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Zarys przedmiotu  Apiterapia 

 

 

Program nauczania jest podzielony na osiem rozdziałów, umożliwiając kursantowi przejście 

krok po kroku wszystkich interesujących zagadnień, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi  

Europejskich Ramach Kwalifikacji. Program obejmuje nie tylko treści związane z apiterapią 

ale również kwestie dotyczące produktów pszczelich stosowanych w medycynie 

alternatywnej oraz ich właściwości, a także przydatne linki do różnych stron www 

zawierających pomocne artykuły i obrazki, przeciwwskazania, słowniczek, w którym 

uczestnicy znajdą definicje i słowa kluczowe użyte w treści programu nauczania. 
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Apiterapia - rezultaty kształcenia 

 

Kursant posiada wiedzę na temat: co to jest apiterapia; metody pracy; sposoby wdrażania; 

korzyści wynikające z wykorzystania produktów pszczelich używanych w apiterapii; cechy, 

wskazania i podawanie produktów pszczelich, takich jak miód, propolis, pyłek pszczeli, wosk 

pszczeli, mleczko pszczele i leczniczy jad pszczeli; 

 

Kursant posiada umiejętności: doboru i stosowania podstawowych metod, narzędzi, 

materiałów i informacji w dziedzinie apiterapii; 

 

Kursant ma kompetencje: jest w stanie zrozumieć lecznicze właściwości produktów 

pszczelich oraz wdrożyć zalecenia dotyczące prawidłowego korzystania z produktów 

pszczelich w leczeniu chorób; dostosować swoje zachowanie do okoliczności w 

rozwiązywaniu problemów. 
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Wstęp 

 

Pszczoła należy do rzędu błonkówek, jednej z najbardziej zaawansowanych grup owadów, 

charakteryzujących się zdolnościami do  życia społecznego i organizacji w rodzinie. Rodzina 

pszczela funkcjonuje jako "superorganizm”, gdzie oddychanie, odżywianie, rozmnażanie i 

obrona znajdują się zarówno na poziomie indywidualnym i społecznym. 

Główne cechy rodziny pszczelej polegają na podzieleniu pracy między członków rodziny, 

wspólnych działaniach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem żywności, opieki nad 

potomstwem, regulacji temperatury w okresie zimowym, etc. 

Dla młodego pszczelarza, podstawową wiedzą jest zrozumienie faktu, ze pszczoły 

funkcjonują jako  kolonia, jako rodzina 30.000 do 50.000 członków. Aby kolonia pszczela 

funkcjonowała poprawnie przez dłuższy czas konieczne jest spełnienie trzech warunków: 

obecność królowej, odpowiednia ilość trutni oraz "armia" pszczół robotnic. Wszystkie te 

grupy są w stanie zapewnić ochronę larw pszczół. Trutnie nie funkcjonują w okresie 

zimowym. Dla prawidłowego utrzymania funkcjonującej kolonii trzy powyższe warunki 

wzajemnie się uzupełniają. Każdy członek rodziny ma pewne zadanie w ciągu roku, co jest 

niezbędne dla ciągłości kolonii. 

Rodzina składa się z królowej pszczół, trutni i pracownic, jak pokazano poniżej.1 

                                                           
1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/279337/hymenopteran/39804/Communication  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/279337/hymenopteran/39804/Communication


 
 

6 
 

 

 

 

Królowa jest jedyną samicą w stanie hodowli, pokrywaną przez trutnie ( zazwyczaj ł z 

maksymalnie 10 trutniami) i składa zapłodnione jaja  (z których wyklują się  królowe lub 

pracownice) lub zapłodnione (z których wyklują się trutnie). Różni się nieco od innych pszczół 

kształtem i wielkością, dłuższym ciałem, mniejszą głową  bardzo rozwiniętymi i pokryte w 

połowie skrzydłami. 

Pszczoły robotnice są wielkościowo najmniejszymi osobnikami z rodziny pszczół, samicami z 

nierozwiniętymi jajnikami niezdolnymi do rozrodu. Wyjątkiem jest kolonia w której nie ma 

królowej. W tej sytuacji, niektóre robotnice składają jaja bez zapłodnienia, i pojawiają się 

jedynie trutnie. Głowa pszczoły robotnicy ma trójkątny kształt i brzuch jest równa na całej 

długości . 

Trutnie reprezentują samce rodziny pszczelej, wykluwają się z niezapłodnionych jaj. Ich ciało 

jest większe niż ciało pracownic i królowej. W rodzinie pszczół, trutnie spełniają rolę 

reproduktorów, aby zapewnić przedłużenie gatunku. 

Trutnie nie pracują w ulu i nie są już tolerowane (począwszy od lipca). Trutnie są uważane za 

bezużyteczne w zimie, w związku z tym są one pozbawiane dostępu do żywności i są 

wypędzane powoli przez pozostałych członków rodziny. 

W wyniku osobliwości biologicznych , pszczoły różnią się od innych stworzeń opieką i są 

wykorzystywane przez człowieka dlatego, że współistnieją w rodzinach składających się z 

dużej liczby członków, które są bardzo dobrze zorganizowane, zachowując jedność rodziny 

pszczół. 

Zapewnienie zdrowego środowiska nakłada obowiązek ochrony zasobów naturalnych. 

Pszczoły mogą być uznane za istotne zasoby biologiczne. Zapylanie uprawnych i dzikich roślin 

- proces  zapylania, a tym samym powstawania nasion, owoców i warzyw, w wyniku - 

pszczoły odgrywają istotną rolę w utrwalaniu i tym samym dla przetrwania setki tysięcy 

gatunków, które tworzą roślinność ziemi. 
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ROZDZIAŁ 1:  Co to jest apiterapia? 

