmaktadır. Staphylococcus
aureus (çeşitli suşları) ve Escherichia coli’ye karşı kullanılan antibiyotiklerin etkisi besi yerine eklenen
propolis ile artmaktadır. Propolis etanol ekstraktının gram pozitif koklara (Staphylococcus aureus) karşı
yüksek antibakteriyel etki gösterdiği fakat gram negatif bakteriler (Escherichia coli ve Pseudomonas
aeruginosa) karşı düşük etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir. Propolisin antibakteriyel aktivitesinin
flavonoidler ile reçine içindeki aromatik asitler ve esterler nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Galangin,
pinosembrin ve pinostrobin bakterilere karşı en etkili flavonoidler olarak tanımlanmıştır. Ferulik ve kafeik
asit de propolisin bakterisit etkisinde rol oynamaktadır. Antiviral aktivite Pek çok araştırmacı propolis
ekstraktının bitkiler (salatalık mosaik, tütün benek, tütün kangren gibi), hayvanlar (HSV-1, varicella zoster
ve influenza) ve insanlar (human immunodeficiency-HIV) üzerinde virüslerin neden olduğu enfeksiyonun
gelişmesini etkileyici olduğunu bildirmektedir. Bu bulgular propolisin antiviral ilaç olarak kullanılma
potansiyeli olduğunu göstermektedir. Propolis, in vitro ortamda influenza virüsüne (tip A) karşı öldürücü
etki göstermekte, sulu propolis ekstraktı ise çiçek hastalığı virüsünün etkisini 15 dakika içinde büyük
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oranda azaltmaktadır. Propolisin, aralarında herpes simplex virüs (tip 1 ve 2), adenovirus tip 2, kabarcıklı
ağız iltihabı virüsü ve poliovirus (tip 2)’nin de bulunduğu çeşitli DNA ve RNA virüslerine karşı laboratuvar
ortamında etkili olduğu bildirilmiştir. Propolis virüsleri öldürür ve çoğalmalarını önler. Özellikle farklı
kaynaklardan elde edilen propolisin ve Brezilya yeşil propolisinin influenza virüsüne karşı önemli etkisi
olduğu bulunmuştur.

Propolisin Yan Etkileri
Propolisin çeşitli amaçlara yönelik (kozmetikde vb.) kullanımları, bazı alerjik olaylara sebep
olmuştur. Propolis ve bileşenleri isoprenyl caffeate ile birlikte çok güçlü alerjiye yol açarlar. Propolisin
alerjik aktivitesinin dışında herhangi bir yan etkisi henüz bildirilmemiştir.

Antiviral aktivite
Pek çok araştırmacı propolis ekstraktının bitkiler (salatalık mosaik, tütün benek, tütün kangren
gibi), hayvanlar (HSV-1, varicella zoster ve influenza) ve insanlar (human immunodeficiency-HIV) üzerinde
virüslerin neden olduğu enfeksiyonun gelişmesini etkileyici olduğunu bildirmektedir. Bu bulgular
propolisin antiviral ilaç olarak kullanılma potansiyeli olduğunu göstermektedir. Propolis, in vitro ortamda
influenza virüsüne (tip A) karşı öldürücü etki göstermekte, sulu propolis ekstraktı ise çiçek hastalığı
virüsünün etkisini 15 dakika içinde büyük oranda azaltmaktadır. Propolisin, aralarında herpes simplex virüs
(tip 1 ve 2), adenovirus tip 2, kabarcıklı ağız iltihabı virüsü ve poliovirus (tip 2)’nin de bulunduğu çeşitli
DNA ve RNA virüslerine karşı laboratuvar ortamında etkili olduğu bildirilmiştir. Propolis virüsleri öldürür
ve çoğalmalarını önler. Özellikle farklı kaynaklardan elde edilen propolisin ve Brezilya yeşil propolisinin
influenza virüsüne karşı önemli etkisi olduğu bulunmuştur.

Anti tümör/ anti kanser aktivitesi
Birçok araştırmacı propolisin invitro ve in vivo ortamda anti tümör etkisini raporlamıştır. Propolisin
tümör hücreleri üzerinde gelişmeyi önleyici etkisi bulunmuş ve bundan sorumlu bazı bileşikler izole
edilmiştir (5). Özellikle propolis ve anti kanser ajanları arasındaki sinerji ilginçtir. Fareler üzerinde yapılan
bir denemede propolisdeki flavonoidlerin, kemoterapik ajanların veya radyasyonun toksik etkisine karşı
koruyucu rol oynadığı ve bu koruyucu etkinin insanlar üzerinde de benzer sonuçlar göstereceği umudunu
doğurmaktadır. Propolis antioksidan terapiye yardımcı bir kombinasyonla birlikte kullanıldığında ise,
kemoterapinin etkisini artırarak lökositler, ciğer ve böbrekler üzerindeki yan etkinin giderilmesini sağlar
ve yüksek doz uygulanmasına olanak verir. Brezilya propolisinden izole edilen aktif bileşiklerin karaciğer
tümörü hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği ve tümör hücrelerini S fazında durdurduğu görülmüştür.
Propolis sulu çözeltilerinden elde edilen bir bileşiğin (PRF-1), antioksidan aktivite gösterdiği ve
insan karaciğer kanser hücreleri ve insan akciğer kanser hücreleri HLC-2 üzerinde sitotoksik etkiye sahip
olduğu bulunmuştur. Yapılan iki çalışmada propolis içeren lokal terapinin altı hafta içinde kadınlarda en
sık görülen kanser türü olan rahim kanserine neden olabilen insan papilloma virüs (HPV) enfeksiyonunu
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yok ettiği görülmüştür. Propolis (50 ve 150 mg/ kg) ve izole edilmiş bazı polifenolik maddeler (kafeik asit,
kafeik asit fenil ester ve kuersetin) akciğerdeki tümör nodüllerinin sayısını azaltmıştır. Propolis, kafeik asit
ve kafeik asit fenil ester (50 mg/kg) kullanılması tümör büyümesini kontrol etmek için yararlı bir araç
olduğu bildirilmiştir. Çoğu polifenol anti metastatik etkiye sahip olmasına rağmen, kavak propolisinden
elde edilen kafeik asit fenil ester ve Baccharis propolisinden elde edilen Artepilin C bileşiği en kuvvetli
antitümör ajan olarak tanımlanmıştır. Propolisin gıda takviyesi olarak düzenli kullanımı, insanlarda kansere
neden olan mutasyona karşı koruyucu etki sağlamaktadır.

Antifungal aktivite
En yüksek antifungal aktiviteye sahip arı ürünü olan kavak propolisi Candida albicans, Candida
glabrata, Candida krusei ve Trichosporon spp suşlarını içeren 40 fungusa karşı test edilmiş ve meyve
sularında bozulmaya neden olan bir tür mantar olan Candida famata, C. glabrata, C. kefyr, C. pelliculosa,
C. parapsilosis ve Pichia ohmeri üzerinde fungusit etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Propolis ekstraktının
17 patojen fungus üzerinde antifungal etkiye sahip olduğu doğrulanmıştır. Bazı araştırmacılar propolis
etanol ekstraktının 60 maya suşu ve 38 fungus suşu üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğunu
bildirmiştir. Ayrıca propolis kronik fungal sinüzit hastalarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Antioksidan aktivite
Antioksidanlar, diğer moleküllerin oksidasyonunu önleme veya yavaşlatma kapasitesine sahip
moleküllerdir. Antioksidan etki, anti inflamatuar ve karaciğer koruyucu etki ile ilişki içindedir. Fenolik
içerikleri botanik orijine göre değişse de pek çok propolis türünün antioksidan etkisi rapor edilmiştir (8).
Farklı coğrafik ve botanik orjine sahip propolisler üzerinde yapılan bir çalışmada antioksidan aktivitenin
toplam polifenol konsantrasyonu ile doğru orantılı olduğu bulunmuştur. Daha yüksek polifenol içeriğine
sahip olan kavak propolisinin antioksidan aktivitesinin, daha az polifenol içeriğe sahip Brezilya
propolisinden yüksek olduğu saptanmıştır. Şili’den elde edilen propolis örneklerinde yapılan çalışmada
kimyasal içeriği ile serbest radikalleri süpürme kapasitesi arasındaki ilişki saptanmıştır. Arjantin’den elde
edilen propolis ekstraktlarında yüksek flavonoid içeriği ile serbest radikal süpürücü aktivite arasında
önemli bir bağlantı bulunmuştur. Propolisin hastalık önleyici aktivitesinin anti oksidan özelliğinden
kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Polen ve arı sütü ile karşılaştırıldığında propolisin daha yüksek
antioksidan aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır .

Haricen Kullanım (Deri yaraları, yaralanmalar, yanıklar)
Propolis insanlar tarafından cerrahi hastalıklar, yaralanmalar ve yanıkların tedavisinde
kullanılmaktadır. Propolis merhemi anestezik, bakteri öldürücü ve yara iyileştirici özelliklerinin yanı sıra
kan ve lenf sistemini geliştirici özelliklere de sahiptir (8). Bazı araştırmacılar propolisin yara iyileştirici
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etkisinin, hazırlanan solüsyondaki propolis konsantrasyonuna bağlı olduğunun üzerinde durmaktadır .
Propolisden üretilen cilt kremlerinin, yanık yaralarının iyileşmesinde yararlı etkileri bulunmuştur.
Propolisin daha sık uygulanması antimikrobiyal etkiyi ve yaranın iyileşmesini artırmaktadır. Propolis sahip
olduğu anti alerjik, anti inflamatuar, anti androjen, anti lipaz, anti mikrobiyal ve kolojen sentezini
destekleyici etkileri nedeniyle cilt bakımı ürünlerinde de kullanılmaktadır. Propolis ve ekstraktının
dermatolojik ve kozmetik kullanımı oldukça yaygındır.

Ağız ve diş sağlığında kullanımı
Propolisin ağız sağlığında kullanımı ile ilgili bilimsel olarak pek çok araştırma yapılmıştır. Özellikle
gelişmiş ülkelerin çoğunda propolis ağız sağlığında uygulama alanı bulmuştur. Propolis; ağız içinde bulunan
bakteri, mantar ve virüs gibi farklı patojen mikropları öldürmekte, ayrıca ağız yaraları ve ülseri, protez,
aftöz stomatit, diş eti çekilmesi, Periodontitis, diş eti iltihabı, diş hassasiyeti ve diş çürümesi gibi farklı ağız
ve diş hastalıklarına karşı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (8). Karmaşık kimyasal yapısı, farmakolojik
ve iyileştirici özellikleri nedeniyle propolis, arılar tarafından üretilen çok güçlü bir doğal ürün olarak kabul
edilmektedir. Propolisdeki en büyük problem, arı ürünlerinin çoğunda olduğu gibi, içeriğinin flora ve
üretim zamanına göre değişmesi ve içerebileceği kalıntılardır. İçeriğinin çok değişken olması ve
standardizasyon sıkıntıları nedeniyle propolisin medikal kullanımı da zor olmaktadır. Propolisin saptanmış
herhangi bir yan etkisi olmamakla birlikte arı ürünlerine alerjisi olan bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara
neden olabilir. Ayrıca ham propolis kullanılmadan önce mutlaka saflaştırılmalıdır ve kullanım dozuna da
dikkat edilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki propolis bütün hastalıkları iyileştiren bir ilaç değildir. Fakat
yine de yukarıda açıklanan özellikleri nedeniyle propolisin insan ve hayvan hastalıklarında tedavi amacıyla
kullanma olanakları araştırılmalıdır.

Tablo-18. Propolisin biyolojik ve iyileştirici etkileri
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Etki

Etki Test Edilen Propolis türü

Ana Etki
Antibakteriyel
Antiviral
Antifungal
Anti paraziter
Anti ülser (mide, deri, yanak)
Antioksidan
Radyasyon koruyucu Kavak,
Karaciğer koruyucu
Antitumor, antimutajenik
Anti inflamatuar,
Bağışıklığı düzenleyici
Düşük dozlarda kas kasılmasına karşı, yüksek dozlarda
kas gevşetici olarak
Anti diabetik
Lokal anestezik
Kıkırdak ve kemik dokusu, diş eti ve yara izinin iyileşmesi
İkincil Etki
Anti osteoporoz
Östrojenik
Burun iltihabına karşı (Fare deneklerinde)
Kolite karşı (sıçan deneklerinde)
Anti alerjik Kavak,
Anti aging, yaşam süresini uzatma
(Fare deneklerinde) Cilt yaşlanmasına karşı
Gıda koruyucu

Tüm propolis türleri
Tüm propolis türleri
Tüm propolis türleri
Kavak, Baccharis, Küba
Baccharis, Hindistan
Tüm propolis türleri
Baccharis,
Tüm propolis türleri
Kavak, Baccharis, Küba, Tayvan
Baccharis, Kavak, Küba, Mısır
Kavak, Baccharis
Kavak, Baccharis
Kavak, Baccharis
Kavak, Baccharis
Kavak, Baccharis

Kavak, Mısır
Kavak
Baccharis
Kavak, Türkiye
Baccharis
Kavak
Cezayir, Kavak
Kavak, Baccharis, Arjantin, Mısır

Tablo 19. Propolisin etkili olduğu virüsler
Adeno virüs
Herpes symplex,
Influenca A and B virus
Newcastle disease virus
Polio virus
Vaccina
Rotavirus
Vesicular Stomatitis Virus, Coronar virus
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ARI SÜTÜ
Arı sütü temel anlamda; 5 ila 15 günlük işçi bal arıları tarafından ana arıyı yani kraliçe arıyı beslemek
amacı ile yutakaltı adlı bezeleri içerisinden salgıladıkları bir bal arısı ürünüdür. Diğer bir ifadeyle, arı sütü,
ergin ana arı ve genç larvaları beslemek için genç işçi arıların, zaman zaman yavru besini bezi olarak da
isimlendirilen hypopharyngeal bezinden salgılanır. Ana arı ve larvalar, salgılandığı gibi depolanmadan
doğrudan arı sütü ile beslenirler. Bu nedenle arı sütü, geleneksel arıcılık ürünü değildir. Önceden ana arı
olarak yetiştirileceği belirlenmiş olan larva, bol miktarda arı sütü ile beslendiği zaman hasat yapılabilir. Ana
arı larvası, ana arı hücresine biriktirildiği kadar hızlı bir şekilde besini tüketemez. Arı Sütünün Özellikleri Arı
sütü oldukça akıcı ve hamur yapısında olmakla birlikte homojen bir maddedir. Hafif bej ve sarımsıbeyazımsı renge, keskin fenolik koku ve karakteristik ekşi tada sahiptir. Yoğunluğu yaklaşık olarak 1.1
g/cm3‘tür ve kısmen suda çözünür. Viskozitesi su içeriğine ve zamana göre değişir. Oda sıcaklığında veya
5°C’de buzdolabında tutulduğunda yavaşça daha viskoz olur. Viskozitenin artması, serbest aminoasitler ve
çözünebilir azotta indirgenmeyle birlikte, suda çözünemeyen azotlu bileşiklerin artmasıyla ilişkilidir. Bu
değişimler kısmen lipitler ve protein fraksiyonları arasındaki etkileşim ve sürekli enzimatik aktivitelere
bağlanmaktadır. Arı sütüne sukroz eklenirse daha akıcı hale gelir. Viskozitede bu tip değişimler arı
kolonisinde kast farklılaşmasını ayarlayan olgularla ilişkilidir. Arı sütünde bulunan larval gömlek parçaları
gibi döküntüler onun saflığına işaret etmektedir. Mum kalıntıları ile de az veya çok karşılaşılabilir. Fakat
onların varlığı önemli ölçüde toplama yöntemiyle ilgilidir. Depolanan arı sütlerinde sık sık içerisindeki
bileşiklerin çökelmesine bağlı olarak küçük parçacıklar oluşabilir.
Arı Sütünün Yapısı Arı sütünün kimyasal analizi hakkında yıllardır sayısız yayın yapılmaktadır.
Sadece son yıllarda üstün teknolojiler sayesinde asidik yapısının karışıklığı (pH 3.6-4.2) ve özel yapısının
ayrıntılı analizleri verilmiştir. Arı sütünün asıl yapıları su, protein, şekerler, yağlar ve mineral tuzlardır.
Yapısında değişimler olmakla birlikte (Tablo 20) arı ırkı, hasat zamanı ve farklı koloniler karşılaştırıldığı
zaman göreceli olarak sabit kalmaktadır.
Tablo 20. Arı Sütünün Bileşimi
İçerik

Minimum

Maksimum

Su

% 57

% 70

Proteinler (N x 6.25)

Kuru ağırlığın

Şekerler Kuru ağırlığın

% 18’i

Kuru ağırlığın % 52’si

Yağlar Kuru ağırlığın

% 3.5’i

Kuru ağırlığın % 19’u

Mineraller

Kuru ağırlığın % 2’si

Kuru ağırlığın % 3’ü

% 17’si

Kuru ağırlığın % 45’i

Arı sütü; Binlerce çiçekten alınan polen özlerini ve arılardan özel olarak elde edilen birçok vitamin,
mineral gibi içeriği bünyesinde barındırmaktadır. Besin içeriğine bakıldığında arı sütünün oldukça düşük
vitamin içeriğine sahip olması dolayısıyla günde 5-10 gr alındığında dahi günlük vitamin ihtiyacının 1/5’i
karşılanabilmektedir. Bu nedenle arı sütünün gıda katkı maddesi olmaktan çok sağlık üzerine olası olumlu
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etkileri tartışma ve bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Arı sütü ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalarda
elde edilmiş sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür;
• Birçok çalışmada arı sütünün antibakteriyel aktivite gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
• Yapılmış hayvan deneyleri ve insan çalışmalarında metabolizmada hızlanmaya yol açtığı gösterilmiştir.
• Arı sütünün immün sistem düzenleyici etki gösterdiği sonucuna ulaşılmış olan çalışmalar sonrasında bu
etkinin kanser, allerji ve inflamasyondaki etkileri araştırılmıştır. Anti inflamatuar ve antiallerjik etkilerinin
olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut olup, anti-inflamatuar etki mekanizması ile insanlarda
yaşlanmayı geciktirici yani anti-aging etkisinin olabileceği öne sürülmüştür.
• Santral sinir sistemini uyarıcı etkisi olduğu nöroprotektif, nörotrofik etki gösterdiği ve beyin hücre
diferansiyasyonunu doğrudan etkilediği sonuçlarına birtakım çalışmalarda ulaşılmıştır. Bu bulgular arı
sütünün Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklardaki nöronal kaybın engellenmesi ve nörogenezisin
arttırılması için arı sütü kullanılabileceği konusunu gündeme getirmiştir. Ancak bu şu anda sadece
varsayım aşamasında olup bu varsayımı doğrulayan detaylı hayvan deneylerine ihtiyaç bulunmaktadır.
• Arı sütünün yapılmış hayvan deneylerinde gösterilmiş kardiyoprotektif etki mekanizmaları şunlardır;
• Serum kolesterol ve trigliserit seviyelerinde düşme,
• HDL seviyesinde artış,
• Plazma fibrinojen seviyesinde ve trombozda azalma, o Antihipertansif etki,
• Arı sütünün antioksidatif, radyasyonun etkilerine karşı koruyucu ve karaciğer koruyucu etkilerinin
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
• Tavşanlarda kemik oluşumunu uyardığı ve kemik iyileşmesini hızlandırdığı, farelerde ise osteoporozu
engellediği sonucuna ulaşılmıştır.
• Fare deneylerinde de atopik dermatit benzeri cilt lezyonlarının oluşumunu engellediği gösterilmiştir.
• Hücre kültürlerinde yapılan in-vitro deneylerde kollajen üretimini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.