Apiterapia jest tradycyjną terapią, która wykorzystuje miód, pyłek, wosk pszczeli, mleczko 

pszczele, propolis, jad pszczeli i inne produkty związane z produkcją w ulu w skomplikowanej 

terapii, która pomaga uzdrawiać i utrzymywać zdrowie ludzkiego ciała. Korzystny wpływ tych 

produktów są znane od czasów starożytnych. W najstarszej książce Indii, Rig Veda, napisanej 

między 3000-2000 pne, zarówno miód i pszczoły są wymienione kilka razy. W cywilizacji 

egipskiej, od czasów pierwszej dynastii, w roku 3200 pne, pszczoła jest symbolem króla. 

Miód jest wymieniony w starożytnych greckich dziełach literackich, takich jak Iliada i 

Odyseja. Produkty pszczele zostały zaznaczone już w źródłach prehistorycznych jako 

naturalne elementy stosowane do uzupełnienia i poprawy jedzenia, a następnie do 

zwalczania i zapobiegania ludzkich cierpień i bólu. 2 

                                                           
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/European_honey_bee_extracts_nectar.jpg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/European_honey_bee_extracts_nectar.jpg
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W dziedzinie zdrowia, odpowiednio dozowane połączenie miodu, pyłku i mleczka pszczelego, 

ma bardzo ważną rolę. Kombinacja ta służy zarówno matce jak i nad dziecku a takze osobom 

dorosłym w rekonwalescencji, uzupełnianiu niedoboru witamin, różnych chorób przewodu 

pokarmowego i wątroby, w zaburzeniach układu oddechowego, nerwicach, osłabieniu czy 

starości. Zalecenia wobec używających apiterapii powinny być dokonywane jedynie w 

oparciu o precyzyjne diagnozy medyczne, badania laboratoryjne, radiologiczne i inne 

konieczne badania. Jednak wśród wszystkich produktów pszczelich, jad pszczeli ma najlepsze 

i najstarsze zastosowanie terapeutyczne, w celu leczenia bóli reumatycznych i stawów, 

przewlekłych chorób zapalnych (zapalenie ścięgien, zapalenie kaletki) i stwardnienia 

rozsianego. 

Na początku 1950, badania przeprowadzone na całym świecie doprowadziły do lepszego 

zrozumienia cech tradycyjnie przypisywanych miodowi i propolisowi. Ponadto, okazało się,a 

do tej pory nie wiadomoo tym było,że korzystne własciwości ma też pyłek i mleczko pszczele. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Kosmetyki na bazie produktów pszczelich mają pozytywny wpływ na funkcje fizjologiczne 

komórek skóry: regeneruje, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, szkodliwymi wpływami 

środowiska, reguluje przemianę materii, stymuluje produkcję kolagenu, opóźnia zmiany 

zwyrodnieniowe, zwiększa siłę obrony.  

Produkty pszczele są naturalnymi produktami zawierającymi substancje, które są niezbędne 

do życia. Zasadniczo, w produktach pszczelich występują wszystkie niezbędne aminokwasy 

potrzebne do przemiany, witaminy, minerały, białka, węglowodany, bezpośrednio 

zasymilowane bez przetwarzania w organizmie ludzkim, lipidy, enzymy, koenzymy, kwasy 

organiczne, etc. 

Substancje, które pszczoły wydzielają lub 

wytwarzają, są uzyskiwane poprzez 

gromadzenie, przetwarzanie i 

przechowywanie substancji naturalnych, które 

człowiek może zebrać z ula lub bezpośrednio z 

jadu pszczoły . Miód, na przykład, zawiera 

więcej niż 70 czynnych składników. Można 

zauważyć, że jest wykorsystywany nie tylko 

jako środek leczniczy, ale również jako 

żywność. Ponadto, te wspaniałe produkty 

pszczele dowiodły swojej skuteczności w 

zabiegach kosmetycznych. 
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Ze wszystkich istniejących żywności na ziemi miód ma wzór chemiczny zbliżony do ludzkiej 

krwi. Co więcej, żaden inny  środek spożywczy nie jest bardziej kompleksowy, bardziej 

tolerowan i łatwiej przyswojajalny przez organizm. Dlatego, w klasyfikacji żywności, produkty 

pszczele zajmują pierwsze miejsce, nie tylko ze względu na ich treść (prawdziwe "paliwo" dla 

organizmu), ale także dlatego, że mogą one zostać wykorzystane przez organizm człowieka 

bez wysiłku jako rezonans na poziomie komórkowym, są najlepszym środkiem 

regeneracyjnym komórek.  

Zapewniają one również substancje służące odbudowie skóry, poprawia wyraźnie jej 

strukturę, elastyczność, kolor, jędrność i gładkość. Kosmetyki na bazie produktów pszczelich 

są idealne dla zapobiegania zjawiska starzenia się skóry. Miód, wosk pszczeli, propolis  są 

używane jako środki lecznicze i odprężające w wielu produktach do pielęgnacji ciała, w tym 

mydła, balsam do ust, kremy, maści i płyny. 

Dlaczego potrzebujemy apiterapi? 

 

Apiterapia korzysta od zarania dziejów z produktów pszczelich (miód, pyłek, wosk, propolis, 

mleczko pszczele, itp) w leczeniu szerokiego zakresu organów, które obejmują całe ciało. 

Korzyści z leczenia na podstawie materiałów zebranych i przetworzonych przez pszczoły, 

przekazywane  empirycznie do medycyny naukowej, który potwierdził niezaprzeczalną 

wartość produktów pszczelich w leczeniu różnych chorób.  

Produkty pszczele mają wiele korzyści dla swoich użytkowników, korzyści, takich jak: 

 zapobiegania chorobom, gdy są wykorzystywane w sposób regularny; 

 nie zawiera zabiegów chemicznych, produkty pszczele nie mają skutków ubocznych, 

jeśli używa się odpowiednio; 

 są niezwykle bogate w substancje odżywcze i substancje czynne, które chronią ludzki 

organizm przed różnymi chorobami. 
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ROZDZIAŁ 2: 

MIÓD – charakterystyka i jego cechy 

Miód ma jako potencjalne źródło ponad 2000 kwiatów; W rezultacie posiada bardzo 

zmienne właściwości. W związku z tym, terapeuta musi być w stanie określić ogólną jakości 

miodu i / lub jego właściwości 

lecznicze. 

 

 

 

 

 

 

Wielu specjalistów z krajów takich jak Nowa Zelandia, Francja, Indie itp wykazało, że miód 

jest produktem leczniczym, jeśli jest użyty w pewnych okolicznościach. 

Surowy miód (który nie jest filtrowany, po obróbce lub przetworzeniu cieplnym) jest 

skutecznym lekarstwem. Jego skład chemiczny jest łatwiej strawny niż cukier i jego 

metabolizm nie stymuluje wydzielanie insuliny w taki sam sposób jak cukier. 

W przeciwieństwie do cukru, miód rozwija i chroni ludzką inteligencję. Mózg, w celu 

utrzymania i wykonywania swoich funkcji, potrzebuje glukozy. Miód, z bardzo małymi 

różnicami, zazwyczaj zawiera około 32% glukozy, będąc częścią bezpośrednio przyswajalnego 

kategorii monosacharydów. 

Często ludzie zadają sobie pytanie: "Ile miodu należy spożywać codziennie?" Najczęstszymi 

zalecenia ocenia się, że 1-3g na kg masy ciała konsumpcji miodu byłoby normalne i zdrowe. 

Glukoza znajdująca się w miodzie, w przeciwieństwie do tłuszczów, które działają wolniej, 

jest najszybszym energezyterem fizycznym i intelektualnym, natychmiastowo przywraca 

zdolności wysiłkowe (szybka wymiana zużytej podczas wysiłku glukozy). 

 

Miód jest znany na całym świecie 

jako żywność i produkt  medyczny. Z 

tego powodu, być może, cena miodu 

jest zbyt niska dla pszczelarzy aby 

mieć zadowalające korzyści z jego 

zbioru. Dziś należy ponownie 

rozważyć znaczenie miodu dla 

zdrowia ludzi i zwierząt. 
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3 

Nie ma bardziej sterylnej żywności niż miód. Nawet bakterie zaszczepione w miodzie 

powodują, że miód  szybko staje się jałowy. Wyjaśnienie jest proste: bakterie nie mogą żyć 

bez odpowiedniej ilości wody; miód, silnie hydrofilowy, wydobywa wodę i bakterie są 

zabijane. Miód może być z powodzeniem stosowany do zapobiegania i leczenia wrzodów 

żołądka i dwunastnicy (miód uważany jest za bandaż żołądka), do leczenia oparzeń i gojenia 

się ran, o silnym działaniu przeciw-infekcyjnym. 

Główne właściwości terapeutyczne i lecznicze miodu:  

Miód jest antybakteryjny:  

- Miód zawiera niewielkie ilości wody, tłuszczu i białka, ma względnie niskie pH, wysokie 

osmolarność, co oznacza "surowe warunki życia" dla bakterii;  

- Bioflawonoidy znalezione w miodzie mają bezpośredni wpływ antybakteryjny;  

- Wiele enzymów występujących w miodzie są przeciwbakteryjne. 

 

                                                           
3 http://santmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/generic-honey-image-from-a-number-of-different-

sources-on-google.jpg  

Aby zachować jego cechy, 

miódn nie powinien być 

narażony na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 

Produkowane w ciemności uli, 

chociaż nektat jest zbierany ze 

słońcem spalonych kwiatów, 

miód jest światłoczuły. 

Zdolność organizmu do 

wchłaniania miodu, przekracza 

poziom asymilacji dla każdej 

innej żywności. Na 1 kg miodu 

spożywanego stopień asymilacji 

wynosi 98% (a więc od 1000 g 

miodu otrzymuje się tylko 20 g 

pozostałości). 

http://santmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/generic-honey-image-from-a-number-of-different-sources-on-google.jpg
http://santmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/generic-honey-image-from-a-number-of-different-sources-on-google.jpg
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 Miód jest antybiotykiem: 

- Widmo właściwości przeciwbakteryjnych miodu jest dość szerokie. 

Miód jako anty-oxidant w żywności: 

- Miód ma zdolności antyutleniające; niskie utlenianie w żywności oznacza lepsze 

odżywianie; lepsze odżywianie oznacza lepsze zdrowie. 

Miód jako produkt przeciw-próchniczy: 

- Miód jest, generalnie substancją przeciwbakteryjną; 

- Miód odżywia dziąsła, lepiej odżywia zęby. 

Miód jest produktem przeciw-zapalnym: 

- Miód jest świetnym antyoksydantem; 

- Zawiera bioflawonoidy o właściwościach przeciwzapalnych; 

- Miód może wchłonąć więcej "ogień" z obszaru zapalnie, zgodnie z tradycyjną medycyną 

chińską. 

Miód jest bio-stymulatorem: 

- Miód jest  "pożywieniem życia" z dużą ilością bio-energii; 

- Zapewnia najlepszą energię dla żywych komórek. 

Miód jest oczyszczający: 

- Pomaga mechanizmom detoksykacji organizmu;  miód zawiera fruktozę (zwłaszcza miód 

akacjowy), który pomaga bezpośrednio w energetycznych mechanizmach wątroby; Zdrowa 

wątroba oznacza lepszą biochemiczną detoksykację. 