Arı Sütü ve Kanser
• Kaftanoğlu ve ark. tarafından yapılarak 1997 yılında yayınlanan çalışmada arı sütünün etkileri lösemi,
lenfoma ve hepatoblastomu olan çocuklarda incelenmiş ve bu hastalarda; genel durumda düzelme, Kilo
alma, Kandaki lökosit, lenfosit ve nötrofil seviyesi artışı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
• Yamada ve ark. tarafından yapılarak 1990 yılında yayınlanan çalışmada arı sütünün meme kanserli
hastalarda lenfositler tarafından immunglobulin üretimini arttırdığı ve anti-kanser etkisi gösteren IgM ve
IgG artışına yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.
• Krylov ve ark. tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan çalışmada arı sütü kullanılarak elde edilen
preparatın malign duodenal ülser, böbrek ve sekretuar bez kanseri olanlarda palyatif etki gösterdiği, bu
hastaların iştahlarının artıp ağrılarının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar bir arada
değerlendirildiğinde kanser konusunda tedavi edici ya da önleyici olduğuna dair yeterli çalışma
bulunmamakta olup; bir takım çalışmalarda kanser hastalarında palyatif etki gösterebileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmaların sonuçlarının geniş ve kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerekmekte,
mevcut veriler ve yapılan çalışmalar kesin bir yargıya ulaşmak açısından yetersiz kalmaktadır.
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Arı Sütünün Fizyolojik Etkisi
Bal Arılarında Bir besin olarak arı sütünün bal arısı larvalarına olan etkisi etkileyici biyolojik bir olgu
olarak tanımlandığından bu yana net olarak bilinmektedir. 1950’lerde popüler olan penisilin, hormonlar
ve vitaminler gibi harika ilaçlar tıp sahasında yeni keşfedilmiş ve pek çok biyolojik soruya basit cevaplar
olarak görülmüşlerdir. Bal arısı larvalarında arı sütünün anlaşılması zor olan hormonal etkisi insanlarda da
bal arısı larvasına benzer mucizevi etkisi olabileceğine dair bir inanca götürmüştür. Hormonal etkiler
sadece işçi ve ana arı arasındaki farklılıktan sorumlu değildirler. Fakat genetik olarak işçi arıya eşit olan ana
arının muazzam fertilitesinde de görünüşe göre sadece o besini yediği için ayırt edici olmaktadır. Ana arının
uzun yaşamı da ergin böcekler içerisinde tektir. Yine de arı sütünün ana arının canlılık ve verimliliği için
gerekli olduğu bilinmekte, ancak hangi fraksiyonunun esansiyel olduğu ve bu bileşenin ana arı için
minimum ve maksimum gereksinimleri bilinmemektedir. Hemen hemen bütün dikkatler gelişmenin
tamamlanmamış evrelerinde yoğunlaştırılmıştır. Sayısız çalışmalar hormonların ve diğer maddelerin
güçlerini keşfetmek, gereksinim değişimlerini belirlemek ve üst kalitede ana arı elde etmek amacıyla
yürütülmüştür. Gerçekten başlangıç çalışmaları ana arı belirleyicinin var olduğu ve son Arı Sütü 7 derece
kararsız bir maddenin olduğu gibi bir inanca götürmektedir. Bu öyle bir kararsız maddedir ki salgılandıktan
sonra bir günde zaten etkisiz hale gelmektedir. Ana arı belirleyiciyi tanımlamak için yapılan çalışmalarda
arı sütünün tüm bileşenleri test edilmiştir. 1980’lerin sonunda gizem hala çözülemedi ve bazı
araştırmacılar işçi ve ana arı larvalarının besininde besin maddelerinin farklı oranlarında şekillendirilen
farklı bir mekanizma önermişlerdir. Genç ana arı larvalarında daha yüksek olan larval besin şeker içeriği
ana arılar arasında farklılığa sebep olmaktadır.

Doğrulanmamış Kanıtlar
Arı sütü başlangıçta gençleştirici etkisiyle tanıtılmıştır. Aktiviteler sıklıkla reklamlarla duyurulmuş
ve sürekli olarak Çizelge 20’de gösterilen bilgileri içeren bildirilerle, Avrupa’nın bu konuda en yaygın ve
popüler yayınları ile desteklenmiştir. Arı sütü 1-2 ay ağız yoluyla günde 200-500 mg dozda alındığında
uyarıcı bir etki yaptığı söylenmiştir. Bu belirtilere ek olarak kullanıcılar, arı sütünün onların sağlık
problemlerini çözdüğünü bildirmişlerdir. Ancak kronik ve tekrarlayan hastalıklarda istenilen sonuçlara
götürmemiştir. Öyle ki arı sütü alındığında elde edilen etkilerin mucizevi olduğu düşünülmüştür. Bu
taleplerin herhangi bir bilimsel çalışmalarla veya belgelerle desteklenmediği de vurgulanmalıdır. Arı
sütüne atfedilebilecek etkiler hakkında henüz yeterli kanıt yoktur.
Arı sütü kullanan insanlar genel bir iyileşme, öğrenme kapasitesi ve hafıza performansının artması,
kendine güvenin artmasını hissettiklerini belirtmektedirler. Diğer yandan arı sütü, genel uyarıcı ve genel
vücut fonksiyonlarını harekete geçirir gibi görünmektedir.

Bilimsel Kanıtlar
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Arı sütü fare ve ratlara günde vücut ağırlıklarının her bir kilogramına 3 g. dan daha fazla enjekte
edildiğinde toksik, ya da Salmonella typimurium’un DNA’sında test edildiği gibi mutajenik etki
göstermemiştir. Yama testlerinde hasta deneklerin 2/10’unda allerjik kontakt dermatit olduğunu
bildirmişlerdir. Allerjik reaksiyonlar bağlamında yakın yıllarda arı sütü kullanıcılarının en geniş kullanım
şekli olarak anılan intramuskuler veya intraperitonal enjeksiyonlar ciddi allerjik reaksiyon riskinden dolayı
terk edilmiştir.
Bugün, arı sütü sıklıkla ağız yoluyla veya kozmetiklerde harici olarak kullanılmaktadır. In vitro
çalışmalar arı sütündeki 10 HDA’nın antibiyotik aktiviteye sahip olduğunu desteklemektedir. Antibiyotik
etkinlik sıcaklığa bağlı olarak değişebilmekte, orta sıcaklıkta yok olmamakta, fakat uzun süreli veya
uygunsuz depolamada azalmaktadır. Antibiyotik etki Esherichia coli, Salmonella, Proteus, Bacillus subtilis
ve S. aureus mikroorganizmalarına karşı kanıtlanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalar Micrococcus pyrogens’e
karşı penisilinin etkisinin çeyreğini ve fungisit etkisini göstermiştir. In vitro koşullarda antiviral etki
bildirilmiş ve viral enfeksiyonlara en iyi direnç farelerde gözlenmiştir. Yağ asitlerinin aynı antibiyotik etkisi
pH 5.6’nın yukarısına artırıldığında nötralize olmuştur. Kan, kas veya karın boşluğuna enjekte edildiğinde
pH 7.4’e çıkmaktadır ve pH bağırsaklarda 5.6’dan yukarıda olmaktadır. Yağ asitlerinin antibakteriyel Arı
Sütü 9 etkisinin tedavi edici değeri, herhangi bir iç uygulamada önemsiz olmaktadır. Hayvanlar ve
insanlarda arı sütünün iç etkisindeki çalışmalarda arı sütü genellikle ağız veya enjeksiyonla
kullanılmaktadır. Hormonal aktivitelerin en iyi sonucuna enjeksiyon izin vermekte, fakat allerjik reaksiyon
riski taşımaktadır
Şekil 11. Arı Sütü

Ağız Yoluyla Kullanım Verimlilikteki pozitif etkiler tavuklarda, bıldırcınlarda ve tavşanlarda
bildirilmiştir. Tavşanlar normal diyete eklenen vücut ağırlığının her bir kilogramına 100-200 mg arı sütüne
embriyo gelişimi ve fertilitenin artması olarak karşılık vermişlerdir. Japon bıldırcınları daha kısa sürede
seksüel olgunluğa erişmişler ve diyete yüksek dozajlarda (0.2 g) liyofilize arı sütü eklenmesinden sonra
daha fazla yumurtlamışlardır. Besinlerinin her bir kilogramına 5 mg arı sütü kullanımıyla yumurtlayan
tavuklarda yumurta üretimi, fertilite ve kuluçka çıkışı artmaktadır. Başka bir araştırmada günde 10-40 mg
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dozajlarla Arı Sütü 10 yapılan uygulamada erkek ve dişi üreme organlarında herhangi bir histolojik değişim
veya ağırlık kazancı saptanamamıştır. Farelerde büyüme oranı, besinlerin her bir kilogramına 1 gram arı
sütü kullanıldığında biraz artmış, fakat daha yüksek dozajlarda azalmıştır. Besinlerinin her bir kilogramına
5 mg arı sütü eklendiğinde tavuk, keklik ve sülünlerde ağırlık artışı olduğu, ratların midelerine doğrudan
10, 20 veya 40 mg enjekte edildiği zaman ağırlıklarının arttığı bildirilmiştir. 7 günden daha az yaşlı
buzağılara arı sütünün 0.02 g kullanımı uygulama yapılmayan kontrol gruplarına göre izleyen altı ay
içerisinde %11-13 ağırlık kazancı sağlamıştır. Ayrıca bu buzağıların daha düşük ölüm oranı ve
enfeksiyonlara daha yüksek direnç gösterdikleri belirlenmiştir. Enjeksiyonlar İntravenöz enjeksiyonlar çok
az düzeyde kan damarlarının geçici büyümesine sebep olmakta ve düşük kan basıncı etkisi olmaktadır. Bu
etkiler arı sütündeki asetilkoline bağlanmaktadır. Arı sütü solüsyonlarının enjeksiyonu oral kullanımlara
göre daha yüksek kan şeker düzeyine neden olmaktadır. Vücut ağırlığının her bir kilogramına 100-300 mg
arı sütü enjeksiyonundan sonra Gine domuzlarında ağırlık artışı bildirilmiştir. Ratlara küçük dozajlar
enjekte edildiğinde hemoglobin ve eritrosit miktarı artmaktadır. Vücut ağırlığının 10 mg/kg’dan yukarı
dozları tekrarlandığında, farelerde motor aktivitesi ve ağırlık kazancı artmaktadır. Farelerde 100 mg/kg’ın
yüksek dozları tekrarlandığında ağırlık kaybına sebep olmakla birlikte beyin korteks hücresel
metabolizmasını zayıflatmaktadır. Hayvan Testleri İnsan hastalıklarındaki diğer çalışmalara paralel olarak
hayvanlarda yapılan çalışmalar sonucunda, arı sütünün kolesterol ve trigliseritlerin kan plazma düzeylerini
azalttığı bilinmektedir. Tavşanlarda kan plazması lipit düzeyinde arı sütünün etkisi olmamakta, kan
kolesterol düzeyine neden olan diyetle beslenen hayvanların kanındaki kolesterol içeriğinin azalabileceği
bildirilmektedir. Ayrıca arı sütü, tavşanlarda kemik iyileşmesini yükseltmekte, deri lezyonlarının
iyileştirilmesini hızlandırmakta ve ratlarda anti-enflamatuar etki göstermektedir. Başka araştırmacılar, arı
sütü ve tümör hücre kültürlerindeki bileşiklerinin bir kısmını test etmiş, 10 HDA’nın ve bilinen dikarboksilik
asitlerin inhibitör etkisini göstermişlerdir. Arı sütü almayan kontrol fareleri ile karşılaştırıldığında arı sütü
(vücut ağırlığına göre 20 mg/kg) verilen ve deneysel olarak ışın verilmek suretiyle tümör oluşturulmuş
farelerde uzun süre hayatta kalmaya önemli etkilerinin olmadığı belirtilmektedir. İnsan Testleri İnsanlarda
arı sütünün etkisi üzerinde çalışmalar özellikle Doğu Avrupa’da son derece fazladır. Pek çok çalışma
bulunmakla birlikte bildirilen çalışmaların bilimsel değerini ortaya koymak zordur. Sunulan bilimsel
yayınların çokluğuna rağmen test yöntemlerinde eksiklik bulunmakta ve kullanılan parametreleri ölçmek
zor olmaktadır. Arı sütü aktivitesinin mekanizması bilinmemekte ve sayısız hipotezlerin hiçbiri
desteklenmemektedir. İntestinal florada antimikrobiyal yararlı etkileri en çok pH’ya atfedilir. Endokrin
bezlerde bazı bileşiklerin etkileri veya enzim sistemlerinin bir parçası olan veya doğrudan ara
metabolizmayı etkilemesi ileri sürülmektedir.
İnsanlarda arı sütünün bazı etkilerinin listesi tablo 21 ’de verilmektedir.
Tablo 21. İnsanlarda arı sütünün bazı etkileri
Uygulamalar

Açıklama

Prematüre bebekler ve çeşitli
sebeplerle besin eksikliği

Oral olarak 8-100 mg, genel koşullarda iyileşme; ağırlık, iştah, kırmızı kan Arı
Sütü 12 eksikliği hücreleri ve hemoglobinde artış.
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İleri yaşlılarda (70-75 yaş),

iştahsız, depresyonlu ve düşük kan basınçlı hastalar Her iki günde bir 20 mg
enjeksiyonla bütün kullanıcılarda gelişme Her iki günde bir oral yoldan 20 mg
alındığında yukarıdaki gibi gelişme

Psikiyatri

Güç kaybı, sinirsel kırgınlık, duygusal problemler ve
etkisini gidermede gelişmeler

Kronik tüberküloz

Arı sütü, bal ve ginseng karışımı ile ağırlık kaybı ve fizyolojik koşullarda gelişme
fakat kan karakteristiklerinde değişmeler

Metabolizma uyarıcı

Proteinlerle karşılaştırılabilir uyarıcı etki, enzimatik karışımların etkinliğine
bağlanan etki

Yara sağaltımı

-30 mg/ml yara kabarcığının içine enjekte edilmesi, derinin gelişmesi

psikolojik ilaçların yan

Arı Sütünün Kullanımı
Arı sütü taze halde, dondurularak veya soğutulma hariç işlenmemiş, diğer ürünlerle karıştırılmış
veya dondurularak kurutulmuş olarak satılmaktadır. Taze üretim ve satışı, özel teknoloji
gerektirmemektedir. İşlenmemiş şekilde kozmetik veya tıbbi ürünler gibi pek çok besin ve diyette
doğrudan kullanılmaktadır. Geniş ölçekte endüstriyel kullanımında, arı sütü elde edilmesi ve depolanması
kolaylığı sebebiyle arı sütü kuru dondurulmuş form olarak tercih edilmektedir. Kuru-dondurulmuş arı sütü
taze formda olduğu gibi bazı ürünleri de içerebilmektedir. Kuru dondurulmuş arı sütü üretimi amacıyla
kuru-dondurucu için en az 10.000 $’lık bir yatırıma, yeterli üretim hacmi ve saf materyal elde edilebilecek
pazara gereksinim duyulmaktadır. Arı sütünün yararları yeterli bir şekilde kanıtlanmamıştır. Reklamlardaki
ifadelerde ve paketlerdeki etiketlerde önerilerde çok dikkatli olunmalıdır. Dolandırıcıların, aşırı şişirilmiş
iddiaların ürünün fiyatını artırmak gibi kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadede çok büyük tehlikesi
bulunmaktadır. Arı sütü içeren ürünler, arı sütü içermeyen benzer ürünlerden ayırmak için özel olarak
işaretlenmeli veya paketlenmelidirler.

Diyete Ek Olarak Arı Sütü Kullanımı
Arı sütü diyet ek maddeleri olarak tanımlanan ürün olarak da kullanılmaktadır. Bunlar ne keyif
amacıyla ne de kalorik içeriği sebebiyle tüketilen ürünlerden değildir. Fakat eksik olabilen maddelerle
diyeti tamamlamak için eklenirler. Gerçekte arı sütünün kullanımı, varsayılan tedavi edici değeri ve uyarıcı
etkisine bağlıdır. Bir tıbbi ürün olarak tanımlanamamakta, bu kategoride tanımlanması için gerekli olan
veriler eksik bulunmaktadır. Eğer bir tıbbi ürün olarak bildirilecekse onun kullanımı tıbbi reçetelere bağlı
olmalı ve arı sütü içeren ürünlerin üretim ve pazarlaması ilaç endüstrisinin özel bir alanında olmalıdır. Arı
sütü geniş miktarda hasat edildiği gibi satılmakta ve tüketilmektedir. Pek çok tüketici tarafından
işlenmemiş ve doğal halde tercih edilmektedir. Çünkü arı sütü doğallığını kaybetmemesi için herhangi bir
özel teknoloji gerektirmemektedir. Tadı gerçekte çok hoş değildir. Özel tıbbi yönüne değer biçilmemekte
ve arı sütü biraz bal, şeker şurubu veya su ile karıştırılabilmekte veya kapsüllenebilmektedir. İşlenmemiş
arı sütü genellikle bir kutu içerisinde 10, 15, 20 adetlik küçük, koyu cam şişelerde paketlenir. Küçük plastik
bir spatula ve 250-500 mg arasında uygun dozları içerir. Özel izotermal paketleme sistemi ürünü olası
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sıcaklık dalgalanmalarından korumak için kullanılır. İtalya’da, oksidasyona karşı önemli oranda koruma
sağlayan özel cam şırıngalarda satılmıştır.
Üreticiler de kapalı yüksüklerde ve sonradan larvaları alınarak atılmış olan orijinal ana arı
yüksüklerinde saf arı sütü şeklinde satmaktadırlar. Yüksükler, sıvı balmumu ile hazırlanmış olan ana arı
yüksükleri ile kapatılabilir veya uç kısmı sıkıştırılabilir. Böyle hazırlanan ana arı yüksükleri, küçük plastik
kutularda veya cam kavanozlarda küçük bir spatula ile birlikte paketlenirler. Bu tip paketlemenin
dezavantajı, arı sütünün iyi korunmaması (buzdolabında iki hafta veya hemen dondurulduğunda birkaç
hafta) ve sadece üreticiden tüketiciye doğrudan satılmasıdır. Diğer taraftan bu tip satışlar son derece
kazançlı olabilir ve tüketicilerin işlemden geçmemiş ve taze arı sütü aldıklarından emin olabilmeleri için
etkileyici olabilmektedir. Ana arı yüksüğünün içeriğindeki normal değişimin net ağırlığı küçük olası miktar
olarak verilmelidir (Örneğin minimum içeriği 250 mg/yüksük gibi). Yukarıdaki şekillerde satılan arı sütü,
herhangi biri depolama, taşıma ve perakende satış esnasında 5°C’den aşağıdaki sıcaklıkta tutulmalıdır.