Miód jest energetyczny: 

- Węglowodany z miodu łatwo spalić i najczęściej (gdy tlen jest wystarczający) do wody i 

CO2, aby nie pozostały odpady. 

- Fruktoza zawarta w miodzie zwiększa poziom energii ludzkiego ciała. 
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Miód jest przeczyszczający: 

- Miód jest higroskopijny (podciąga wodę); 

- Reguluje florę jelit; 

- Pomaga w pracy trzustki i wątroby; Dlatego organy te będą produkować więcej soków 

trawiennych. 

Miód jest odżywczy: 

- Węglowodany znajdujące się w  miodzie  pomagają w budowie tkanki łącznej; 

- Miód reprezentuje najlepszą energię dla wszystkich mięśni, w tym serca, która jest przede 

wszystkim "pompą mięśniową". 

 

4 

 

 

                                                           
4 http://today.tamu.edu/  

http://today.tamu.edu/
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Wiem, że istnieje wiele właściwości, które pokazują, że miód może być uznane w medycynie 

naturalnej. Ze względu na swoje właściwości, miód uzdrawia oparzenia, infekcje bakteryjne, 

rany lub uszkodzenia serca tysięcy ludzi na całym świecie. 

Wskazania do stosowania miodu: 

-  Choroby, które wpływają na cały organizm: anoreksja, rekonwalescencja (miód 

dostarcza energii po operacjach lub chorobach konsumpcyjnych), gorączka (miód 

dostarcza energii do leukocytów,  łatwo wyeliminuje przyczyny gorączki: bakterii, 

wirusów, martwych komórek, etc.); 

- Chorób ust i warg: owrzodzenia (miód jest naturalnie antybakteryjny i środekiem 

regeneracyjnym), próchnica (miód odżywia dziąsła, które z kolei odżywiają zęby), 

zapalenie dziąseł; 

- Otolaryngologia: zapalenie gardła i ból gardła (miód ma działanie przeciwzapalne, 

przeciwbakteryjne i regeneracyjne); 

- Choroby układu oddechowego: astma (miód jest źródłem energii dla mięśni oskrzeli), 

kaszel (miód jest środkiem zmiękczającym skórę i antybakteryjny), przeziębienie 

(miód pomaga na układ odpornościowy); 

- Choroby układu krążenia: choroby serca (miód jest najlepszym źródłem energii dla 

komórek serca, krążenia krwi i pomaga zmniejszyć ciśnienie krwi, gdy jest zbyt 

wysokie,  poprawia strukturę naczyń krwionośnych) 

- Zaburzenia układu nerwowego: astenia (miód dostarcza energię do wszystkich 

komórek organizmu), bezsenność (zwłaszcza miód  z kwiatów lipy jest bardzo dobrym 

środkiem uspokajającym, użyty przed snem), neurastenia (miód jest doskonałym 

źródłem energii dla układu nerwowego, co najmniej 30% z nich jest glukoza, która 

jest pokarmem dla mózgu); 

- Choroby wątroby: marskość wątroby (miód, zwłaszcza z akacji, zawiera dużą ilość 

fruktozy, która jest stosowana w celu zwiększenia do poziomu glikogenu z wątroby); 

- Zaburzenia krwi: anemia (miód zwiększa apetyt, ułatwia wchłanianie żelaza, 

dostarcza energię do szpiku kostnego, wątroby i śledziony). 
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ROZDZIAŁ 3: 

PROPOLIS – Charakterystyka, wskazania i administracja 

Spośród wszystkich produktów pszczelich, propolis jest najprawdopodobniej 

najbardziej "leczniczy". Jego skład jest fascynującym tematem, jego właściwości 

farmakologiczne i wskazania badane są przez tysiące naukowców. Istnieje duża liczba 

związków, które mogą występować w propolisie. 

5 

 

propolis zawiera: 

- 55% żywicy (żywica jest terminem używanym w odniesieniu do substancji, które zazwyczaj 

są lepkie i nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie lub w rozpuszczalnikach 

organicznych, z uwagi na nierozpuszczalność, wydaje się być ważna z punktu widzenia ich 

właściwości strukturalnych), balsamy (balsamy są to substancje naturalne, ciekłe lub 

półpłynne, zwykle uzyskiwane za pomocą specjalnych metod z kory drzewa - Opris, 1990); 

                                                           
5 http://www.123rf.com/stock-photo/propolis.html  

http://www.123rf.com/stock-photo/propolis.html
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- Od 7,5 do 35% wosku (Ushkalova i Topalova (1978) wykazali, że wosk jest 

niezbędnym składnikiem propolisu, chociaż stosunek tych zależności zależy od 

obszaru, w którym został ekstrahowany przez pszczoły i zależy od sposobu zbierania 

oraz innych czynników); 

- 10% olejków eterycznych (olejki eteryczne są związkami, które zazwyczaj mają 

przyjemny zapach); 

- 5% pyłku; 

- 5% kwasów tłuszczowych; 

- 4,40 do 19% zanieczyszczeń; 

- Terpeny, garbniki oraz substancje wydzielanie przez gruczoły ślinowe pszczół  

Jakościowo, propolis zawiera: flawonoidy, kwasy tłuszczowe i ich estry, długołańcuchowe 

kwasy alifatyczne, oleje o krótkim łańcuchu, estry olejów o krótkim łańcuchu, kwasy 

aromatyczne oraz ich estry, kwas benzoesowy i ich pochodne, aldehydy, alkohole, kwas 

cynamonowy i ich pochodne kwasy i pochodne, ketony, fenole aromatyczne, terpeny, 

seskwiterpeny oraz ich pochodne, alkohole, terpeny i inne związki lotne węglowodory, 

węglowodory alifatyczne, sterole i sterydy, cukry, laktony, alfa i beta - amylazy, aminokwasy, 

kwas nukleinowy pochodne, witaminy, minerały, transhydrogenazy dawcy H + beztlenowej 

substancji i innych substancji nierozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych i 

zanieczyszczeń. 

Propolis jest najbardziej naturalny antybiotykiem jaki kiedykolwiek był znany przez 

człowieka. Zadziwiające jest to, że odkryto go ponad 2000 lat temu. Działanie bakteriobójcze 

jest znane od pojawienia się pierwszych pism historycznych. W medycynie ludowej propolis 

jest dobrze znany i szeroko stosowany. 

Grecy, Rzymianie i Egipcjanie opisali stosowanie propolisu jako leku używanego w leczeniu  

zmian skórnych. Dziś te właściwości zostały udowodnione naukowo. Jest równie skuteczny 

jak antybiotyki, takie jak penicylina, streptomycyna. Propolis, tak jak antybiotyki 

produkowane przemysłowo, ma zdecydowane działanie na rożnego rodzaju zarazki, takie jak 

gronkowce, paciorkowce i inne bakterie. 
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Ponadto, propolis, w porównaniu z antybiotykami przemysłowymi, nie mają skutków 

ubocznych. Uważa się, że propolis jest lepszy  ze względu na wysoką zawartość flawonoidów 

(41 rodzajów). Flawonoidy pełnia rolę we wzroście włosów, stymulując krążenie krwi. 

Pozwala to także na eliminację żółci w moczu i wydzielanie hormonów, zwłaszcza tarczycy, 

trzustki, nadnerczy mający efekt na całe ciało. 

 Terapeutyczne i lecznicze właściwości propolisu: 

Propolis, "leczniczy" produkt pszczeli z ponad 70 sprawdzonymi właściwościami 

farmakologicznymi, który był używany do celów terapeutycznych od czasów starożytnych. 

Propolis, prawdziwy "obrońcą życia" jest z powodzeniem stosowany w leczeniu chorób w 

następujących dziedzinach medycyny: 

- Jama ustna: przewlekłe nawracające pleśniawki, drożdżyca, przewlekłe infekcje 

przyzębia, zapalenie jamy ustnej po wycięcie migdałków, wrzodziejące zapalenie jamy 

ustnej, zapalenie jamy ustnej ulceronecrotic; 

- Otolaryngologia: ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie ucha środkowego, 

przewlekle zapalenie gardła, pourazowe zapalenie gardła, utrata słuchu 

(niedosłyszący); 

- Okulistyka: mikrobiologiczna choroba zapalna bieguna przedniego oka, oparzenia, 

urazy oka. 

- - Choroby Płuc (Pulmonologia): astma, astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli; 

- Choroby układu pokarmowego: ostre i przewlekłe zapalenie jelita grubego, zaparcia, 

zapalenie błony śluzowej żołądka. 

Sposób przygotowania nalewki propolisowej: 

- Do butelki z 50 gramami surowca propolisu nalać 350 cm3 spirytusu etylowego i 150 

cm3 wody. Nalewkę pozostawić w temperaturze pokojowej przez okres 2-3 tygodni 

szczelnie zamkniętą, codziennie mieszając. Przefiltrować przez watę, przechowywać 

w ciemniej butelce. 
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ROZDZIAŁ 4: 

Pyłek pszczeli - Charakterystyka, wskazania i administracja 

Pyłek pszczeli jest najbogatszym naturalnym źródłem selenu i witamin (B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, C0) minerałów, pierwiastków śladowych i aminokwasów.  

Pyłek pomaga w zwalczaniu niedoborów żywieniowych, reguluje działanie wątroby, nerek, 

żołądka, jelit i układu nerwowego, zwalcza zmęczenie intelektualne i fizyczne, nerwowość, 

bezsenność i ma działanie przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne. 

Ten pszczeli produkt, ma potencjalne źródło w ponad 1000 różnych kwiatów; w rezultacie, 

jego skład i oczywiście jego właściwości są bardzo zmienne. Zależą w dużej mierze od jego 

charakteru i jego celu zapylania kwiatów, pyłek ma szczególny i złożony skład chemiczny 

odróżnia go od innych produktów roślinnych i daje zaskakująco szerokie spektrum 

oddziaływania na wiele chorób i zaburzeń ciała ludzkiego. 

Główne właściwości pyłku związane są z składnikami odżywczymi takimi jak: (aminokwasy, 

witaminy, enzymy, itp). 

Ze względu na złożoność jego elementów składowych, pyłek używa się jako "lek" lub "lek 

odpornościowy" przez dłuższy czas. 
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Liczne badania przeprowadzone w rożnym czasie ujawniły wiele możliwości dla zastosowania 

pyłku pszczelego zebranego przez pszczoły w profilaktyce i terapii. Otrzymano bardzo dobre 

wyniki w zakresie zapobiegania i zwalczania anemii, chorób układu nerwowego i chorób 

układu pokarmowego, układu hormonalnego i w hipowitaminozie, itp. 

Terapeutyczne i lecznicze właściwości pyłku pszczelego: 

Pyłek pszczeli jest anaboliczny: 

- pyłek zawiera wiele witamin i innych składników odżywczych, które są związane z rosnącym 

apetytem i pomagają budować nowe komórki; 

Pyłek pszczeli jest przeciwmiażdżycowe: 

- pyłek, ze względu na złożony skład, obniża ciśnienie krwi gdy jest on podniesiony, poprawia 

krążenie poprzez poprawę funkcji wątroby i wspomaga odnowę komórek śródbłonka tętnicy. 