Beslenme Ürünlerinin Bileşiminde Arı Sütü
Bal ile arı sütünün karışımı (%1-3 arı sütü) en genel kullanım şeklidir. Bu ürünün avantajları arasında
özel bir teknoloji gerektirmemesi ve balın arı sütünde herhangi bir gözle görülebilir değişim yapmaması
sayılabilir. Sonuçta elde edilen ürün tatlı olup bal ve arı sütünün yararlı etkilerini içermektedir. Bir çay
kaşığı karışım 100-300 mg arı sütü içerebilmektedir. Arı sütünün yaklaşık bu dozajı önerilen en genel
kullanım şeklidir. Bu tip karışımla arı sütünün saklanma şekli hakkında yeterli düzeyde bilgi
bulunmamaktadır. Bu sebepten buzdolabında saklanmalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde arı sütü ile
zenginleştirilmiş olan diğer bir besin, arı sütü ile benzer asitliğe sahip yoğurttur. Yoğurtla yapılan karışım
da buzdolabında saklanmalıdır. Yoğurt, sağlık konusundaki bilinçli tüketiciler açısından, arı sütüyle
zenginleştirilmiş olmasının yanında zaten popüler bir besindir. Bazen vitamin katkıları ve meyve suları,
dondurularak kurutulmuş arı sütü ile zenginleştirilirler. Arı sütü Asya’da önemli düzeyde içecek olarak
kullanılmaktadır. Arı sütü ayrıca bal, şeker, reçel ve pektin ile yapılan jel içerisinde de satılmaktadır. Ancak
bu yolla arı sütünün uzun ömürlülüğü veya kalıcı etkisi hakkında kullanılabilecek yeterli veri
bulunmamaktadır.

İlaç Benzeri Ürünlerin Bileşiminde Arı Sütü
İlaç benzeri ürün kategorisi sunum şekillerine bağlı olarak ilaçlara benzemektedir. Fakat bu
ürünlerin diyet ilavelerinden ve Arı Sütü 16 besinlerden farkı yoktur. Bununla birlikte üretim ve paketleme
için daha ileri teknolojiye, kalite kontrol gibi işlemlere gereksinim bulunmaktadır. Aynı nedenlerden dolayı,
bu uygulamaların çoğunda kuru dondurulmuş arı sütü kullanılmaktadır. Ne yazık ki, bu ürünlerin
fiyatlandırılması ürün kalitesine daima yansımamakta ve çoğunlukla büyük oranda fiyat konulmaktadır.
İlaç benzeri formülasyonlarda arı sütü çoğunlukla uyarıcı etki ve özel sağlık problemlerini çözme amacıyla
kullanılmaktadır. Formülasyonların değişik şekli sıklıkla kısmen sıkıntı giderici bileşimler içeren bir şekilde
kullanılabilmektedir. Ancak bu tip kullanım herhangi bir bilimsel temele sahip değildir. Reklam veya diğer
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popüler bilgiler bu nedenle büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Arı sütü asla uzman hekim tarafından uygulama
için uygun bulunmadıkça diğer uygulamalara ilave edilmemelidir. Arı sütü sadece aktif bileşik veya
diğerleriyle karışım olup olmadığına bakılmadan temel sunum şekilleri aynı kalmalı ve tüketici tercihlerine
adapte edilmelidir. Kullanılacak dozajlar aşağıdaki herhangi bir şekilde olabilir.
• Ayrı bir çözücü ile kuru arı sütünün bir doz paketi olarak,
• Enjeksiyon veya ağız yoluyla kullanım için tek veya çok dozlu sıvı olarak.
• Çözücülü veya çözücüsüz olarak karıştırılmış bileşim, tablet veya kapsül şeklinde bir doz paketi olarak,
Tek doz içeren paketler, tüketiciler tarafından kolaylıkla elde edilebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Sadece
kuru dondurulmuş arı sütünden 250 mg içeren bir doz çok az görüneceğinden dolayı şeker, tuz, aromalar,
sitrik asit, glisin gibi maddelerle hacim artırmak amacıyla hoş tat verecek olan ürünler kullanılır. Arı sütü
ile genellikle bitki ekstraktları, mayalar, polen ekstraktları gibi ek bileşikler karıştırılmaktadırlar. Çoğu
paketler ayrı kaplarda kuru durumda arı sütü ile çözücü sıvı içermektedir. Bu ayrılık arı sütünün depolama
ömrü ile taşıma ve pazarlamasını kolaylaştırmaktadır. Bazı paketler, arı sütü açıldığında, çözücü içine arı
sütü tozunun karıştığı özel bir kapakta kuru faz halinde arı sütü içermektedir. Tablet şeklinde ise temelde
genel olarak toz haline getirilmiş şeker ile gum arabik gibi bir bağlayıcı kullanılır. Daha fazla üretim için
tablet yapma makineleri gereklidir. Sert ve yumuşak jelatin kapsüller de benzer formülasyonlarla
kullanılabilirler. Sert kapsüller, küçük ölçeklerle el ile veya daha endüstriyel düzeyde ise makine ile
doldurulabilirler. Fakat yumuşak kapsüller ve jelatin drajeler pahalı ekipmanları gerektirmektedir.

Kozmetiklerde Arı Sütü Kullanımı
Asya hariç, arı sütünün en yaygın kullanımı kozmetiklerdedir. Arı sütü pek çok dermatolojik
preparatlarda bulunmaktadır. Fakat çoğunlukla deri yenileme ve gençleştirmede kullanılmaktadır.
Yanmalarda ve diğer yaralarda kullanılan krem veya merhemlerde de kullanılmaktadır. Genellikle
%0.05’ten %1’e kadar olan dozajlar halinde kullanılır. Ama göreceli olarak çabuk bir şekilde kötüleşme
eğilimi gösterir. Etkinlik kaybını belgeleyen hassas bir veri mevcut değildir.

Diğer Kullanım Şekilleri
Arı sütünün diğer bilinen kullanımı hayvan beslemededir. Özellikle yarış atlarını uyarmak için arı
sütünün taze veya dondurularak kurutulmuş formu bazen kullanılmaktadır. Deneysel amaçla akar ve
böceklerin yetiştirilmesinde de kullanılmaktadır.
Tablo 22. Yaş ağırlık gramı başına mg cinsinden arı sütünün vitamin içeriği (Vecchi ve ark.,1988)

Min.

Tiyamin

Riboflavin

1.44

5

Pantotenik
asit
159

Priodoksin

Niasin

Folik asit

İnositol

Biyotin

1.0

48

0.130

80

1.1
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Max.

6.70

25

265

48.0

88

0.530

350

19.8

Farklı kimyasal kategorilere ait olan sayısız küçük bileşikler arı sütü içinde tanımlanmıştır. Bunlar
arasında iki heterosiklik madde vardır; sırasıyla 25 ve 5 ijg/g’lık yaş ağırlıkları ile biyopterin ve neopterin.
Bu bileşikler, bu konsantrasyonun onda biri oranında, işçi arı larvasının besininde de bulunur. Tespit edilen
diğer maddeler, serbest bazlar olarak bazı nükleotidler (adenozin, üridin, guanozin, iridin ve sitidin) AMP,
ADP fosfatları ve ATP asetilkolini (1 mg kuru ağırlık) ve glükonik asit (%0.6’lık yaş ağırlık, Nye ve ark., 1973)
içerir. Tüm bilinen ve bilimsel literatürde, “diğer, az tanınan ve bilinen” olarak tanımlanan arı sütünün bir
bölümü vardır. Bu ifade, sadece ürün hakkındaki analitik bilginin tam olmayan hali üzerinde durmaz ayrıca
arı sütünün biyolojik faaliyetlerinin (kanıtlanan veya farzedilen) kavranma eksikliği üzerine de odaklanır.
Şimdiye kadar, gösterilen çok çabaya rağmen, bu faaliyetlerin çoğu, ne kesin olarak ispat edilmiştir ne de
bilinen bileşiklerden herhangibirine dayandırılmıştır.

BAL MUMU
Mum sözcüğü, çoğunluğu petrol ürünleri olan insan yapımı ürünler ile birlikte çok çeşitli bitkisel ve
hayvansal kökenli maddeleri belirtmektedir. Bununla birlikte, doğal mumlar saf, tek bir madde değildir,
çeşitli uzun zincirli yağ asitlerinin ve kökenlerine bağlı olarak çeşitli diğer bileşenlerin bir karışımıdır. Bu
sebeple, her bir mumun, çok sayıda uygulamada yararlanılan benzersiz fiziki ve kimyasal özellikleri vardır.
Özellikle bal arısından elde edilen balmumunun oldukça yaygın ve geniş yararlı kullanım ve uygulama
yelpazesi bulunmaktadır ve mumlar arasında çok özel bir konuma sahiptir. Arı sütü ile genç yavruları
besledikten sonra kovandaki genç arılar kovan yapımındaki yerlerini alırlar. Baldan tıkandıktan ve aynı
konumda birçok diğer arı ile beraber 24 saat boyunca asılı bir şekilde dinlendikten sonra genç arıların
karınlarının alt kısmında bulunan 8 bal bezi, küçük mum levhacıkları salgılar. Bunlar arı tarafından kazınıp
çıkarılır ve salya ve çeşitli enzimlerin eklenmesi ile yumuşak parçalar haline getirilerek çiğnenir. Çiğnenip
peteğe yapıştırıldığında ve sonra birkaç kez daha tekrar çiğnendiğinde sonunda, altıgen hücrelerden
oluşan ve 1000 g balı destekleyebilecek 20 g’lık bir yapı özelliğinde bir petek olan bu mimari şaheseri
oluşturmuş olurlar.
Mum, olgunlaşmış balı örtmek ve kaplamak için kullanılır ve ayrıca bir miktar arı tutkalı ile
karıştırıldığında da yavruları enfeksiyonlardan ve kurumadan korur. Arı tutkalı ile birlikte, mum ayrıca
kovandaki çatlakları kapatmak ve yabancı nesneleri kaplamak ve kuşatmak için kullanılır. Arıcı tarafından
toplanan balmumu petek yapımında kullanılan mumdur. Çerçeveli kovan arıcılığı, hemen hemen sadece
kapaktan ve bal hücrelerinin üst kısmından balmumu üretir. Yüzyıllar boyunca, balmumu, mum yapmak
için en iyi madde olarak değerlendirilmiştir. Ucuz petrol bazlı mumların ortaya çıkmasından önce, ucuz
mumlar için ve balmumunun karıştırılması amacıyla içyağı (hayvansal kuyruk yağı) kullanılmıştır. Eski
kuyumcu ve zanaatkârlar, mumdan, hassas nesneleri nasıl yapacaklarını ve daha sonra onları kıymetli
madenlere nasıl dökeceklerini biliyorlardı. Eski duvar resimlerinin ve simgelerinin renkleri, onların 2000 yıl
boyunca değişmeden kalmasını sağlayan balmumu içermektedir (Birshtein ve ark., 1976). Mısır
mumyalarının sargılarında balmumu vardır (Benson ve ark., 1978) ve balmumu uzun süredir tıbbi
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uygulamalarda ve krem ile losyonlarda kullanılmaktadır. Belli başlı arı ürünleri içerisinde, en çok amaçlı
olmuş olan ve hep öyle kalan ve en yaygın şekilde kullanılan maddedir. Başlıca bileşikler, parçanın %1’den
fazlasını oluşturanlardır. Parantez içindeki numara, bölünmeyen, saf mumun en az %1’ini oluşturan
bileşiklerin sayısını göstermektedir. Parçanın %1’inden daha az olan küçük bileşiklerin sayısı sadece bir
tahmindir.
Şekil 8. Balmumu

Balmumu arıcıların kullandıkları bir ürün olup , tarih boyunca çeşitli mucitlerin de kullandığı bir madde
olmuştur.

Balmumunun Özellikleri
Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince
salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen,
salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür. Yapısı 300 'den fazla
maddeden oluşan oldukça karmaşık bir yapıdır. Bileşiminde yaklaşık 50 aroma maddesi belirlenmiştir.
Hammaddesi balın şekerleri olan glikoz, fruktoz ve sakkarozdur. Arılar petek gözlerini örmek için balmumu
üretirler. Balmumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir. Balda bulunan karbonhidratlardan
sentezlenir. Arıların 1 kg balmumu üretebilmeleri için 6-10 kg bal yemeleri gereklidir. Mum salgılayan arılar
önce bal yerler daha sonra 35 oC'da zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar. Özellikle Afrika ,
Orta ve Güney Amerika'da baldan daha önemli bir arı ürünüdür. Mum pulcuğu karın halkalarından
ayaklarla çeneye aktarılır. Çenede işlenen balmumu petek örme ve yapmada kullanılır.

Balmumunun Kimyasal Yapısı
Kimyasal yapısında; Mono esterler (%35), diesterler (%14) , triesterler (%3) , hidroksi esterler ve
polyesterler (%12) , asit esterler&polyesterler (%3) , uzun zincirli hidrokarbonlar (%14) , uzun zincirli yağ
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asitleri (%12) , su (%1) bulunur. Ergime sıcaklığı 62-65 oC olup özgül ağırlığı 0,960 ile 0,970 arasındadır. Bu
nedenle eritildiğinde su üzerinde toplanır. Donma noktası 60,5 C'dir. Soğuk ortamlarda kırılgan ve gevrek
bir hamur şeklindedir. Artan sıcaklıklarda yoğrulabilir ve şekillendirilebilir. Sarı bal mumu bal gibi kokar.
Tadı hafif baharatlı olarak tarif edilebilir.
Balmumunun Saf Olduğunu Nasıl Anlarsınız ?
1. Saf balmumu, benzin içinde tamamen erir.
2. Saf balmumu, ateşe atılırsa tamamen yanar, ortama güzel bir koku yayılır.
3. Balmumundan küçük bir parça çiğnendiğinde saf mum dişlere yapışmaz, kötü tat ve aroma hissedilmez.
4. Bir kaba biraz mum koyup içine 20 g eter damlatılırsa ve 150 °C kadar ısıtılırsa, saf balmumu erir. Katkılı
balmumu erimez.

Balmumu Üretimi Ve Kullanılma Alanları
Balmumunun en çok üretildiğidönem ılıman kuşakta nisan-haziran dönemidir. Bal mumu üretimi
eski veya kullanılmaz durumdaki peteklerin çeşitli yöntemlerle sıcaklık uygulanarak eritilmesinden sonra
süzülmesiyle elde edilir. Üretim sırasında sıcaklığın 90 oC geçmemesi gerekir(Brown, R.1981.Beeswax. Bee
books New and Old. Burrowbridge, somerset.74s). Dünya balmumu üretimi hakkında kesin bir rakam
vermek zordur, nedeni ise ticari yönü dışında arıcılar tarafından da kullanılmakta ve petek balı olarak da
tüketilmektedir. Ancak dünya bal üretiminin yaklaşık olarak %1,5-%2,5 kadarına eşdeğer balmumu
üretildiği hesaplanarak kabul edilmektedir. Dünya bal üretiminin yaklaşık olarak 1,4 milyon ton olduğu
düşünülürse, bu miktarın da 20 ila 35 bin ton arasında olduğu sonucuna varılır. Balmumu, çok değişik
alanlarda kullanılmakla birlikte büyük oranda temel petek yapımında ve kozmetik sanayiinde
kullanılmaktadır. Bunun yanında, Katolik kiliselerinde yakılan mumlarda en az %32 oranında balmumu
bulunması gerektiğinden mum yapma sanayiinde de ciddi miktarlarda kullanılır. İlaç sanayinde ve diş
hekimliğinde çeşitli krem ve merhemlerin üretiminde, bazı hapların kaplanmasında kullanılmaktadır. Su
geçirmez malzemelerde, mobilya ve zemin cilalarında, optik lenslerin parlatılmasında, sakızlarda ve
mürekkeplerde az da olsa kullanılır. Daha önceleri balmumu ihtiyacı açısından kendine yeterli olan ülkemiz
son yıllarda balmumu ithal etmeye başlamıştır. Kaynağı belli olmayan balmumundan yapılmış temel
peteklerle Amerikan yavru çürüklüğü ve kireç hastalığı gibi arı hastalıklarının gerek ülkeler arası gerekse
ülke içinde geniş alanlara yayılabileceği unutulmamalıdır. Bu bakımdan temel petek yapımında
kullanılacak balmumunun "Arıcılık Yönetmeliği"nin zorunlu bir hükmü olarak 110 oC'da 12 saat süreyle
sterilize edilmesi gerekmektedir. Balmumu tüm kullanma alanları açısından %100 saf olmalı, parafin,
serezin, reçine ve iç yağı gibi yabancı maddeler içermemelidir.
Çizelge 13. Balmumu bileşimi (Anonim).
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Tanım

Parça içindeki bileşik sayısı

Parçanın %’si

Büyük

Küçük

Hidrokarbonlar

14

10 (5)

66

Monoesterler

35

10 (7)

10

Diesterler

14

6 (5)

24

Triesterler

3

5

20

Hidroksil monoesterler

4

6 (1)

20

Hidroksil polyesterler

8

5

20

Asit esterleri

1

7

20

Asit polyesterleri

2

5

20

Serbest asitler

12

8 (3)

10

Serbest alkoller

1

5

?

Tanımlanmamış
TOPLAM

6

7

?

100

74

> 210

Çeşitli ilaç kılavuzlarınca saf balmumunu tanımlamak için kullanılan bir isim olan ester değerlerinin
asitlere oranı uzun ve aşırı ısıtma ile önemli ölçüde değiştirilir. Esterin asidite oranı, 24 saat boyunca
1000C’de saf balmumu için belirlenen sınırların ötesinde değiştirilir. Daha uzun süreli ısıtma veya daha
yüksek sıcaklıklar daha büyük oranda bozulmaya ve hidrokarbon kaybına sebep olur. Bu değişimler ayrıca
mumun fiziki özelliklerini de etkiler. Bu sebeple, eritme esnasındaki aşırı ısıtma veya daha ileri düzeyde
işleme, mumu yapısal olarak değiştirir ve sadece kokulu bileşikleri değil uçucu bileşikleri de olmak üzere
onun birçok küçük bileşiklerinin yararlı özelliklerini değişime uğratır. Beyazlatma işlemi mumun en az
kokulu bileşiklerini yok eder. Beyazlatılmış mumun artık güzel ve kendine özgü mum kokusu bulunmaz ve
ayrıca diğer küçük bileşiklerinin çoğunun da eksik olduğu düşünülebilir. Devakumar ve ark., (1986),
gibberellin, GA3 (Shen ve Zhao, 1986) ve bir olgun yağ steroidi (Jiang, 1986) gibi çeşitli bitki gelişimini
destekleyici maddeler balmumun içinde veya ondan ayrı şekilde bulunmuştur. Kurstjens ve ark., (1990);
A. Mellifera capensis (Cape arısı) işçi arılarının taze salgılanmış mum küflerinde en az 11 protein, A. m.
scutelleta (Afrika bal arısı) ve A. m. capensis (Cape arısı) türlerinin mum peteklerinde 13 protein
tanımlamaktadır. Asya bal arısı türlerinden gelen mum bileşimi çok daha basittir ve farklı oranlarda daha
az bileşik içerir (Phadke ve ark., 1969, 1971; Phadke ve Nair, 1970, 1973 ve Narayana, 1970). Bu ghedda
mumları böylelikle, mevcut yöntem ve formüllerde Apis mellifera mumu için bir yedek olarak kullanılamaz.
Hangi bileşiklerin veya karışımların balmumunun faydalı tıbbi ve dermatolojik etkilerine sebep olduğu
hakkında az bilgi sahibi olunduğu için, tek başına bileşim verisinden herhangi bir sonuç çıkarılamaz.
Ghedda mumları, dünyanın diğer bölgelerinde kullanılan Apis mellifera mumu ile aynı yöntemlerin çoğu
ile yöresel olarak kullanılır. Ghedda mumuna göre bal arısı mumuna daha az benzer olan Meliponid
mumları, Kızılderililer tarafından bal arısı mumları ile aynı amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır (Posey,
1978). Balmumunun, insan tüketimi için güvenli olduğu düşünülmektedir ve ABD’de insan besininde bir
içerik maddesi olarak onaylanmıştır (ABD, 1978). Etkisiz olup bir başka deyişle, insan sindirim sistemi ile
hiçbir şekilde etkileşime girmez ve değişmemiş şekilde vücuttan geçer. Bununla birlikte, mumda çözünmüş
veya küçültülmüş maddeler yavaş bir şekilde salınır. Birçok tıbbi ilaçta bu özellikten yararlanılır. Aynı
zamanda bu özellikler, mumun toksik kimyasallar ve zirai ilaçların yanında veya tedaviden sonra kovan
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içerisinde farklı ilaçlarla birlikte saklanması durumunda, bir sorun teşkil edebilir. Her türlü yağ çözücü
toksinler emilebilir ve çok daha sonra, mum bir gıda olarak tüketildiğinde, kozmetikte kullanıldığında veya
vakıf levhalar şeklinde arılara verildiğinde salınabilir.

APİTERAPİ: TIPTA KULLANILAN ARI ÜRÜNLERİ

Giriş
Arı ürünleri, uzun zamandan beri tıbbi amaçlarla kullanılmıştır ve hala geleneksel ve alternatif tıpta
kullanılmaktadır. Bal ve propolis gibi bazı ürünler antik çağlardan beri bilinirken, apilarnil gibi bazı ürünler
henüz kullanıma girmiştir. Arı poleni enerji ve dayanıklılığı artırmak, propolis sağlıklı olma durumunu
sürdürmek, arı sütü bağışıklık sistemini desteklemek ve enerjiyi artırmak amacıyla tüketilirken, bal
yanıkları, yaraları, boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla ve bir antiseptik olarak kullanılmaktadır
(Premratanachai & Chanchao, 2014). Propolis, MÖ 300’den beri dünyanın birçok yerinde dahili ve harici
olarak tıpta kullanılmaktadır (Sforcin, 2007). Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar, propolisin farklı
durumlarda ve hastalıklarda kullanımını bildirmiştir. Arı zehiri, ağrının hafifletilmesi ve kronik inflamatuvar
hastalıklarının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır (Premratanachai & Chanchao, 2014).
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Geleneksel ve alternatif tıptaki kullanımının yanında, arı ürünlerinin etkinliği ve yararları bir çok
laboratuvar testinde, hayvan deneylerinde ve hatta klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Antioksidan,
antiinflamatuvar, kansere karşı, bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri, araştırmacıları büyük bir hastalık
grubuna karşı yeni tedavi seçenekleri geliştirmeye yöneltmektedir. Bu metinde, arı ürünlerinin özellikleri
ve biyolojik etkilerinin tıbbi bir bakış açısıyla özetlenmesi ve farklı hastalıklardaki kullanımları hakkında en
son bilimsel araştırma sonuçlarının verilmesi amaçlanmıştır.

Arı ürünlerinin bileşimi
Çağlar boyunca bal en iyi bilinen arı ürünü olmuştur. Temel olarak, şekerler tarafından aşırı doymuş
doğal bir çözelti olmasının ötesinde, bal; proteinler, karotenoidler, organik asitler, aminoasitler,
mineraller, vitaminler (örn. askorbik asit ve α-tokoferol), enzimler (örn. glukoz oksidaz ve katalaz) ile
fenolik asitler ve flavonoidleri de içeren birçok polifenolik bitkisel bileşiğin aralarında bulunduğu yaklaşık
180 tane aktif biyolojik maddeden oluşmaktadır (Alvarez-Suarez, Giampieri, & Battino, 2013). Bal içinde
bulunan en önemli şekerler fruktoz (%38) ve glukozdur (%31) (Viuda-Martos, Ruiz-Navajas, FernándezLópez, & Pérez-Alvarez, 2008). Fakat balın bileşiminin, polen kaynağı, iklim, çevre ve üretim koşullarının
aralarında bulunduğu birçok unsura bağlı olarak geniş bir değişkenlik gösterdiği akılda tutulmalıdır.
Diğer ünlü bir arı ürünü olan propolis, arılar tarafından bitki eksüdalarından toplanan ve arı
kovanında bulunan delikleri kapatmak için kullanılan reçinemsi bir maddedir. Aralarında reçine (%50),
mum (%30), esansiyel yağlar (%10), polen (%5) ve diğer organik bileşikler (%5) gibi maddelerin olduğu en
az 300 biyolojik bileşikten oluşmaktadır (Viuda-Martos et al., 2008). Bu organik bileşikler arasında, fenolik
bileşikler ve esterler, flavanoidler, terpenler, beta-steroidler, aromatik aldehitler ve alkoller,
seskiterpenler ve stilben terpenler bulunmaktadır (Viuda-Martos et al., 2008). Bala benzer şekilde,
propolisin bileşimi de eksüdat kaynağı, iklim ve çevresel koşullar gibi farklı unsurlara bağlı olarak
değişkenlik gösterir (Viuda-Martos et al., 2008). Arı sütü, kraliçe bal arısı larvasının tek besinidir. Kimyasal
bileşiminde, proteinler (%18), karbonhidratlar (%15), lipitler (%3-6), mineraller (%1.5), vitaminler,
aminoasitler ile aralarında bağışıklığı düzenleyici ve antibakteriyel özellikli proteinler, yağ asitleri
(çoğunlukla 10-hidroksi-2-dekanoik asit) ve peptidler olan çok sayıda biyolojik olarak aktif madde
bulunmaktadır (1,4).
Arı poleninin proteinler, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve yağlar bulunan zengin
içeriğinden dolayı oldukça besleyici bir gıda olduğu düşünülmektedir. Et, yumurta veya peynir gibi
aminoasit içeren pek çok diğer ürünlerden daha fazla aminoasite ve vitamine sahiptir (Ulbricht et al.,
2009). Arı poleni, polisakkaritler (%50), lipitler, proteinler, basit şekerler, C vitamini, enzimler, esansiyel
aminoasitler, karotenoidler, bitkisel kimyasallar, alkaloitler ve flavanoidler gibi maddelerden oluşmaktadır
(Ulbricht et al., 2009). Diğer arı ürünleri gibi, arı poleninin bileşimi de, bitki kaynağına ve coğrafi bölgeye
göre farklılık gösterir (Ulbricht et al., 2009). Arı zehiri, arasında enzimler, peptidler ve aminlerin olduğu en
az 18 biyoaktif bileşiği içerir (Tablo 1) (Son et al., 2007). Arı zehirinde bulunan başlıca umut verici ilaç
bileşiği olan peptidler; melittin, apamin, adolapin ve mast hücresi degranüle edici peptiddir (MCD). Ayrıca
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enzimler (örn. fosfolipaz A2), biyolojik olarak aktif aminler (örn. histamin, dopamin, prokamin, serotonin
ve epinefrin) ile lipidler, karbonhidratlar ve serbest aminoasitler gibi peptid olmayan bileşikler
içermektedir (1,6,7). Arı sokmalarından kaynaklanan tahriş ve alerjik reaksiyonların genellikle melittin ve
fosfolipaz A2’den kaynaklandığı düşünülmektedir (Mirshafiey, 2007).

Tıpta fenolik bileşikler
Fenolik bileşikler çoğunlukla meyvelerde bulunur ve onların rengi ile tadına katkı sağlar (ViudaMartos et al., 2008). Pekçok yiyeceğin ve arı ürünlerinin sahip olduğu antioksidan etki, antibakteriyel etki,
antiviral etki, antiinflamatuvar etki ve kalp koruyucu etki gibi tıbbi amaçlarla kullanılan işlevsel özellikleri,
bir çok biçimde mevcut olan bu fenolik bileşiklere bağlıdır (Viuda-Martos et al., 2008). Bitkilerde bulunan
temel fenolik bileşikler, sinamik asit, kumarinler ve flavanoidlerin türevleridir (Viuda-Martos et al., 2008).
Polifenollerin en önemli özelliği; insan vücudunda geniş bir biyolojik aktivite yelpazesinden sorumlu olan
güçlü bir antioksidan etkiye sahip olmalarıdır (Kurek-Górecka et al., 2013). Bir çok çalışmada polifenollerin
antioksidan etkisinden çeşitli mekanizmaların sorumlu olduğu gösterilmiştir. Bu mekanizmalar arasında;
(i) reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşturulmasında yer alan enzimlerin etkinliğini kısıtlamak ve böylece
onların ortaya çıkışını engellemek, (ii) serbest radikal oluşumunda yer alan metal iyonlarını bağlayarak
etkinliğini durdurmak, (iii) üretilen ROS’u temizlemek, böylece lipitlerin peroksidasyonuna sebep olan
reaksiyon sürecini durdurmak, ve (iv) diğer antioksidanlarla sinerjik etkinlik göstermek gibi eylemler yer
alır (Kurek-Górecka et al., 2013). Polifenollerin antioksidan etkisi onların yapılarına bağlıdır (KurekGórecka et al., 2013). Bal, propolis ve arı sütü çeşitli fenolik bileşikler içermektedir çünkü arılar onları,
bitkilerden toplamaktadır. Genellikle, bu bileşiklerin çoğu flavanoid şeklindedir ve bileşimi ile
konsantrasyonu bitki kaynağı, mevsim, çevre ve coğrafi bölge gibi çeşitli unsurlara bağlıdır (Viuda-Martos
et al., 2008). Balda, propolisde ve arı sütünde mevcut olan başlıca flavanoidler; flavonoller (kuersetin,
kamferol, galangin, fisetin), flavanoller (pinokembrin, naringin, hesperidin) ve flavonlardır (apigenin,
asasetin, krisin, luteolin) (Viuda-Martos et al., 2008).
Arıların ziyaret ettiği bitkilerden gelen nektar veya polen aracılığıyla balın yapısına giren fenolik
bileşikler, flavonoidler ve fenolik asitler olmak üzere iki büyük bitki kaynaklı kimyasal grubundan oluşur
(Alvarez-Suarez et al., 2013). Baldan sıklıkla elde edilen fenolik asitler p-kumarik, ferulik, kafeik, gallik,
klorojenik, sirinjik, vanilik ve p-hidroksibenzoik asitlerdir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Flavonoidler,
kimyasal özelliklerine göre flavonlar, flavonollar, flavanonlar, flavanonollar, flavanollar (veya kateşinler),
izoflavonlar, antosiyaninler ve antosiyanidinler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu gruplar içinde, flavonoller
(örn; kuersetin, mirisetin, kamferol, galangin), flavonlar (apigenin, luteolin, diosmetin, krisin, asasetin) ve
flavanoller (kateşin, epikateşin, epigallokateşin, epigallokateşin galat) balda en fazla bulunanlardır
(Alvarez-Suarez et al., 2013; Premratanachai & Chanchao, 2014). Ayrıca biyolojik aktivitesine katkı
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sağlayan sakkaritler, aminoasitler, organik asitler, vitaminler, mineraller ve karotenoidler de içermektedir
(Premratanachai & Chanchao, 2014).
Bala benzer şekilde propolis, polifenoller, flavonoid aglikonlar, fenolik asitler (örn. kafeik asit ve bir
kafeik asit türevi olan kafeik asit fenetil ester (CAPE)) ve onların esterleri, kumarinler, fenolik aldehitler ve
ketonlar ile öjenol, anetol, hidrokinon, pterosilben, naftalin vb. maddeleri kapsayan zengin bir fenolik
içeriğe sahiptir (Kurek-Górecka et al., 2013; Premratanachai & Chanchao, 2014; Viuda-Martos et al., 2008).
Propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu olan bileşimi ve fenolik içeriği çoğunlukla onun kaynağına
dayanmaktadır. Örneğin, Avrupa’da üretilen propolisin antibakteriyel ve mantar önleyici etkileri
çoğunlukla flavononlara, flavonlara, fenolik asitlere ve onların esterlerine bağlı iken, Brezilya’da üretilen
propolisin bu tür etkileri prenile p-kumarik asitlere ve diterpenlere bağlıdır (Sforcin, 2007).

Tıpta arı zehiri
Tıbbi amaçlarla kullanılan arı zehiri içindeki başlıca peptidler; melittin, apamin, adolapin ve mast
hücresi degranüle edici peptiddir (MCD). Melittin, arı zehiri hacminin neredeyse yarısını oluşturan küçük
bir sitotoksik polipeptiddir. Bu peptid, hücre zarının fosfolipid çift katmanları arasına girer ve onları
parçalar, sonuçta hücre canlılığı için gerekli olan hücre duvarı bütünlüğüne zarar verir (Son et al., 2007).
Melittinin bu tür bir sistotoksik etkisinin varlığı onu kanser tedavisinde olası bir seçenek haline getirir.
Melittin ayrıca, fosfolipaz A2 (PLA2) enziminin etkinliliğini de artırır (Son et al., 2007). Bunun yanında
melittinin, antiinflamatuvar ve antiartrit etkisi de vardır ve bu etkilerin, siklooksijenaz-2 (COX-2) ve
fosfolipaz A2 (PLA2) ekspresyonunun azaltılması, sitokin (tümör nekroz faktör alfa (TNF-α), interlökin (IL)1 ve -6), nitrik oksit (NO) ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) seviyelerinin azaltılması ve inflamatuvar gen
ifadesini düzenleyen önemli bir transkripsiyon faktörü olan nükleer faktör kappa-B (NF-κB)’nin DNA’ya
bağlanma aktivitesinin engellenmesi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir (Son et al., 2007).
Bir nörotoksin olan apamin, arı zehirinde bulunan diğer bir önemli peptiddir. Hücre zarında
bulunan kalsiyumla (Ca2+) etkinleşen potasyum (K+) kanallarının oldukça seçici bir inhibitörüdür (Son et al.,
2007). Bu kanallar, canlı hücrenin istirahat ve eylem potansiyellerinden sorumlu olan, hücre duvarı
boyunca oluşan iyonik dengenin düzenlenmesine ve kasların kasılması için sinirler aracılığıyla uyarı
aktarılmasına katkıda bulunur. Apamin, nöronlarda ve kas hücrelerinde uzun süreli hiperpolarizasyon
oluşumuna aracılık eder ve bu yolla nörotoksik bir etki oluşturur (Son et al., 2007). Ayrıca apamin, kan
beyin bariyerini aşarak hipereksitabiliteye (aşırı uyarılma) neden olur (Son et al., 2007). Mast hücresi
stabilize etme etkisi vardır; trakeal kasılmayı ve akciğer dokusundan histamin salgısını önemli ölçüde
engeller ve böylece alerjik hava yolu inflamasyonunu azaltır (Son et al., 2007). Bunun yanında apaminin
gebe olmayan kadınlarda, miyometriyumun kendiliğinden oluşan kasılma aktivitesinde nitrik oksit (NO) ile
uyarılmış gevşemeyi engellediği gösterilmiştir (Son et al., 2007). Sikotoksik etkileri ve nosiseptif aktivitesi
nedeniyle apaminin kanser tedavisinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir (Son et al., 2007).
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Adolapinin antiinflamatuvar ve analjezik özellikleri vardır (Son et al., 2007). Adolapinin bu
etkilerinin, siklooksijenaz (COX) inhibisyonu aracılığıyla prostaglandin (PG) sentezinin engellenmesi ile
bağlantılı olduğu düşünülür (Son et al., 2007). Merkezi bir mekanizma adolapinin bu etkisine katkı
sağlayabilir çünkü naloksonun, adolapinin analjezik etkisini kısmi olarak engellediği gösterilmiştir (Son et
al., 2007). Diğer non-steroid analjeziklere benzer şekilde bu etki mekanizmaları aracığıyla adolapinin ateş
düşürücü etkisi vardır. Adolapin ayrıca fosfolipaz A2 (PLA2) ve lipoksijenaz enzimlerinin aktivitelerini de
engeller (Son et al., 2007).
Mast hücresini degranüle eden peptidin (MCD) hem alerjik hem de anti-alerjik özellikleri
bulunmaktadır. Bir taraftan MCD peptidi, nüfusun neredeyse %20’sini etkileyen alerjilerden sorumludur
(Son et al., 2007). Diğer taraftan, mast hücrelerinden histamin salınmasını engelleyerek anti-alerjik etki
gösterir (Son et al., 2007). MCD peptidi, mast hücresi reseptörlerine doza bağımlı şeklinde bağlanır ve
alerjik reaksiyonlardan sorumlu mekanizma olan immunoglobülin E’nin (IgE) bu reseptöre bağlanmasını
kısmen engeller (Son et al., 2007). Çok düşük konsantrasyonlarda, en etkili doğal histamin salgılayıcısıdır
ve salgılanan histamin alerjik reaksiyonun semptomlarını tetikler. Fakat daha yüksek konsantrasyonlarda,
bu peptidin mast hücresi degranülasyonunu engelleyerek anti-alerjik bir madde gibi hareket ettiği
görülmüştür (Son et al., 2007). Yüksek dozlarda, mast hücresi yüzeyinde IgE ve MCD peptidi arasında
gerçekleşen disülfür değişiminin, histaminin salınmasını engellediği ileri sürülmüştür (Son et al., 2007).