Pyłek pszczeli jest antybakteryjna: 

- wyciągi z pyłku kwiatowego mają silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, działają na 

bakterie, na grzyby. Jest skuteczny w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, szczególnie gdy 

jest użyty razem z propolisem, w przewodzie pokarmowym pyłek niszczy lub wstrzymuje 

działalność bakterii chorobotwórczych. 

Antydepresyjne, uspokajające. 

 - pyłek pszczeli poprawia psychiczne samopoczucie człowieka. Zmniejsza nerwowość, 

rozdrażnienie, wzmacnia system nerwowy osłabiony na skutek stresu lub przepracowania, 

wspomaga leczenie depresji, umożliwia obniżenie dawek preparatów antydepresyjnych, 

wspomaga także leczenie nerwic wegetatywnych, zwiększa ukrwienie tkanki nerwowej, 

podwyższa sprawność psychiczną, zwiększa koncentrację układu nerwowego,  

Pyłek pszczeli jest przeciwzapalny: 

- pyłek wspomaga leczenie wewnętrznych stanów zapalnych organizmu.  

Pyłek pszczeli jest antytoksyczny: 

- pyłek kwiatowy jest najlepszym pokarmem dla wątroby; zdrowa wątroba może 

neutralizować toksyny lepiej. 
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Pyłek pszczeli jest dietetyczny: 

- pyłek stanowi bardzo cenną odżywkę uzupełniającą dzienne racje żywnościowe w 

aminokwasy, biopierwiastki, witaminy. Wzmacnia apetyt, skutek widoczny już po kilku 

dniach przyjmowania,  reguluje przemianę materii, doprowadza do normalizacji, spadku wagi 

osób otyłych, wzmacnia organizm, szczególnie zalecany osobom ciężko pracującym w 

szkodliwych warunkach, dzieciom, osobom starszym, osłabionym, regeneruje, działa 

antyanemicznie (zwiększa liczbę czerwonych ciałek krwi), zwiększa poziom żelaza w surowicy 

krwi. 

Pyłek pszczeli poprawia wszystkie funkcje mózgu: 

- ze względu na obecność dużych ilości bardzo różnych składników odżywczych 

występujących w kompozycji; substancje te bezpośrednio oddziaływają na komórki 

neuronalne mózgu; Zdrowa wątroba w zamian produkuje inne ważne substancje niezbędne 

dla lepszego funkcjonowania mózgu. 

         6 

 
                                                           
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Bee-pollen-macro_-_Virginia_-_ForestWander.jpg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Bee-pollen-macro_-_Virginia_-_ForestWander.jpg
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Pyłek zawiera duże ilości witamin, enzymów i jest źródłem bioenergii. Skuteczność apiterapii, 

podobnie jak wielu innych terapii zależy oczywiście od jakości "produktów leczniczych". 

Pierzga wzmacnia nasze zdrowie, osłabione po chorobie. Ona siły nam przywraca, stosować 

się ją opłaca. (Jerzy Gala)  

 

 

ROZDZIAŁ 5: 

Wosk pszczeli - Charakterystyka, wskazania i administracja 

Wosk pszczeli jest wytwarzany przez pszczoły jako stabilna substancja, która nie wchodzi w 

interakcje z miodem i pyłkiem oraz mleczkiem pszczelim i posiada ważne właściwości 

apiterapijne. 

Wskazania do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego: 

- Zewnętrzne: bóle pleców (w połączeniu z propolisem), zapalenie stawów, trądzik, 

stosowanie kosmetyków (depilacja); 

- Wewnętrzne: katar sienny, choroby dziąseł, zaparcie. 

Właściwości wosku są bezpośrednio związane z zawartymi w nim substancjami, ale również z 

faktem, że pszczoły dodają małe ilości propolisu wewnątrz każdego ogniwa o strukturze 

plastra miodu, w szczególności te, początkowo przeznaczone dla larw. 

Tak więc, wosk ma właściwości: antyseptyczne, zmiękczające, jako środki przeciw zapalne na  

rany. 

Wosk pomaga skórze gdyż ma gładką i elastyczną strukturę (proporcja), dlatego jest szeroko 

stosowany w produktach kosmetycznych, np. do wytwarzania różnych maseczek oraz w 

depilacji. 
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Główne sposoby podawania są: 

- Zewnętrzna (na skórę lub usta): osobno lub w połączeniu z surowym propolisem 

propolis, ekstrakty żywicy, oleju słonecznikowego lub oliwy z oliwek w ciepłych 

plastrach (okłady), maści przeciwbólowe: do zewnętrznego stosowania przy bólu 

miejscowym; do rożnego rodzaju chorób skóry i/lub stanów zapalnych, takich jak 

trądzik, infekcje skóry, odciski, nagniotki. 

-  Wewnętrzna dla chorób jamy ustnej, nosa, zatok, gardła, krtani: w tym celu 

ekstrakcja wosku z gałęzi jest wykonywana przed ekstrakcje miodu ("CAP"); Wosk 

pszczeli, który zawiera niewielkie ilości miodu i propolisu lub niewielkie ilości pyłku, 

ponieważ zawiera wiele substancji czynnych; Sposób podawania jest następujący 

należy żuć wosk  przez co najmniej 15 minut, po czym pozostałość należy wyrzucić, 

albo połknąć w małych porcjach. 

- Podawanie doustne (do połknięcia) wosk jest dobrze nawilżający może więc być 

stosowany dodatkowo do innych środków przeciwko wewnętrznym podrażnieniom 

lub nawet zapaleniom; może być łatwo stosowany w leczeniu stanów zapalnych 

przewodu pokarmowego i podrażnieniom. 

- Jako środek zmiękczający skórę (koi i łagodzi skórę lub wewnętrzną powierzchnię 

podrażnionej skory oraz stany zapalne): wosk może być stosowany wewnętrznie w 

chorobach jelita grubego, a więc wprowadzony w postaci czopków (w połączeniu z 

ekstraktem z propolisu i miodu itp.). 
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ROZDZIAŁ 6: 

Mleczko pszczele - Charakterystyka, wskazania i administracja 

Mleczko pszczele jako substancja odżywcza została na nowo odkryta w połowie XX wieku w 

związku z leczeniem niepłodności. Jest w stanie je wspomóc zarówno u kobiet jak i mężczyzn. 

W ostatnich latach okazało się, że mleczko pszczele jest wartościowe nie tylko z tego 

powodu, ale również posiada silne właściwości oczyszczające i energetyzujące. Jest zdolne 

złagodzić objawy licznych chorób, a także przyśpieszyć procesy gojenia się. 

 

Mleczko pszczele jest bogatym źródłem białka i zawiera 8 niezbędnych aminokwasów, ważne 

kwasy tłuszczowe, cukry, związki fosforu oraz acetylocholinę. Acetylocholina w postaci 

naturalnej występuje tylko w mleczku pszczelim i odgrywa kluczową rolę w przesyłaniu 

impulsów nerwowych między komórkami. Mleczko pszczele w znacznej mierze zawiera 

gamma-globuliny, które stymulują system odpornościowy i podejmują skuteczną walkę z 

infekcjami.  
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Zawiera cały kompleks wit. B, dzięki temu ma bardzo pozytywny wpływ na psychikę i mózg. 

Ponadto w jego skład wchodzą witaminy C, D i E. 

W mleczku pszczelim występuje też duża ilość kwasu pantotenowego, który jest w stanie 

redukować działanie stresu w organizmie. Minerały takie jak wapń, miedź, żelazo, fosfor, 

potas, krzem i siarka również są obecne w tej substancji.  

Wskazania do stosowania mleczka pszczelego: Choroby metaboliczne i odżywcze, cukrzyca, 

choroby krwi, choroby sercowo-naczyniowe, choroby płuc, otolaryngologiczne, 

stomatologiczne, choroby układu immunologicznego, nerek, reumatologiczne, 

endokrynologiczne, choroby gruczołów nadnerczy, choroby zakaźne pediatrii, onkologii. 

Terapeutyczne i lecznicze właściwości mleczka pszczelego: 

Mleczko pszczele ma korzystny wpływ na wątrobę: 

- Redukuje masę wątroby, poprawia jej strukturę i jej funkcje; 

- Zwiększa poziom albuminy / globuliny ma to bardzo istotny wpływ w leczenie chorób 

wątroby, zwłaszcza zapalenia wątroby; 

- Wskazuje na wzrost mnożenia sie komórek wątroby. 

Mleczko pszczele ma korzystny wpływ na wątrobę i tkanki: 

- Zwiększa zużycie tlenu; 

- Mleczko pszczele ma ogólne skutki harmonizacji;  

Mleczko pszczele ma wpływ na stany zapalne: 

- Stymuluje i przyspiesza przebieg aseptycznego procesu zapalnego; 

- Pomaga w leczeniu tkanek objętych stanem zapalnym. 
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Mleczko pszczele ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy: 

- Zmniejsza miażdżycy; 

- Mleczko pszczele jest znane jako produkt naturalny, który ma wpływ się na życie, nie tylko 

królowych pszczół, ale również i ludzi; Długowieczność jest zawsze związane ze zdrowiem i 

biologiczna młodością tętnic i żył. 

Główne sposoby podawania mleczka pszczelego: 

WEWNĘTRZNE: 

- Na obszarze jamy ustnej: samodzielnie lub w połączeniu z innymi naturalnymi 

środków odwoławczych; Surowy, mleczko pszczele można stosować miejscowo do 

leczenia schorzeń jamy ustnej, takich jak krwawienie dziąseł. 

- W przypadku chorób gardła, krtani: liofilizowane mleczko pszczele w aerozolu; 

- W obszarze przewodu pokarmowego: surowe, samodzielnie lub w połączeniu z 

miodem i ziołami oraz innymi naturalnymi środkami; 

- Jako dodatek do leczniczych produktów: tabletek, kapsułek, poddany liofilizacji. 

- Jako iniekcje podskórne: pomaga stymulować układ immunologiczny, szczególnie dla 

osób starszych. 

ZEWNETRZNE: 

- W przypadku chorób oczu: mleczko pszczele można łączyć z mikro-rozpylanym roztworem 

soli fizjologicznej do oczu, za pomocą szczególnego urządzenia; w postaci maści do leczenia 

chorób powiek; 

- Dla zdrowej skóry: kremy, balsamy, szampony, mydła. 

ADMINISTRCJA: 

- Dla dorosłych, zwykle dawka dobowa wynosi 500 mg (800-1000 mg, jeśli to 

konieczne). 

- Dla dzieci, dawka wynosi 30-50% normalnej dawki dla dorosłych. 
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- Do stosowania doustnego i pokarmowego, dobrze jest wziąć surowe mleczko 

pszczele pod język, liofilizowane tabletki lub do całkowitego rozpuszczenia w ślinie 

(minimum 2-5 minut). 

Działanie mleczka pszczelego uzasadniają jego zastosowanie w przypadku zmęczenia, braku 

apetytu, utraty wagi ciała. 

 

 

ROZDZIAŁ 7: 

Jad pszczeli - Charakterystyka, wskazania i administracja 

Jad pszczeli wytwarzają pszczoły robotnice i matki. Służy im do obrony, walki z 

wrogami. Jad pszczeli składem zbliżony jest do jadu żmii, co jest powodem, że 

uodpornienie pszczelarzy na jad pszczeli w pewnym stopniu uodparnia na działanie 

jadu żmii. 