Arı ürünlerinin bileşimindeki çeşitlilik
Arı ürünlerinin, tıbbi amaçlara yönelik kullanımını ve standardizasyonunu sınırlayan temel
sorunlarından biri; çiçek kaynağı, türler, mevsimsel ve çevresel koşullar, besin arama stratejileri ve işleme
yöntemleri gibi unsurlara bağlı olarak arı ürününün içeriğinin oldukça değişkenlik göstermesidir. Örneğin,
farklı arıların antibakteriyel etkisinin 100 kat kadar değişiklik gösterebileceği gözlemlenmiştir (Molan,
2001). Benzer şekilde, propolis bileşimi de toplama mevsimi ve toplandığı bölge bitkilerine bağlıdır.
Propolis, farklı mevsimlerde aynı bölgeden toplanmasına rağmen, yüksek bileşimsel farklılık gösterebilir.
Ilıman bölgelerden (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika vb.) toplanan propolis, ağırlıklı olarak fenolik bileşikler
(birtakım flavonoidler, aromatik asitler ve onların esterleri dahil) içerirken, tropikal bölgelerden (Güney
Amerika) toplanan propolis, ılıman iklimlerden gelen propolisde neredeyse hiç olmayan poliprenile
benzofenonlar, çeşitli diterpenler ve klerodan- ve birçok labdan türü diterpenoidler yönünden zengindir
(Banskota, Tezuka, & Kadota, 2001). Ayrıca bitkiler dünyasındaki yaygın dağılımlarından dolayı tropikal
propolisde flavonoidlerin varlığı da bildirilmektedir. Arı ürünleri bileşiminin, onların biyolojik aktivitelerini
etkilediği çok açıktır (Kurek-Górecka et al., 2013). Genellikle, ürünlerini kendine özgü bir bölgede toplayan
arılar, herhangi bir çevresel veya mevsimsel değişiklik meydana gelmediği sürece, onun kimyasal bileşimini
değiştirmezler, çünkü öncelikli olarak hep aynı bitkisel kaynaklara giderler (Sforcin, 2007). Çiçeklerle ilgili,
coğrafi, mevsimsel ve yöntemsel koşullara bağlı olarak arı ürünlerinde belli bir derecede bileşimsel farklılık
meydana gelmesine rağmen, bu ürünlerin antibakteriyel, antiviral, mantar önleyici, antioksidan,
antiinflamatuvar ve kanser önleyici etkilere her zaman sahip oldukları vurgulanmalıdır (Kurek-Górecka et
al., 2013). Propolis, antibakteriyel etki açısından önemli bir mevsimsel farklılık göstermez.
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Antioksidan özellikleri
Serbest radikaller, sahip oldukları eşleşmemiş elektronlar nedeniyle oldukça reaktif olan her tür
bağımsız atom veya molekül olarak tanımlanır. Oksijen, azot veya sülfür moleküllerinden
oluşabilmektedirler. Oksijenden köken alan serbest radikaller, reaktif oksijen türleri (ROS) olarak
adlandırılır. Başlıca ROS; süperoksit (•O2−), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil radikalleri (•OH) ve
peroksinitrittir (ONOO−). ROS, hem ATP üretimi esnasında hücrelerin normal aerobik metabolizmasının
yan ürünleri olarak ortaya çıkar hem de mikroorganizmalara karşı akyuvarlar tarafından üretilerek
bağışıklığın önemli bir parçası olarak kullanılır. ROS ayrıca, metabolizma, gelişim ve patojen savunma
yanıtlarında görev alan sinyal molekülleri olarak da işlev görür (Apel & Hirt, 2004). ROS’u önemli kılan en
önemli özellik, hücre canlılığı için kesinlikle gereklilik arz eden proteinler, DNA ve lipitler gibi başlıca hücre
bileşiklerinde oksidatif zarara sebep olma kapasitesidir.
Normal şartlar altında hücreler, antioksidan sistem olarak adlandırılan ve serbest radikalleri etkisiz
hale getiren veya serbest radikaller sonucu oluşan zararı onaran gerek enzimatik gerekse radikal temizlik
etkinliklerini içeren farklı savunma mekanizmaları ile kendilerini ROS’a karşı korurlar. Böylece, ROS üretimi
ile detoksifikasyon arasında bir redoks dengesi sağlanır. Halbuki stres, hücre moleküllerinde zarara neden
olan ROS üretiminin lehine bu dengeyi bozar. ROS’un yaşlanma, mutajenez, kanser gelişimi, Parkinson
hastalığı ve Alzheimer hastalığı ile bağlantılı olduğu bulunmuştur. Muhtemelen LDL lipoprotein
oksidasyonu aracılığıyla kalp ve damar hastalıkları riskini de artırmaktadırlar (Kurek-Górecka et al., 2013).
Antioksidanlar serbest radikalleri ortamdan temizleyen, oksidasyon sürecini önleyen veya antioksidan
enzimlerin üretimini arttırarak oksidatif stresin azalmasına sebep olan indirgeyici kimyasallardır (Becker
et al., 2014; López-Alarcón & Denicola, 2013). Bu tür kimyasallar hem vücut içerisinde üretilir (örn;
süperoksit dismutaz, katalaz, peroksidaz) hem de besinler ile alınır (örn; tokoferol, askorbik asit,
polifenoller). Beslenme yoluyla temin edilen harici antioksidanlar ROS’un zararlı etkilerini azaltabilir
(Alvarez-Suarez et al., 2013). Genellikle bu tür antioksidanların insan vücudu üzerinde antiinflamatuvar,
yaşlanma karşıtı ve sağlığı destekleyici etkileri olduğu kabul edilir (Becker et al., 2014). Fenolik ve
polifenolik içeriklerinden dolayı bitkiler ve otlar, antioksidan açısından zengin kaynaklardır. Daha önce
bahsedildiği gibi, bal ve propolis zengin bir fenolik ve polifenolik içeriği sahiptir çünkü arılar bu ürünlerin
temel bileşiklerini bitkilerden toplar. Balın ve propolisin sağlığı destekleyici etkileri flavonoidler ve fenolik
asitler gibi fenolik bileşikler içeren antioksidanların varlığına ve konsantrasyonuna bağlıdır (Alvarez-Suarez
et al., 2013; Viuda-Martos et al., 2008). Arı ürünlerinin antioksidan kapasitesi ile bu maddeler arasında
yüksek derecede bir bağlantı bulunmaktadır.

Balın antioksidan özellikleri
Balın antioksidan kapasitesi ile ilgili olan bileşenleri; glukoz oksidaz, katalaz, askorbik asit, organik
asitler, Maillard reaksiyonu ürünleri, aminoasitler, proteinler ve çoğunlukla fenolik asitler ve
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flavanoidlerdir (Alvarez-Suarez et al., 2013; Viuda-Martos et al., 2008). Aktif oksijen türlerini temizleme
kapasitesi ve lipid peroksidasyonunu enzimatik veya enzimatik olmayan yollarla engelleme kapasitesi,
balın antioksidan kapasitesini yansıtır. Balın, hidroksil ve süperoksit radikaller gibi serbest radikalleri
ortamdan temizleyebilme, metal şelatörler gibi hareket edebilme ve hücrenin redoks dengesini
düzenleyen enzimatik ve enzimatik olmayan sistemlerin çalışmasını arttıran genleri düzenleyebilme
kabiliyeti bulunur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Flavanoidlerin, etkili bir ROS temizleyicisi olmanın yanında
nitrik oksit ve peroksinitrit gibi reaktif azot türlerini de temizlediği bilinmektedir. Ayrıca, glükonik, malik
ve sitrik asitler gibi balda bulunan organik asitler, metal şelasyonu aracılığıyla antioksidan kapasiteye
katkıda bulunabilir ve flavanoidlerin etkisini artırabilir (Viuda-Martos et al., 2008). Metal şelasyonu, ROS
üretim zinciri esnasında yardımcı faktörler olarak görev alan demir ve bakır iyonlarının temizlenmesine
neden olur ve serbest radikal üretiminin engellenmesini sağlar.
Serbest radikalleri temizleme ve lipit peroksidasyonunu engelleme becerisinden kaynaklanan balın
antioksidan kapasitesi ayrıca, oksidatif stresle ilişkili olan bazı hastalıklarda inflamasyonun azaltılmasına
katkıda bulunabilir (Alvarez-Suarez et al., 2013).
Şekil 9. Yaralara Yönelik Lokal bir Tedavi Örneği *

* Balın, onlar aracılığıyla yaraları etkilediği ve iyileştirdiği düşünülen bir takım mekanizmaları
bulunmaktadır. Bir yara yüzeyine, doğrudan veya bir sargı ve pansuman yoluyla uygulandığında yarayı,
nemli ve kir ile mikroptan arınmış halde tutarak bir yalıtıcı madde işlevi görebilir.
Şekil 10. Bal ve sindirim sistemi *
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* Balın saf haliyle kullanıldığı vakalar hakkında konuştuğumuzda bile bu tür hastalıklara yönelik kullanılan
hiçbir katkı maddesi veya genel ilaçlardan bazıları olmadan farklı tür akciğer hastalıkları üzerinde balın
çok güçlü bir etkisi vardır. Her gün tam olarak bal alımını belirten düzenli bal ikmali, mevcut akut karaciğer
yetmezliği ve safra kesesinin akut inflamasyonu olarak tanımlanan hastalıklara sahip hastaları başarılı bir
şekilde iyileştirmektedir.

Propolisin antioksidan özellikleri
Propolis kullanımı ile birlikte aralarında kanser önleyici, antioksidan, antiinflamatuvar, antibiyotik,
mantar önleyici ve antihepatotoksik etkilerin olduğu çeşitli biyolojik aktiviteler bildirilmiştir. Propolis
çoğunlukla flavanoidler ve fenolik bileşikler içerir ve propolisin sudaki çözeltisi, güçlü bir serbest radikal
temizleme etkinliği gösterir (Banskota et al., 2001). Propolisin C vitamini, E vitamini ve kafeik asit gibi
yaygın kullanılan antioksidanlardan daha etkili serbest radikal temizleme etkisinin olduğu kanıtlanmıştır
(Banskota et al., 2001). Propolisde, kafeik asidin bir türevi olan kafeik asit fenetil ester (CAPE) bulunur.
CAPE, bir antitümör bileşenidir, 5-lipoksijenazı inhibe eder ve küçük konsantrasyonlarda bile
nötrofillerdeki ROS üretimini durdurur (Banskota et al., 2001). Propolisde, iyi bilinen antioksidan ilaçlardan
biri olan ve bir çeşit E Vitamini olan α-tokoferol bulunur, flavanoidlerin ve fenolik bileşiklerin antioksidan
kapasitesine katkı sağlar (Banskota et al., 2001).

Antiinflamatuvar etkiler
Geleneksel olarak propolis bazı inflamatuvar cilt hastalıklarının tedavisinde yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Hayvan deneylerinde, propolisin etanol çözeltisinin sıçanlarda bir antiinflamatuvar ilaç
olan indometazine eşit güçte antiinflamatuvar etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir (Banskota et al., 2001).
Propolisin akut inflamasyon esnasında makrofajlar tarafından sentezlenen prostaglandin ve lökotrien
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üretimini durdurduğu ve ayrıca araşidonik asit metabolizmasının lipksijenaz yolunu da ciddi seviyede
baskıladığı bulunmuştur. CAPE’nin antiinflamatuvar faaliyetten sorumlu başlıca bileşen olduğu ve test
edilen propolis bileşenleri arasında araşidonik asit kaskadının en etkili düzenleyicisi olduğu düşünülür
(Banskota et al., 2001).
Propolisin ve balın antiinflamatuvar etkinliğinin, onların flavanoid ve fenolik asit içeriğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum, hem bu bileşenlerin antioksidan etkisinin hem de
prostaglandin E2, tromboksan A2, lökotrien B4 ve NO içeren araşidonik asit metabolitlerinin azalmış
sentezinin bir sonucudur. Fosfolipaz A2, lipoksijenaz, siklooksijenaz (COX-2) ve nitrik oksit sentaz (iNOS)
gibi bazı önemli enzimlerin baskılanması, inflamasyonda önemli rol oynayan bu aktif metabolitlerin
sentezini azaltır ve antiinflamatuvar faaliyete katkıda bulunur (Banskota et al., 2001; Kurek-Górecka et al.,
2013). Dahası, ROS’un hücre içi sinyalleşme yollarında yer aldığı ve mitojenle etkinleşen protein kinazlar
(MAPK), Akt ve nükleer faktör kappa B (NF-κB) gibi çeşitli transkripsiyon faktörlerini etkinleştirdiği
gösterilmiştir (Byeon, Um, Yim, Lee, & Pyo, 2012). Etkinleştirildiğinde, bu yollar DNA’yı uyararak
inflamasyon sürecini arttıran ve programlı hücre ölümünü tetikleyen sitokinlerin üretimini sağlar,
dolaşımdaki lökositleri aktive ederek toplayan ve toksik ürünlerini salgılamak üzere onları uyaran çeşitli
yapışma moleküllerinin hücre yüzeyinde ifade edilmesini uyarır (López-Alarcón & Denicola, 2013). Bu
sebeple antioksidanlar aynı zamanda önemli inflamatuvar yolları engeller ve antiinflamatuvar faaliyet
sergilerler.
Propolis ve balın yanında, arı zehirinin de antiinflamatuvar etkinliği olabilir. Arı zehirinin,
lökositlerden ROS üretimini (süperoksit ve hidrojen peroksit) güçlü bir şekilde baskıladığı bildirilmiştir (Son
et al., 2007). Melittinin, kalmoduline karşı aşırı eğilimi bulunduğu ve kalmoduline bağlanmasının
lökositlerden ROS üretimini engellediği gösterilmiştir. Bu bulgu, inflamatuvar hastalıkların tedavisinde
melittinin olası antioksidan ve antiinflamatuvar etkisini ortaya koymaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları
Günümüzde kalp ve damar hastalıkları gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan ölüm sebebidir. Damar
duvarı içinde konumlanmış yağlı plaklar tarafından damarların daralması veya tamamen tıkanması ile
oluşan ateroskleroz, kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebebidir. Sayısız hücresel ve moleküler
mekanizmalar hastalık sürecine katkı sağlar, fakat bu mekanizmalar hala tamamen anlaşılmamışlardır.
Bununla birlikte, son dönemlerdeki kanıtlar, aterosklerozun kronik bir inflamatuvar hastalık olarak dikkate
alınabileceğini ve sistemik inflamasyon ile gelecekte semptomatik kalp ve damar hastalığı oluşma riski
arasında güçlü bir bağlantının olduğunu ortaya koymuştur (Cipollone, Fazia, & Mezzetti, 2007). Ortaya
çıkan veriler, oksidatif stresin ve inflamatuvar sürecin aterosklerozda muhtemelen eş zamanlı yürüyen
olaylar olduğunu, sebebinin de oksidatif sinyallerin damarda inflamasyon genlerinin ekspresyonunu
tetikleyerek inflamatuvar mediyatörlerin ve hücre adezyon moleküllerinin üretimine neden olduğunu
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ortaya koymuştur. Vücudun dahili antioksidan mekanizmasını oluşturan katalaz, süperoksit dismutaz
(SOD) ve glutatyon peroksidaz gibi enzimlerin, hücreleri ROS’dan korumasına ve meydana gelen zararları
hemen onarmasına rağmen, ROS oluşum hızının antioksidan sistemin kapasitesini aştığı oksidatif stres
durumu, damar hücrelerinde oksidasyon aracılığıyla oluşan uyarıları ve inflamatuvar reaksiyonları başlatır
(Cipollone et al., 2007). Oksidatif stresin ve inflamatuvar süreçlerin, aterosklerotik kalp ve damar
hastalıklarının gelişiminde önemli bir payı olduğu iyi bilinmektedir. Bu sebepten dolayı, antioksidan ve
antiinflamatuvar etkinliğe sahip maddeler, çeşitli kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde
ümit verici seçenekler sunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, karışımlarında bulunan çeşitli fenolik
bileşiklerden dolayı propolis ile balın kabul edilen bir antioksidan ve antiinflamatuvar etkinliği vardır, kalp
ve damar hastalıklarında kullanılabilir.

Propolis ve kalp-damar hastalıkları
Son yıllardaki çalışmalarda, propolisin ateroskleroza karşı koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir.
Propolis kullanımı lipit profilini düzeltir, proinflamatuvar sitokinlerin ve kemokinlerin seviyelerini azaltır
(Kurek-Górecka et al., 2013). Propolisin ayrıca inflamasyon esnasında damar hücrelerine karşı koruyucu
bir etkinlik sağlayan nitrik oksit sentezi üzerine düzenleyici rolü de bulunur (Kurek-Górecka et al., 2013).
Flavanoidler, hipoksi/iskemi esnasında damar endotelinde ve kalp kasında ROS üretiminden sorumlu
endojen bir enzimi olan ksantin oksidazı baskılar. Bu etki, iskemi süresince serbest radikal üretim hızını
azaltır (Kurek-Górecka et al., 2013). Ayrıca, polifenollerin koroner dolaşım üzerinde olumlu etkileri vardır
ve hipotansif bir etkiye sahiptirler. Bu etkiler, endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) etkinliğinin arttırılması
ve anjiyotensin konvertaz enziminin (ACE) baskılanması ile bağlantılı olabilir ki her iki durum da güçlü bir
damar genişletici etkiye sahiptir (Kurek-Górecka et al., 2013).
Laboratuvar hayvanlarında, propolisin kolesterol seviyelerini ve sıçan karaciğerlerinde trigliserit sentezini
azalttığı ve deneysel kardiyomiyopati geliştirilen sıçanlarda kalp koruyucu etkilere sahip olduğu
gösterilmiştir (Kurek-Górecka et al., 2013). Arter hastalıklarına ek olarak, başta flavonoidler olmak üzere
polifenol bileşikler venleri stabilize eder ve güçlendirir. Bu sebeple, kanamanın önlenmesinde, ekimozların
ve varisli venlerin tedavisinde kullanılırlar. Ayrıca damar geçirgenliğini düşürüp uzuv şişmesini azaltırlar
(Kurek-Górecka et al., 2013).

Bal ve kalp-damar hastalıkları
Bal inflamasyonu engelleyerek, endotelyal işlevi arttırarak, plazma lipit profilini düzelterek ve
düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) oksidasyona karşı direncini arttırarak kalp ve damar hastalıklarına
karşı koruyucu etki gösterir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Çalışmalar ateroskleroz gelişiminde lipoprotein
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oksidasyonunun önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Bal ile yapılan bir laboratuvar araştırmasında, balın
antioksidan kapasitesi ile insan serumu içindeki lipoprotein oksidasyonunun engellenmesi arasında önemli
bir ilişki olduğu bildirilmiş ve bu bulgu balın oksidatif hasara karşı koruyucu etkisini gösteren bir kanıt
olarak değerlendirilmiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Bal içinde bulunan antioksidan bileşikler
inflamasyon, endotelyal fonksiyon bozukluğu ve lipit oksidasyonu gibi serbest radikallerin vücutta yarattığı
akut ve kronik hasarları azaltarak önemli bir kalp koruyucu rol üstlenebilir (Alvarez-Suarez et al., 2013).
Hipertansiyon, önemli bir halk sağlığı meselesidir çünkü oldukça yaygındır, kalp ve damar
hastalıklarının, son evre böbrek hastalığının, inmelerin ve ölümlerin oluşmasına yol açan önemli bir risk
faktörüdür. Oksidatif stres ve hipertansiyon arasında bir ilişkinin olabileceği ortaya konmuştur (AlvarezSuarez et al., 2013). Hipertansif hayvan modellerinde, besinlerle verilen kuersetin ile uygulanan kronik
tedavinin, kan basıncını düşürdüğü ve endotelyal fonksiyon bozukluğunu düzelttiği gösterilmiştir (AlvarezSuarez et al., 2013). Bu sonuçtan yola çıkarak, balın sahip olduğu antioksidan kapasite, mineral ve vitamin
içeriği (magnezyum, sodyum, klor, C vitamini), damar genişletici bir faktör olan ve sistemik kan basıncını
düşüren nitrik oksit (NO) salgısını arttırma yeteneği sayesinde, hipertansiyonun yol açtığı kalp
hastalıklarına ve vazomotor fonksiyon bozukluğuna karşı koruyucu bir etki sergileyebileceği söylenebilir
(Alvarez-Suarez et al., 2013).
Bal da yaygın olarak bulunan flavanoidlerden biri olan kamferol, NO üretimini arttırıp asimetrik
dimetilarjinin (ADMA) seviyelerini azaltmak yoluyla endotelyal hasara karşı koruyucu bir etki gösterir
(Alvarez-Suarez et al., 2013). Antioksidan özelliklerinden bağımsız olarak hem endotele bağımlı hem de
endotelden bağımsız damar gevşemesini artırabilme becerisine sahip gözükmektedir (Alvarez-Suarez et
al., 2013). Kamferolün glikozile halinin de kalp ve damar sistemi üzerinde koruyucu etkileri bulunur.
Çalışmalar kamferol-3-O-soforositin (KPOS), lipopolisakkaritle (LPS) uyarılmış bariyer yıkımını, hücre
adezyon moleküllerinin ekspresyonunu, nötrofil adezyonunu ve nötrofillerin trans-endotenyal göçünü
engellediğini ve TNF-α üretimi ile NF-κB’nin lippolisakkaritler tarafından uyarılmasını baskıladığını
göstermiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013).
Bal, sağlıklı kişilerde kan şekerini, serum fruktozamin ve glikolize hemoglobin yoğunluğunu
düşürerek glisemik yanıt üzerine olumlu etkiler gösterebilir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Dekstroz ve
sakkaroz gibi diğer tatlandırıcılar ile karşılaştırıldığında, balın şeker hastası olmayan gönüllülerde yemek
sonrası glisemik yanıtı azalttığı gözlemlenmiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Yapay bal, glukoz veya
glukoz-fruktoz sıvısı karışımı ile kıyalandığında bal tüketimi, yemek sonrası glisemik yanıtı, serum insülin
seviyelerini ve C-peptid konsantrasyonlarını azaltır (Alvarez-Suarez et al., 2013).
Balın, hepsi ateroskleroz gelişimi ile ilşikili olan kilo verme, total kolesterol, LDL, trigliserit, plazma
glukozu, homosistein ve C-reaktif protein seviyelerinde azalma ve HDL seviyesinde yükselme üzerine de
yararlı etkileri bulunmaktadır (Alvarez-Suarez et al., 2013). Hayvan çalışmalarında, kuersetin tedavisinin,
muhtemelen antioksidan ve antiinflamatuvar etkilerinden ötürü abdominal obezite ve kardiyovasküler
remodelling süreçlerini kapsayan metabolik sendrom belirtilerini azalttığı gösterilmiştir (Alvarez-Suarez et
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al., 2013). Balın, lipit metabolizmasındaki bozukluklar ve metabolik sendrom varlığının arttırdığı kalp ve
damar hastalığı riskini de azalttığı öne sürülebilir.
Eritrositler, yani alyuvarlar, vücuttaki en bol hücrelerdendir ve gerek yapısal gerekse işlevsel
özelliklerinden dolayı sürekli olarak oksidatif hasar tehdidi altındadırlar (Alvarez-Suarez et al., 2013).
Oksijen taşırlar, oksidatif hasara açık geniş bir lipoprotein hücre zarına sahiptirler, serbest radikallerle ve
inflamatuvar mediyatörlerle karşılaşma olasılığını arttıracak şekilde vücudun tüm uzak kısımlarına dek
erişirler ve hücre çekirdekleri ile organelleri bulunmadığından, ihtiyaç duyduklarında antioksidan savunma
enzimlerini ve proteinlerini üretemezler. Oksidatif hasar eritrosit zarında lipit peroksidasyonuna neden
olur ki bu durum, bir yandan onların kendi çaplarından daha küçük kılcal damarlara girebilmelerine olanak
sağlayan esneklik ve akıcılıklarını azaltır ve diğer yandan hücre etkinliği ve canlılığı için gerekli olan hücre
zarına bağlı enzim ve reseptörlerin fonksiyonlarını bozar. Bu durum, hücre hasarına ve hemoliz adı verilen
eritrosit ölümüne neden olur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Ayrıca, hücre zarının esneklik ve akışkanlığının
kaybına bağlı olarak eritrositler daha sert hale geldiklerinden ve yeterince esneyip bükülemedikleri için
küçük çaplı kılcal damarlara giremediklerinden dolayı, uzak dokularda dolaşım yetersizliği meydana
gelebilir. Baldan elde edilen polifenol çözeltileri oksidatif hemolizi engeller, hücre dışı ferrosiyanürü azaltır,
hücre içi glutatyon (GSH) ve süperoksit dismutaz (SOD) etkinliğinin azalmasına engel olur ve lipit zarının
peroksidasyona karşı olan hassasiyetini azaltır (Alvarez-Suarez et al., 2013).

Kanser
Mc Donald ve arkadaşları tarafından bildirilen ilginç bir bulguya göre, kanserden kaynaklanan
ölümlerin sayısı arıcılarda beklenenden biraz daha az düzeydedir ve erkek arıcılarda akciğer kanseri sıklığı
belirgin düzeyde düşüktür, ancak diğer kanserler beklenen sıklıkta görülmektedir (McDonald, Li, & Mehta,
1979). Bu bulgu, arı ürünlerinin kanser, özellikle de akciğer kanseri kaynaklı ölümleri önleyebileceğini
ortaya koymaktadır. Bu tür sonuçlar arı ürünlerinin kanser önleyici etkilerinin önemi ve özellikleri hakkında
çalışma yapma konusunda araştırmacıları teşvik etmektedir.
Laboratuvar ortamında hücre kültürü ile yapılan çalışmalarda, aralarında böbrek, akciğer, prostat,
mesane, deri, kemik, meme ve lenf kanserlerinin olduğu çeşitli tümör hücrelerine karşı arı ürünlerinin
kansere karşı etkilerinin olduğu bulunmuştur (Premratanachai & Chanchao, 2014). Arı ürünlerinin kanser
önleyici etkisinin, tümör hücrelerinin apoptosisi, nekrozu ve lizisi aracılığıyla olduğu ifade edilmiştir
(Premratanachai & Chanchao, 2014). Arı ürünlerinde fenolik bileşiklerin kanser önleyici potansiyeli, kanser
tedavisinde git gide daha fazla ilgi uyandırmaktadır.

Balın kanser önleyici etkisi
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Balın kanser önleyici etkisi aralarında meme kanseri, rahim ağzı kanseri, lösemi, böbrek hücreli
kanser, mesane kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, ağız kanseri, kemik kanseri ve beyin kanseri gibi
çeşitli tümör hücrelerinde gözlemlenmiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Laboratuvar ortamı çalışmalarının
sonuçları, balın bu kanser hücrelerini içeren hücre kültürlerinde önemli antimutajenik ve antiproliferatif
etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Tümör hücrelerine karşı bağışıklık
tepkisini artırır (Premratanachai & Chanchao, 2014). Balın ayrıca apoptosise neden olduğu da ortaya
konmuştur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Apoptosis; kontrollü hücre ölümünü düzenleyen doğal
mekanizmadır, harici olarak TNF reseptör uyarımı aracılığıyla veya dahili olarak mitokondri ve sitokrom c
gibi pro-apoptotik proteinler tarafından başlatılır (Premratanachai & Chanchao, 2014). Her iki yol güçlü
kanser önleyici potansiyelinden dolayı kapsamlı olarak incelenmektedir. Bala maruz bırakılmış tüm kanser
hücrelerinde kaspaz-3, -7 ve -9 etkinliğinde artışın gözlenmiş olması mitokondriyal apoptosis yolunun
iştirak ettiğini göstermektedir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Balın ayrıca farelerdeki tümör modellerinde
kanserin yayılmasını önleyen (antimetastatik) etkisi de bulunur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Bunun
yanında standart kemoterapinin (5-floroürasil veya siklofosfamid gibi) kanser tedavi edici etkisini de artırır
(Premratanachai & Chanchao, 2014).
Balın polifenol ve zengin şeker içeriği, antimutajenik ve antiproliferatif faaliyetinden sorumlu
olabilir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Flavanoidlerin antikanser etkisi, aralarında tümör nekroz faktöralfanın (TNF-α) uyarılması, hücre çoğalmasının engellenmesi, apoptosisin uyarılması ve hücre döngüsünün
engellenmesi gibi ROS aracılıklı sinyalleşme yolunu düzenleyen antioksidan etkinlik aracılığıyla ortaya
çıkmaktadır (Premratanachai & Chanchao, 2014). Balda yaygın olarak bulunan flavonoidlerden biri olan
kuersetinin, farklı tümör tiplerinde önemli bir antiproliferatif etkisinin bulunduğu gösterilmiştir (AlvarezSuarez et al., 2013). Kuersetinin antitümör etkileri lösemi, göğüs kanseri ve beyin kanseri gibi tümör
hücresi modellerinde bildirilmiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Kuersetin eklenmesi, antikanser tedavide
yaygın olarak kullanılan ilaçların etkinliğini artırabilir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Kuersetinin yanında,
kamferol ve kafeik asit gibi balda bulunan diğer flavanoidlerin de önemli derecede antiproliferatif ve
kemopreventif etkileri bulunur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Kafeik asidin, kolon kanserinde hücre
çoğalmasını önemli ölçüde engellediği gösterilmiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Balda bulunan
epigallokateşin galat, likopen, jenistein ve resveratrol gibi diğer fenolik bileşikler prostat kanseri
tedavisinde kullanılmaktadır (Premratanachai & Chanchao, 2014).

Propolisin kanser önleyici etkisi
Fenolik bileşiklerin hayvan deneylerinde antikanser etkisinin olduğu bilinmektedir. Propolis, hücre
çoğalmasını veya apoptosisi uyardığı bilinen kafeik asit, kafeik fenil ester, artepillin C, kuersetin,
naringenin, resveratrol, galangin ve jenistein gibi birçok fenolik madde içermektedir (Kurek-Górecka et al.,
2013). Kanser tedavisinde propolise gösterilen ilgi onun apoptosisi uyarabilme becerisinden dolayıdır
(Premratanachai & Chanchao, 2014). Propolis, kaspaza bağımlı mitokondriyel yolu etkinleştirerek
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apoptosisi uyarabilir (Premratanachai & Chanchao, 2014). Krisinin, kaspazları etkinleştirerek ve apoptosis
engelleyen proteinleri baskılayarak başta lösemi olmak üzere birçok hücre tipinde apoptosisi uyardığı
gösterilmiştir (Premratanachai & Chanchao, 2014).
Hayvan modellerinde, propolisde bulunan flavonoidlerin akciğer, ağız, cilt, yemek borusu, mide,
kalın bağırsak, karaciğer, prostat ve meme kanserlerinin gelişimini engellediği gösterilmiştir (Banskota et
al., 2001; Kurek-Górecka et al., 2013). Propolisin insan hepatosellüler karsinom, insan akciğeri karsinomu,
deri tümörleri ve Ehrlich karsinoması üzerine sitotoksik bir etkisinin bulunduğu bildirilmiştir (Banskota et
al., 2001). Propolisde bulunan diterpenoitler, 3-(2,2- dimetil-8-prenilbenzopiren-6-yl) propenoik asit,
kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve artepillin C maddelerinin DNA parçalanmasını ve apoptosisin
başlatılmasını uyararak sitotoksik etki sergilediği gösterilmiştir (Banskota et al., 2001). Ayrıca kafeik asit,
CAPE ve kuersetin de kanser hücresi gelişimini engeller. (Premratanachai & Chanchao, 2014).
Propolisin ve bazı bileşenlerinin antitümör etkisi, makrofaj aktivasyonunu arttırmak yoluyla
bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi ile bağlantılı olduğu bulunmuştur (Sforcin, 2007).

Arı zehirinin kanser önleyici etkisi
Arı zehirinin antikanser etkisi sahip olduğu kanser hücrelerini öldürme kapasitesinden
kaynaklanmaktadır (Son et al., 2007). Arı zehirinin antikanser etkinliğinin önemli bir mekanizması olan bu
sitotoksik etkinin, melittin tarafından fosfolipaz A2 (PLA2) enziminin etkinleştirilmesinin sonucu olduğu
düşünülmektedir (Premratanachai & Chanchao, 2014; Son et al., 2007). Melittin, kontrolsüz hücre ölümü
olan hücre nekrozunu tetikler (Premratanachai & Chanchao, 2014). Melittininin antikanser etkinliği
böbrek, akciğer, karaciğer, prostat, mesane, meme kanserleri ve lösemi hücrelerinin içinde olduğu birçok
tümör hücresi tipinde gösterilmiştir (Son et al., 2007). Sitotoksik etki ve nekrozun yanında, kaspaz ve
matriks metalloproteinazların (MMP) etkinleştirilmesi ile apoptosisin tetiklenmesi, melittinin antikanser
etkisinin bir diğer önemli mekanizmasıdır (Premratanachai & Chanchao, 2014; Son et al., 2007). Melittin
ayrıca, kalmodulini ve aynı şekilde lösemi hücrelerinin büyümesini ve klonojenisitesini de engeller
(Premratanachai & Chanchao, 2014; Son et al., 2007). İlaçların kalmodulin engelleme faaliyeti ile
hücrelerin gelişimini engelleme faaliyeti arasında güçlü bir ilişki olduğu ve melittinin sitotoksik etkisinin,
kalmoduline karşı olan etkisiyle orantılı olduğu gösterilmiştir (Son et al., 2007). Bunun yanında melittin,
bir antikanser ilaç olan bleomisinin toksisitesini de arttırır (Son et al., 2007). Melittinin kendisinin yanında,
melittin parçasının ve melittin/avidin birleşiminin de kanser önleyici etkisi bulunur (Son et al., 2007).
Gen tedavisi, kanser tedavisinde kanser hücrelerinin seçici olarak öldürmek için alternatif bir
yaklaşımdır. Öldürücü geni taşıyan bir vektör tümör hücrelerine verildiğinde, öldürücü gen üzerinde
kodlanmış olan ön ilaç, kanser hücresi tarafından üretilir ve kanser hücresinin kendisini öldürür (Son et al.,
2007). Öldürücü gen olarak melittin verilmesi ve üretilmesi, gen tedavisi çabalarında oldukça ilgi
görmüştür (Son et al., 2007). Gen tedavisi yoluyla melittinin antitümör etkisi in vivo olarak bildirilmiştir
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(Son et al., 2007). Farelere arı zehirinin damar içi uygulanmasının akciğer metastazlarını önemli ölçüde
azalttığı gösterilmiştir (Son et al., 2007).

Kanser tedavisinde arı poleni
Arı poleni kanser tedavisinin olumsuz etkilerini azaltmada etkili bulunmuştur. İştahsızlık, mide
bulantısı, saç dökülmesi, inflamasyon, akyuvar azlığı (lökopeni) ve uykusuzluk gibi radyasyonun yan
etkileri, arı poleni tüketen hastalarda daha az gözlemlenir (Ulbricht et al., 2009).

Yaralar ve yanıklar
İlk çağlardan bu yana bal yara sargısı olarak kullanılmıştır ve günümüzde de geleneksel tıpta
kullanılmaya devam etmektedir (Tablo 3) (Molan, 2001). Tarihte, güneş yanığının ve ülserlerin bal ile
tedavisi, Roma döneminde yaşamış Yunanlı bir hekim, farmakolog ve bitkibilimci olan, bitkisel ilaçlar ve
ilgili tıbbi maddeler hakkında 5 ciltlik bir ansiklopedi olan De Materia Medica’nın yazarı Dioscorides (MS
yaklaşık 50) tarafından kaleme alınmıştır (Molan, 2001). Yara pansumanında kullanılan bal, bakterinin
enfekte yaralardan hızlı bir şekilde temizlenmesini, kokunun giderilmesini sağlar, kabuk ve ölü dokuyu
yaradan uzaklaştırarak cerrahi debritmanı gereksiz kılar (Molan, 2001). Birçok vakada iyileşme hızlı şekilde
sağlanır. Kronik yaralar da bal pansumanına iyi yanıt verir. Fibroblastların, epitelyal hücrelerin ve yeni
damarların gelişimi aracılığıyla doku oluşumunu arttırır ve deri greftine yönelik ihtiyacı azaltır (Molan,
2001). Randomize kontrollü klinik çalışmalarda, balın gümüş sülfadiazin, poliüretan film ve amniyotik zara
göre yüzeysel yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağladığını, hipertrofik skar ve yanık sonrası kontraktür
oluşumuna daha az yol açtığı gösterilmiştir (Molan, 2001). Bal pansumanı ile iyileşme, geleneksel tedaviye
cevap vermeyen dirençli yaraların tedavisinde bile defalarca bildirilmiştir (Molan, 2001). Hayvan
deneylerinde yanıklarda, enfekte olmamış tam kat yaralarda ve Staphylococcus aureus ile enfekte olmuş
yaralarda balın daha hızlı iyileşme ve daha az inflamasyon sağladığı gözlemlenmiştir (Molan, 2001).
Balın yaralar üzerindeki yararlı etkileri, şekerin kendisinden olduğu kadar şeker dışındaki diğer
bileşiklerden de kaynaklanmaktadır (Molan, 2001). Bal, yarada kurumaya neden olmaz çünkü ozmotik
etkisi aracılığıyla çevreleyen dokuda ve altındaki dolaşımda bulunan sıvının yaraya doğru hareket etmesini
tetikler (Molan, 2001). Bu durum, pansumanın altında seyrelmiş baldan meydana gelen bir film tabakası
oluşumuna yol açarak pansumanın yara tabanına yapışmasını önler ve pansuman değiştirilirken yeni
oluşmuş iyileşme dokusunun korunmasını sağlar (Molan, 2001). Balın antibakteriyel etkinliği yara içinde
bakteri gelişimini önler (Molan, 2001). Ayrıca balın içindeki bileşikler, travma geçirmiş dokunun
beslenmesini sağlar ve granülasyon dokusu gelişimini arttırır (Molan, 2001). Bal tarafından üretilen
hidrojen peroksit, yara dokusundaki proteazların etkinleşmesi sayesinde yaraların hızlı otolitik
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debridmanını sağlar (Molan, 2001). Balın antiinflamatuvar etkisi, yara dokusunda ödemi azaltır ve
böylelikle kılcal damarlardaki dolaşımı arttırarak oksijenlenme seviyesini düzeltir (Molan, 2001). Balın
antioksidan ve antiinflamatuvar etkileri ayrıca, inflamasyon esnasında serbest radikal üretiminden
kaynaklanan hasarı da azaltır (Molan, 2001). Tüm bu etkiler iyileşmeyi artırır ve ağrıyı azaltır.

Enfeksiyonlar
Balın antimikrobiyel özellikleri
Bal, peroksite bağımlı ve peroksitten bağımsız mekanizmalar aracılığıyla antimikrobiyel etki
gösterir. Balın peroksite bağlı antibakteriyel etki mekanizması, onun kendine özgü hidrojen peroksit içeriği
ile bağlantılı iken, peroksitten bağımsız mekanizma ise yüksek ozmolaritesine, asitliğine ve metilgloksal,
bee defensin-1 ve flavanoid içeriğine bağlıdır (Alvarez-Suarez et al., 2013; Viuda-Martos et al., 2008).
Balın başlıca bileşeni olan şekerler, sahip oldukları ozmotik etkiye bağlı olarak antibakiteriyel
etkinlik sergilerler (Viuda-Martos et al., 2008). Balın içerisindeki hidrojen peroksit etkinliği, ışık ve sıcaklık
varlığında glukoz oksidaz tarafında üretilir ve antibakteriyel etkiyi oluşturur (Viuda-Martos et al., 2008).
Balın bakteriyel çoğalmayı engellenmesi, sadece onun ozmolaritesi veya şeker içeriği tarafından
sağlanmaz, şeker dışındaki diğer bileşiklerin de antibakteriyel faaliyette önemli katkıları bulunur. Özellikle,
ısıl işlem veya uzun süreli saklama süresince oluşan bir bileşik olan metilgloksal, balın peroksitten bağımsız
antibakteriyel etkinliğinden sorumludur (Alvarez-Suarez et al., 2013). Metilgloksal seviyeleri ile balın S.
Aureus üzerine antibakteriyel etkisi arasında güçlü bir ilişki vardır (Alvarez-Suarez et al., 2013). Balda
bulunan diğer bir antibakteriyel bileşen, bal arısı hemolenfinde, bal arısının kafa ve göğsündeki bezlerde
ve arı sütünde bulunan bee defensin-1 peptididir. B. Subtilis, S. Aureus ve Paenibacillus larvae gibi Gram
pozitif bakterilere karşı güçlü bir antibakteriyel etkiye sahiptir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Bal ayrıca güçlü
bir antimikrobiyel madde olan lizozim de içerir (Viuda-Martos et al., 2008). Balda bulunan flavanoidler,
antibakteriyel etki sergiler ve bunun yanında bakteriyel toksinleri etkisiz hale getirir (Alvarez-Suarez et al.,
2013). Böylece, enfeksiyonun toksik etkilerinin yayılmasını önler. Pinosembrin, galangin ve kafeik asit
fenetil ester (CAPE) gibi flavanoidler bakteriyel RNA polimerazı engeller (Viuda-Martos et al., 2008).
Kuersetin, hücre zarı geçirgenliğini arttırarak bakterinin ATP sentezi, hücre zarından madde taşınması ve
hareketlilik yeteneğini kaybetmesine yol açar (Viuda-Martos et al., 2008).
Araştırmalar, balın antimikrobiyel etkinliğine karşı en hassas mikroorganizmanın S. Aureus
olduğunu, diğer taraftan E. Coli’nin kısmen hassas olduğunu ve P. Aeruginosa’nın ise en dirençli bakteri
türü olduğunu göstermiştir (Alvarez-Suarez et al., 2013). Genel olarak, Gram pozitif bakteriler balın
antimikrobiyel etkisine Gram negatif bakterilerinden daha hassastırlar (Alvarez-Suarez et al., 2013). Bal
ayrıca, Basilus antrasis (şarbon), Korinebakteriyum diphtherine (difteri), Klebsiella pneumoniae (zatürree),
Mikobakterium tüberküloz (tüberküloz), Salmonella typhi (tifo) ve Vibrio cholerae (kolera) bakterilerine
karşı da inhibitör etkinliğe sahiptir (Alvarez-Suarez et al., 2013).
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Propolisin antimikrobiyel özellikleri
Arılar propolisi, kovanlarındaki açıklıkları kapatmak, hastalıkların ve parazitlerin kovana girmesini
önlemek, mantar ve bakteri gelişimini engellemek, hayvan leşlerini propolisle kaplayarak kovan içinde
çürümenin önüne geçmek ve onları mumyalayarak zararsız hale getirmek amacıyla toplar. Bu nedenle
propolisin antimikrobiyel etkisinin olduğu düşünülmektedir (Banskota et al., 2001). Çeşitli çalışmalarda
propolisin, cilt mantarına ve Kandida türlerine karşı mantar önleyici etkisinin olduğu, Gram pozitif
bakterilerine karşı antibakteriyel etkisinin olduğu ve kuş gribi virüsüne karşı da antiviral etkisinin olduğu
gösterilmiştir (Banskota et al., 2001).
Propolis, bazı Gram pozitif bakterilerin ve Kandida albicans türlerinin büyümesini engellerken
Gram negatif bakterilerinin büyümesine etkide bulunmaz (Banskota et al., 2001). Propolis Staphylococcus
aureus türleri üzerinde güçlü bir antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Fakat, E. Coli türüne karşı zayıf
antibakteriyel etki gözlemlenmiştir. Genellikle, propolisin ve balın antibakteriyel etkisi, Gram pozitif
bakterilere karşı, Gram negatif bakterilere göre daha fazladır (Kurek-Górecka et al., 2013). Propolisin
etanol çözeltisinin H. Pylori’ye karşı antibakteriyel etkisinin olduğu gösterilmiştir (Banskota et al., 2001).
Propolisin, Mikobakterium tüberkülozis ve Mikobakterium avium türlerine karşı antibakteriyel etkisinin
olduğu saptanmıştır (Kurek-Górecka et al., 2013). Çeşitli tüberküloz ilaçları (streptomisin, rifamisin,
isoniyazid) ve diğer antibiyotikler (örn; kloramfenikol, gentamisin, vankomisin, tetrasilin, klindamisin,
netilmisin) ile sinerjik bir etkiye sahiptir (Kurek-Górecka et al., 2013). Propolis ayrıca diğer antimikrobiyel
ilaçlarla da sinerjik etkiler gösterebilir (Sforcin, 2007).

Propolisin antiviral özellikleri
Propolis ve onun türevlerinin, aralarında Herpes simplex tip 1, Herpes simplex tip 2, adenovirüs tip
2, veziküler stomatit virüsü ve polyovirüs tip 2 gibi farklı virüslerde DNA ve RNA’yı baskılayarak virüs
yayılımını engelleme kapasitesinin olduğu gösterilmiştir (Viuda-Martos et al., 2008). Bunun yanında
propolisin HIV-1 çoğalmasını baskıladığı görülmüştür (Banskota et al., 2001). Krisin, akasetin ve apigenin
gibi propolisde bulunan flavonoidler, latent enfeksiyon modellerinde HIV-1 etkinleşmesini engeller (ViudaMartos et al., 2008). Kafeik asit fenetil ester (CAPE), kuersetin ve kamferol, HIV-1 integrazı baskılayarak
HIV-1 virüsünün çoğalmasını durdurur (Kurek-Górecka et al., 2013). Krisin ve kamferol çeşitli herpes
virüslerinin, adenovirüsün ve rotavirüsün çoğalmasını engeller (Viuda-Martos et al., 2008). Galanginin,
herpes simplex virüsü (HSV) ve Coxsackie B virüsüne karşı antiviral etkisi vardır (Viuda-Martos et al., 2008).
Kuersetin HSV, sinsityal virüsü, polyovirüs ve Sindbis virüsüne karşı antiviral etki gösterir (Viuda-Martos et
al., 2008).
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İmmunomodülasyon
İmmünomodülasyon 1 ; immünopotensiyelizasyon (bağışıklık yanıtının güçlendirilmesi) veya
immünosüpresyonda (bağışıklık yanıtının zayıflatılması) olduğu gibi bağışıklık tepkisinin (vücudun
savunma sisteminin işlevi) istenen bir seviyeye getirilmesi veya immünolojik toleransın tetiklenmesi olarak
tanımlanmaktadır. Propolisin, bağışıklık sisteminin çeşitli bileşenlerini etkileyerek ve bağışıklık tepkisini
artırarak bir immünomodülatör etki ortaya koyduğu gösterilmiştir. Propolisden elde edilen kafeoylkinik
asit türevlerinin (5-kafeoylkinik asit, klorojenik asit, 4-kafeoylkinik asit, 3,5-dikafeoylkinik asit ve 3,4dikafeoylkinik asit gibi), farelerde, fagositoz adı verilen işlemle hücresel kalıntıları, yabancı maddeleri,
mikropları ve kanser hücrelerini temizleyen bir çeşit akyuvar olan makrofajların hareketliliğini ve
yayılmasını arttırdığı keşfedilmiştir (Banskota et al., 2001; Sforcin, 2007). Bu etkinin sadece makrofajlar ile
sınırlı olduğu, lenfositlerin buna dahil olmadığı düşünülmektedir (Sforcin, 2007). Propolis makrofajları
etkin hale getirebilir ve onların antimikrobiyel etkinliğini artırabilir. Bunun yanında propolis, doğal katil
hücrelerin tümör hücrelerine karşı olan etkinliğini de artırır. Propolisin ayrıca, doğal bağışıklık yanıtına
katılan farklı hücreler üzerindeki güçlü etkisine bağlı olarak antikor sentezini düzenleme ve antikor
üretimini artırma yeteneği de bulunur (Sforcin, 2007). Propolisin, antikorların ve fagositik hücrelerin
organizmadan patojenleri temizleme yeteneğini tetikleyen ve doğal bağışıklık sisteminin önemli bir
bileşeni olan kompleman sisteminin hem klasik hem de alternatif yollarını baskıladığı gözlemlenmiştir
(Banskota et al., 2001; Sforcin, 2007). İmmunomodülatör etkisi nedeniyle, propolisin aşılarda bir yardımcı
madde olarak kullanılması önerilmektedir (Sforcin, 2007).

Multipl skleroz
Multipl skleroz (MS), gerçek sebebi ve mekanizması bilinmeyen, sinir hücrelerini çevreleyen
izolasyon katmanının, hastanın kendi bağışıklık sistemi tarafından yıkılması şeklinde ortaya çıkan, merkezi
sinir sisteminin kronik inflamatuvar demiyelinizasyonu ile karakterize bir otoimmün hastalıktır
(Mirshafiey, 2007). Hastalığın tedavisinde arı ürünlerinin kullanımından kaynaklanan bazı olumlu sonuçlar
rapor edilmiştir. Bir araştırmada, bir tedavi planı dahilinde bir yıldan fazla süre eş zamanlı olarak kullanılan
arı zehiri, arı poleni ve baldan oluşan apiterapi uygulaması ile multipl sklerozlu (MS) hastaların
semptomlarında düzelme gözlenmiştir (Ulbricht et al., 2009). Fakat çalışmada sonuçları karşılaştıracak ve
apiterapinin standart tedavi üzerine üstünlüğünü gösterecek bir kontrol grubu bulunmamaktadır. Arı
zehirinin, siklooksijenaz-2 ekspresyonunu, pro-inflamatuvar sitokinlerin (TNF-alfa ve IL-1 beta) üretimini
ve prostaglandin E-2 (PGE-2) sentezini engellemesinden kaynaklanan antiinflamatuvar ve immünosüpresif
etkileri nedeniyle, multipl skleroz (MS), romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) ve bunların deneysel
modellerini kapsayan inflamatuvar hastalıklarda yararlı etkileri olduğu bildirilmiştir (Mirshafiey, 2007).
1

Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. (2007). 8 Mayıs 2015 tarihinde http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/immunomodulation adresinden alınmıştır.
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Fakat, arı zehirinin, nüks oranlarında kayda değer herhangi bir düşüşe ve sakatlıkta, bitkinlikte ve yaşam
kalitesinde herhangi bir düzelmeye yol açtığı görülmemiştir (Mirshafiey, 2007). Üstelik arı zehirinin
bağışıklığı uyarıcı özellikleri atakları kötüleştirebilir ve MS tedavisinde arı zehirinin etkinliğini sınırlayabilir
(Mirshafiey, 2007).

Romatizmal hastalıklar
Arı zehirinin antiartrit etkisi hayvan modellerinde gösterilmiştir (Son et al., 2007). Arı zehirinin
sıçanlarda eklem iltihabını ve kemik değişimlerini engellediği, eklem kıkırdağı aşınmasını ve interfalangiyal
eklem içinde inflamatuvar hücre toplanmasını baskıladığı gözlemlenmiştir (Son et al., 2007). Bu engelleyici
ve baskılayıcı etkilerin, çeşitli inflamatuvar ve otoimmün hastalıkları tedavi etmede kullanılan kortizolün
sentetik bir türevi olan prednizolon tarafından sağlanan etki ile benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır
(Son et al., 2007). Arı zehirinin, COX-2 üzerine güçlü bir baskılayıcı etkisi bulunurken COX-1 etkinliği üzerine
etkisi yoktur ve TNF-α ile IL-1β üretimini engeller (Son et al., 2007). Arı zehirinin antiartrit etkisinin, COX2 ve PLA2 ekspresyonundaki düşüş ve TNF-α, IL-1, IL-6, NO ve ROS seviyelerindeki azalma ile bağlantılı
olduğu ve bu etkisinin onun antiinflamatuvar faaliyeti ile ilgili olabileceği bildirilmiştir (Son et al., 2007).
Arı zehiri ve melittin, NF-κB’in DNA’ya bağlanma etkinliğini baskılayarak inflamatuvar gen ekspresyonunda
azalmaya sebep olur (Son et al., 2007). Antiinflamatuvar etkisinin yanında arı zehiri, kaspaz-3’ün
uyarılması yoluyla apoptosisi tetikleyerek romatoid sinoviyal hücrelerin çoğalmasının engellenmesi gibi
başka mekanizmalar vasıtasıyla antiartrit etki sergiler (Son et al., 2007).

Mide ülserleri
Hem bal hem de propolisin ülser önleyici kapasitesi bulunur ve bu kapasite fenolik bileşiklere,
özellikle kamferol, kuersetin, hesperitin ve naringin gibi flavonoidlere atfedilir (Viuda-Martos et al., 2008).
Flavonoidlerin, mide mukozasını koruyan ve böylece ülser oluşumunu önleyen prostaglandinlerin mukozal
içeriğini artırdığı bildirilmiştir (Viuda-Martos et al., 2008). Flavanoidlerin ülser önleyici etkileri için önerilen
bir diğer mekanizma, ülserlerin, reaktif oksijen türleri ile bağlantılı olması ve flavanoidlerin onları
engelleyerek mide mukozasını korumasıdır (Viuda-Martos et al., 2008).
Bunun yanında propolisin, midede bulunan Gram negatif bir bakteri olan ve kronik gastrit, mide
ülserleri, oniki parmak bağırsağı ülserleri ve mide kanserine yol açtığı düşünülen Helikobakter pilori’ye
karşı antibakteriyel etkisi bulunur. Bu etkinlik, propolisin ülser önleyici özelliği ile bağlantılı olabilir. pKumarik asit, artepillin C ve 3-fenil-4-dihidrosinnamilsinamik asit H. Pilori’ye karşı etkilidir (Kurek-Górecka
et al., 2013).

Solunum sistemi
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Bronşit, sinüs tıkanıklığı ve nezle gibi solunum sistemi şikayetlerine yol açan alerjik belirtileri
kontrol altına almak için alerji mevsimi süresince bir polen ve spor panzehiri olarak arı poleni sıklıkla
kullanılır (Ulbricht et al., 2009). Ergen yüzücülerde arı poleni ile uygulanan bir çalışmada, üst solunum yolu
enfeksiyonlarına bağlı olarak kaçırılan antrenman sayısının polen tedavisinin uygulandığı grupta, plasebo
verilen gruba göre önemli ölçüde daha az olduğu görülmüştür (Ulbricht et al., 2009). Semptomatik
çocuklarda bal, öksürüğü geçirmede “tedavisiz” yöntemden daha etkilidir ve böylece hem çocukların hem
de ebeveynlerinin uyku kalitesini arttırır (Oduwole, Meremikwu, Oyo-Ita, & Udoh, 2012). Balın ayrıca,
öksürüğün semptomatik tedavisinde difenhidraminden daha etkili olduğu fakat dekstrometorfandan daha
etkili olmadığı gösterilmiştir (Oduwole et al., 2012).

Ağrı
Çelişkili bir biçimde, akut ağrıya sebep olmasına rağmen arı zehirinin konik ağrı tedavisinde özel bir
önemi olabilir. Arı zehirinin ağrıya yol açan maddeleri melittin, histamin ve PLA2’dir (Son et al., 2007). Arı
zehiri enjeksiyonu ilk başta nosiseptif bir etki, tonik bir ağrı ve hiperaljeziye, ardından inflamatuvar ağrı
üzerinde uzun süreli bir antinosiseptif etkiye neden olur (Son et al., 2007). Sıcak, iç organ ve inflamasyon
kaynaklı ağrı yanıtları dahil olmak üzere arı zehirinin antinosiseptif etkileri deneysel olarak gösterilmiştir
(Son et al., 2007). Merkezi veya spinal α2-adrenerjik, serotonerjik, opioid reseptör etkinliğinin
düzenlenmesi vasıtasıyla mekanik, iç organ ve inflamasyon kaynaklı ağrı yanıtlarını seçici olarak hafifletir
(Son et al., 2007). Arı zehiri ayrıca, sahip olduğu antiinflamatuvar etkisi aracılığıyla da kronik inflamatuvar
hastalıklarda görülen ağrıyı ve ödemi de azaltabilir (Son et al., 2007).

Karaciğer koruyucu etki
Propolisin, hayvan modellerinde hem kimyasal (CCl4, parasetamol, alkol ve D-GalN) hem de
immünolojik mekanizmalar (D-GalN/lipopolisakkarit) ile oluşturulan akut hepatotoksisitede, karaciğer
koruyucu (hepatoprotektif) bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Banskota et al., 2001). Metil 3,4-di-Okafeoylkinat, 3,4-di-O-kafeoylkinik asit, metil 4,5-di-O-kafeoylkinat ve 3,5-di-O-kafeoylkinik asit gibi
dikafeoylkinik asit türevlerinin, kimyasal olarak oluşturulmuş hücre hasarına karşı önemli bir hepatosit
koruyucu etkinliği vardır (Banskota et al., 2001). Kimyasal olarak oluşturulmuş karaciğer hasarında serbest
radikaller söz konusu olduğundan, propolisin ve dikafeoylkinik asidin antioksidan özellikleri karaciğer
koruyucu etkide önemli bir rol üstlenebilir (Banskota et al., 2001).
İmmünolojik olarak uyarılmış karaciğer hasarı modelinde, TNF-α, interlökin-1 (IL-1) ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinler lipopolisakkarit (LPS) tarafından uyarılan makrofajlardan salınır ve hepatosit
apoptosisi ile nötrofil göçünü uyararak hücre ölümü ve doku nekrozuna yol açar (Banskota et al., 2001).
Bu model tarafından meydana getirilen karaciğer hasarı, benzer inflamatuvar mekanizmalar tarafından
insanda oluşturulan hepatite benzer (Banskota et al., 2001). ROS’un inflamatuvar reaksiyonların
sinyalleşme yollarını yönlendirdiği bilindiği için, antioksidanlar bu tür bir karaciğer hasarında
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antiinflamatuvar ve karaciğer koruyucu etkiler sergilerler. Karaciğer koruyuculuğundan propolisin ve
içerdiği fenolik bileşenlerin antioksidan etkileri sorumlu gibi görünmektedir.
Flavonoidlerin (3,5,7-trihidroksi-49-metoksiflavanol, betuletol, kamferit ve ermanin), prenile
fenolik bileşiklerin (4-dihidrosinnamoiloksi-3-prenilsinnamik asit, 4-hidroksi-3-prenilsinnamik asit ve (E)3- [2,3-dihidro-2-(1-metiletenil)-7-prenil-5-benzofura- nyl]-2-propenoik asit) ve labdan tipi diterpenlerin
(izokupresik asit, agatik asit, 15-asetoksizo asit- kupresik asit ve kupresik asit) güçlü bir inhibitör etkileri
bulunur (Banskota et al., 2001). Bu bileşiklerin çoğunun, klinikte kullanılan bir ilaç olan silibininden daha
güçlü karaciğer koruyucu etkileri vardır (Banskota et al., 2001). Propolis ayrıca, inflamasyon ve karaciğer
hasarı durumunda karaciğer enzimlerinin, lipit profil parametrelerinin ve bilirubin içeriğinin etkilerinin
iyileştirilmesine katkıda bulunur. (Kurek-Górecka et al., 2013). Propolisin metanol çözeltilerinin karaciğer
koruyucu etkileri, eşdeğer su çözeltilerinden daha güçlüdür (Banskota et al., 2001).

Diğer etkiler
Arı ürünlerinin diğer yararlı etkileri aşağıda listelenmiştir:
•

Arı sütünün ağız yoluyla tüketimi total kolesterol seviyesini düşürür (Premratanachai & Chanchao,
2014).

•

Arı sütü 5- floroürasil kaynaklı hasardan iyileşmeyi arttırır (Viuda-Martos et al., 2008).

•

Propolisin, streptozotosin toksisitesine karşı insulin üreten β-hücrelerini koruyarak, insülin sentezini
uyararak, insulin salgılanmasını arttırarak ve karaciğerde glukoz üretimini engelleyerek glukoz
metabolizması üzerine yararlı etkilerde bulunur (Banskota et al., 2001; Kurek-Górecka et al., 2013).

•

Propolisin antihiperaljezik bir etkisi vardır (Banskota et al., 2001).

•

Propolisde bulunan kafeik asit fenetil ester (CAPE), oksijen radikallerini ortadan kaldırarak ve
polimorfonükleer lökosit infiltrasyonunu engelleyerek omuriliği iskemi reperfüzyon hasarından korur
(Banskota et al., 2001).

•

Propolisde bulunan kafeik asit fenetil ester (CAPE) ayrıca östrojen reseptörlerini uyararak östrojenik
etki gösterir (Kurek-Górecka et al., 2013).

•

Kuersetin ve propolis şeker hastalarında katarakt gelişimini önler (Banskota et al., 2001; KurekGórecka et al., 2013).

•

Flavanoidler aynı zamanda trombositler üzerinde anti-agregan etki gösterir (Kurek-Górecka et al.,
2013).
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Erkek arı özütü, az miktarda arı sütü, arı ekmeği, bal ve propolis içeren bir arı ürünü olan apilarnilin cinsel
gelişimi uyaran anabolik ve androjenik etkilere sahip olduğu düşünülse de, tıpta kullanımı ile ilgili her hangi
bir çalışma bulunmamaktadır.

Yan etkiler
Propolis ve bal, öncelikli olarak farklı bitkisel ürünlerden oluşmaktadır. Arıların, asfalt gibi zararlı
maddeler, demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve magnezyum (Mn) gibi metaller ve hatta kurşun (Pb),
antimon (Sb), arsenik (As) ve kadmiyum (Cd) gibi ağır metaller toplamaları olasıdır (Banskota et al., 2001;
Viuda-Martos et al., 2008). Toprakta yoğunlaşmış olan radyoaktif parçacıklar, bitkileri, arıları ve arı
ürünlerini korkunç boyutlarda kirletir (Sforcin, 2007). Balın içinde bitkilerde bulunan ve zehirlenmeye
neden olan bir grup toksinden oluşan grayanotoksinin varlığı, kalp ritim bozukluğu, düşük tansiyon,
solunumun baskılanması ve şuur değişikliği ile kendini gösteren bir zehirlenme tablosuna neden olabilir
(Viuda-Martos et al., 2008). Bu maddelerin baldaki varlığını etkileyen başlıca unsur çevredir. Arı ürünleri,
çevresel bulaşmanın ve kirliliğin bir göstergesi olarak da kullanılabilir (Sforcin, 2007).
Balın antimikrobiyel bir etkisi olmasına rağmen, insanlarda ciddi hastalıklara sebep olabilen Bacillus
cereus, Clostridium perfingens veya Clostridium botunilum gibi bazı mayalar ve spor oluşturan
mikroorganizmalar hijyenik veya ticari kaliteye bağlı olarak bal içinde üreyebilir (Viuda-Martos et al.,
2008). Canlı Clostridium botulinum sporları taşıyan balın yara pansumanında kullanılması botulizme neden
olabilir (Molan, 2001). Fakat bal etkinlik kaybı olmadan gama radyasyon ile sterilize edilebilir ve yara
pansumanından önce steril edilmelidir (Molan, 2001).
İçeriğine bağlı olarak propolise karşı alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir (Banskota et al., 2001). Arı
sütü atopik bireylerde anaflaktik reaksiyonların görülmesine neden olabilir (Premratanachai & Chanchao,
2014). Tabiidir ki, arı zehiri ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir (Mirshafiey, 2007).

Sonuçlar
Çağlar boyunca arı ürünleri, temelde hem tıbbi amaçlar için hem de değerli bir besin maddesi
olarak kullanılmıştır. Modern tıbbın güçlü yöntemleri ve araçları, bu ürünlerde saklı olan potansiyel
yararları ortaya çıkarmak ve iyi sonuçlar elde etmek üzere günümüz hastalıklarına yönelik yeni tedavi
alternatifleri bulmak için bize fırsatlar sunmaktadır. Çalışmalar, arı ürünlerinin, arılar tarafından bitkilerden
toplanan bir çok bitki kökenli kimyasal bileşik içerdiğini ve bu bileşiklerden kaynaklanan belirgin
antioksidan, antiinflamatuvar ve immünomodülatör etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu etkiler,
mekanizması oksidatif hasar ve inflamasyon olan geniş bir hastalık grubunun tedavisine yönelik umut
verici sonuçlar doğurabilir. Bunun yanında, benzersiz bir arı ürünü olan arı zehiri, özellikle kanserde ve
inflamatuvar hastalıklarda antiinflamatuvar, apoptotik ve sitotoksik etkileri nedeniyle yeni tedavi
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seçenekleri sağlayabilir. Pekçok laboratuvar deneyinde ve hayvan çalışmasında defalarca gösterilmiş
olmasına rağmen arı ürünlerinin etkinliğinin sorgulayıcı randomize kontrollü klinik araştırmalarla da
ispatlanması gereklidir.

Çizelge 14. Arı zehirinin bileşenleri ve başlıca tıbbi etkileri (Son et al., 2007).

Bileşenler

İçerikler
(kuru
BV’nin
%’si)

Belli başlı etkiler

Peptidler
Melittin

PLA2 etkinliğinin artması
40-50

Kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkiler
Antiinflamatuvar ve antiartrit etkiler

Apamin

Ca2+ ile uyarılan K+ kanallarının inhibisyonu
2-3

Kanser hücrelerine karşı sitotoksik etki
Nosiseptif etki

MCD peptidi

Antiinflamatuvar ve analjezik etki
2-3

Histamin salınımı (düşük doz)
Histamin salınımının engellenmesi (yüksek doz)
Anti-alerjik etki

Adolapin

PLA2 ve COX etkinliğinin engellenmesi
1

Antiinflamatuvar etki
Analjezik etki

Proteaz inhibitörü

<0.8

Minimine

2-3

Prokamin A, B

1.4
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Sekarpin

0.5

Tertiapin

0.1

Melittin F

0.01

Cardiopep

<0.7

Enzimler
PLA2

Kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkiler
10-12

İnflamatuvar etkiler
Antitümör etkiler

Hiyalüronidaz

Doku hiyalüronik asit polimerlerine seçici şekilde saldırır
1.5-2

Kılcal damar geçirgenliğini artırır
Bağışıklık tepkisi ve dokuya yayılma özellikleri
Antijenik

Glükosidaz

0.6

Asit fosfomono-esteraz

1

Aminler
Histaminler

1.5

Dopamin

0.13-1

Norepinefrin

0.1-0.7

Diğerleri
Karbonhidratlar

1.5

r-Aminobutrik asit

0.13-1

B-Aminoisobutrik asit

0.1-0.7

Çizelge.15 bal tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri (Alvarez-Suarez et al., 2013).
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Kalp-damar hastalıkları (CVD)
Kardiyovasküler risk unsurlarının azaltılması
İnflamasyonun engellenmesi
Endotelyal işlevin düzeltilmesi
Plazma lipit profilinin düzeltilmesi
Oksidasyona karşı düşük yoğunlukta lipoprotein (LDL) direncinin arttırılması
Alyuvarlar (RBC) hemolizinin engellenmesi
Eritrosit alım kapasitesinin geliştirilmesi
Hücre içi GSH ve SOD etkinliğinin azalmasına karşı RBC’lerin korunması
Oksidatif hasara karşı RBC’lerin lipid zarının duyarlılığının azaltılması
Aşırı kilolu veya obez kişilerde vücut ağırlığının korunması

Hipertansiyon
Sistolik kan basıncı ve MDA seviyelerinin azaltılması
Böbreklerin oksidatif strese karşı duyarlılığının iyileştirilmesi
Kanser
Antimutajenik kapasite
Apoptosisin uyarılması
Antiproliferatif etki
Birçok kanser hücresi üzerinde sitotoksik etki
Antimetastatik etki
Şeker hastalığı
Gliseminin azaltılması
Serum fruktozamin seviyesinin azaltılması

95

Glikosile hemoglobin konsantrasyonunun azaltılması
Yemek sonrası glisemik tepkinin azaltılması
Serum insülin konsantrasyonunun artırılması ve insülin direncinin azaltılması
Mikrobiyel enfeksiyon
Klinik öneme sahip mikroorganizmaların baskılanması

Çizelge16. Balın başarılı şekilde kullanıldığı yara türleri (Molan, 2001).
Yaralar
Travma ve ameliyat kaynaklı enfekte yaralar
Ampütasyon yaraları
Vulvektomi yaraları
Sezaryen doğumu takiben oluşan karın bölgesi yaraları
Kısmi kalınlıkta deri grefti alınan bölge
Yanıklar
Meningogoksik septisemiden kaynaklanan cilt lezyonları
Fournier gangreni
Dekübitis ülseri
Deri ülserleri
Bacak ülserleri
Varis ülserleri
Diyabetik ülserler
Tropik ülserler
Cüzam hastalarındaki ayak ülserleri
Orak hücre ülserleri
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Malign ülserleri

APILARNİL - Özellikleri, belirtileri ve uygulanışı
Apilarnil, erkek arı larvasından elde edilen bir üründür ve ayrıca bileşimi içinde, bal peteği
hücrelerinde bulunan ve kendine özgü bir larva evresinde hasat edilen besin içeriği bulunur. Arı sütünün
erkek benzeri olan apilarnil, erkek larvasından ve hormon belirtileri, mineraller ve vitaminler içeren
besinsel içerik maddelerinden yapılan doğal bir arı ürünüdür. Erkek arı hücreleri, hazırlanan ilaca yönelik
olarak birikimlerinden 10 gün sonra hasat edilir ve en üst düzey sağlığa yönelik olarak ezilir,
homojenleştirilir ve süzülür.
Apilarnil bileşimi, arı sütü bileşimine benzer şekilde, oldukça karmaşık yapıdadır. 19 aminoasit,
beta-karoten, A, B1, B2, B6, E vitaminleri, mineraller ve eser elementler, proteinler, karbonhidratlar ve
lipidler içermektedir. Aşağıda belirtildiği gibi bazı şekiller alırlar:
-

Taze hasat edilmiş (homojenize edilmemiş ve süzülmemiş);

-

Homojenize edilmiş ve süzülmüş;

-

Dondurarak kurutulmuş.

Apilarnilin; homojen bir kıvamı, grinin tonlarının olduğu süte benzer sarı bir rengi ve hafif buruk bir tadı
vardır. Kolay bozulur bir yapısı olduğu için buzdolabı içinde ham halinde saklanmalıdır. Kovanlardaki
apilarnil üretimi, kraliçe arı tarafından erkek arı yumurtaları ile tohumlanan çerçeveler kullanılmasıyla
gerçekleştirilir. Bu arı ürününü elde etme işlemi, hasattan önce belirli bir larva evresine kadar kovanlarda
erkek arıların sürekli artışından oluşmaktadır. Apilarnil üretimi için en uygun dönem, havanın yeterince
sıcak olduğu ve aile içinde çok sayıda genç arının olduğu Nisan ve Mayıs aylarında, meyve ağaçlarının
çiçeklenmesi ile başlar ve Temuz sonu Ağustos başına kadar sürer. Arı sütünün içeriğindeki benzerliklere
bağlı olarak, apilarnil; doğal, biyolojik olarak aktif ve enerji verici bir arı ürünüdür. Bu sebeple, ya saf
halinde ya da diğer arı ürünleri veya ilaçları ile karıştırılarak belli hastalıklardan korunma ve onların
tedavisinde kullanılır.

Apilarnilin tedavi edici ve iyileştirici özellikleri şunlardır:
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-

Anabolizmayı uyarır;

-

Arı sütü gibi antiviral özelliğe sahiptir;

-

Biostimülan özelliği vardır;

Bağışıklık sisteminin gücünü artırır: özde bulunan besin maddelerinin yüksek kalitesinden dolayı;
erkek arıların fazla solunum enerjisi vardır; iyi nefes alış özelliği, akyuvarlar da dahil olmak üzere vücudun
tamamı için yeterli oksijen anlamına gelir.
-

Hafızayı geliştirir: besin maddelerinin yüksek kalitesi tüm hafıza işlemlerini geliştirir.

Kadınlar için adet döngüsünü düzenler: apilarnilde bulunan ve önceden varolan doğal hormonlar
tarafından verilen endokrin dengesine bağlıdır.

İlköğretim çağındaki çocukların zihinsel performanslarını artırır: yüksek kaliteli besin maddeleri
sinir sisteminin tam gelişimine yardımcı olur.
-

İştahı artırır: arı sütü ve diğer anabolik uyarıcılar gibi.

Vücut enerjisini, canlılığını ve yenileme gücünü artırır: besin maddelerinin ve biyoenerjinin yüksek
kalitesine bağlıdır (bu, apilarnil ham halinde olduğu zaman bulunur).
Hastalıklara karşı tüm direnci artırır: insan vücudunun bütün hücrelerine yardımcı olan ve onları
besleyip destekleyen aktif bileşikler ve besin maddelerinden dolayı gerçekleşir.
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Psikolojik uyarıcı özelliği vardır: yüksek derecede aminoasit, vitamin ve magnezyum vb. içeriğine
sahiptir.
Bazı hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde tavsiye edilir: şeker hastalığı, obezite, gut, aşırı
bitkinlik, halsizlik, kronik yorgunluk sendromu gibi metabolik hastalıklar, mide ve karaciğer hastalıkları
(sindirim sistemi); sinir sistemi bozuklukları; uykusuzluk; adet öncesi sendromu; grip ve çeşitli
enfeksiyonlar, vb.

Apilarnil Belirtileri
Apilarnilin; hem dahilen hem de lokal olarak ve hem de harici olarak uygulanması tavsiye edilmektedir.

Apilarnilin dahili kullanımı
ağız ve boğaz bölgesine yönelik: tek başına veya diğer doğal ürünlerle birleştirilerek uygulanır;
dişeti kanaması gibi ağız koşullarını tedavi etmek için hepsi kullanılabilir;
sindirim sistemi bölgesine yönelik: hepsi, tek başına veya bal, şifalı otlar ve tonik çözeltileri ve
şuruplar gibi diğer doğal ilaçlar ile birleştirilerek kullanılabilir; bu ürünler de küçük şişelerde saklanabilir
(örn; her biri 10 ml);
ek veya tıbbi ürün olarak: tabletler, dondurularak kurutulmuş apilarnil; balın içinde dondurularak
kurutulmuş apilarnil; polen, bal ve arı sütü içinde dondurularak kurutulmuş apilarnil; dondurularak
kurutulmuş apilarnilin olduğu çikolata (çocuklar için).
Apilarnilin harici kullanımı:
göz hastalıklarına yönelik: göz solüsyonu (damla) olarak, göz kapağı hastalıklarının tedavisine
yönelik merhem;
burun hastalıklarına yönelik: damlatma şeklinde; damlalar, sprey, aerosoller, soluma ilaçları,
seyreltik çözeltilerle birlikte lavaj (yıkama) uygulaması.
-

kulak bozukluklarına yönelik: kulak damlaları, merhemler, pudralar, fitiller şeklinde.

cilt bozukluklarına yönelik: cilt bakımına yönelik kremler, losyonlar, şampuanlar; cilt hastalıklarına
yönelik ıslak kompresler, losyonlar, merhemler, vücut spreyleri.
vb.

Apilarnil, kozmetik ürünlerde de aktif bir bileşiktir: kremler, losyonlar, şampuanlar, yüz maskeleri,
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Belirli apilarnil dozajı
-

Yetişkinler için olağan günlük doz 300 mg civarıdır (gerektiğinde 600-800 mg).

-

Çocuklar için dozaj, normal yetişkin dozunun hemen hemen %30-50’sidir.

Ağız – boğaz ve sindirim sistemi bölgelerine yönelik olarak dondurularak kurutulmuş şekilde veya tabletler
halinde tükürük içinde tamamen eriyene kadar (en az 2-5 dakika) apilarnili, dil atında tutmak daha iyidir,
sonrasında yutulmalıdır.

Apilarnil uygulamasının kuralları ve ilkeleri
İlk önce tedavi edilen kişinin bir alerjisi olup olmadığının belirlenmesi için apilarnil, küçük
dozajlarda kullanılmalıdır;
-

1 veya 2 aylık bir tedavi sürecinden sonra, kişinin şartlarına göre ara verilmelidir;

-

Apiterapi açısından, taze apilarnil işlenmiş ürünlerdekine göre daha iyidir;

Apilarnil içeren tüm ürünleri (özellikle çözeltileri ve/veya hazır ilaçları) buzdolabında saklayınız
çünkü yüksek sıcaklıklarda apilarnil çabucak kullanılmaz hale gelir. Soğutulmaz ya da dondurularak
kurutulmaz ise, kullanım ömrü çarpıcı biçimde azalır.
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