7 

                                                           
7 http://inhabitat.com/study-finds-that-nanoparticles-loaded-with-bee-venom-can-kill-hiv/  

http://inhabitat.com/study-finds-that-nanoparticles-loaded-with-bee-venom-can-kill-hiv/
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Aktywne składniki jadu pszczelego, w małych ilościach (co odpowiada mniej niż 100-300 

ukąszenia dla dorosłych) może być bardzo korzystne dla zdrowia ludzkiego przy podawaniu 

przez przeszkolone osoby w zindywidualizowany sposób. Jeśli podawany będzie 

nieprawidłowo, nieświadomie, jad pszczeli może spowodować u niektórych ludzi reakcje 

alergiczna i może doprowadzić do podrażnień. 

Dlatego konieczne jest, przed jego wykorzystaniem do celów terapeutycznych, do podjęcia 

wszelkich działań w celu ochrony pacjenta (testy alergiczne, właściwa dawka) i ochrony 

pracy; apitrapista musi zapewnić bezpieczne obchodzenie się z tym produktem. 

 Jad pszczeli można znaleźć w dwóch głównych formach: płynnej, po ekstrakcji lub tak 

szybko, jak jest on wstrzykiwany przez żądło pszczoły, albo suchej po pobraniu ze specjalnych 

mechanizmów (jad) kolektorów. Jad pszczeli jest bezbarwną cieczą o ostrym i gorzkim smaku 

i aromatycznym zapachu dojrzałych bananów. Czysty suszony jad ma kolor żółto – 

brązowawy. 

Terapeutyczne i lecznicze właściwości jadu: 

Leczniczy jadem pszczelim ma właściwości antybiotyczne: 

- Bakteriobójcze działanie na: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia 

coli, Salmonella typhi, Bacillus brevis, Bacillus cereus, jad pszczeli hamuje wzrost bakterii i 

grzybów; 

Leczniczy jad pszczeli ma korzystny wpływ na: 

- Skórę: leczniczy jad pszczeli ma działanie odmładzające na skórę ze względu na lepsze 

krążenie krwi i coraz większy wpływ przepuszczalności naczyń włosowatych. 

- Żołądek: Zwiększa produkcję soku żołądkowego. 

- Układ mięśniowo-szkieletowy: W dużych dawkach leczniczych jad pszczeli działa korzystnie 

na mięśnie gładkie; to powiększa kościotwórcze reakcje. 

- Układ krążenia (w małych dawkach): to reguluje częstotliwość akcji serca; zwiększa poziom 

energii, pracę serca i przepuszczalność naczyń krwionośnych;  

- Układ nerwowy: ból zmniejsza się w pewnych obszarach, gdzie jad pszczeli był stosowany 

kilka razy; blokuje przekazywanie impulsów nerwowych i zmniejsza prędkość transmisji 

bodźców do centrum nerwów. 
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Jad pszczeli lecznicze działanie: 

Główną metodą podawania jadu pszczelego jest przez skórę. 

Istnieją co najmniej cztery wspólne metody podawania jadu: 

1. Czysty jad pszczeli podawane przez żądło pszczoły. 

2. Jad pszczoły podawać przez iniekcję. 

3. Kremy i maści z jadu pszczelego, zazwyczaj podaje się przez proste aplikacji lokalnej, 

poprzez masaż i / lub akupresury. 

4. Jad pszczeli, maści lub balsamy administrowanych przez specjalnych metod 

fizjoterapeutycznych, takich jak: jonoforezy (wprowadzanie jonów soli rozpuszczalnych w 

tkankach ciała za pomocą metody prądów elektrycznych, często stosowane w terapii). 

    

8 

 

                                                           
8 http://keepingbee.org/wp-content/uploads/2012/10/Honey-bee-venom.jpg  

http://keepingbee.org/wp-content/uploads/2012/10/Honey-bee-venom.jpg
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Metody leczenia jadem pszczelim. Metoda bezpośrednia polega na żądleniu chorego przez 

pszczoły przy użyciu różnych technik. Metoda pośrednia polega na podawaniu jadu 

pszczelego poprzez infekcję podskórną lub śródskórną, metodą elektroforezy, jonoforezy, 

inhalacje, chemoakupunkturę, poprzez stosowanie maści, mazideł, olejów, emulsji 

zawierających jad pszczeli. 

Jadem pszczelim leczy się reumatyzm, artretyzm, gościec, zapalenie korzonków nerwowych, 

egzemę, parodontozę, pyłkowicę, alergie, reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego, 

chorobę Buergera, zapalenie pęcherza moczowego i inne choroby. 

 

ROZDZIAŁ 8: 

PRZECIWWSKAZANIA DLA produktów pszczelich 

MIÓD: najważniejszym przeciwwskazaniem dla stosowania miodu jest cukrzyca. Wyjątki: 

miód akacjowy (który zawiera głównie fruktozę), które mogą być podawane w małych 

ilościach w godzinach porannych. Miód jest słodki, ponieważ zawiera on 70% 

węglowodanów i nie mogą być one podawane w dużych ilościach dla tych osób, które 

posiadają "słodka" krew (hiperglikemia) 

Istnieje również inne powody, w których miodu jest nie zalecany: alergia na pyłki (zwłaszcza 

odnoszą się do przewodu pokarmowego). Miód zawiera więcej niż 1% pyłku w kompozycji. 

Osoby cierpiące na tę chorobę nie mogą jeść miód, ponieważ nawet bardzo niska zawartość 

pyłku może prowadzić do alergii układu oddechowego czy pokarmowego. 

PROPOLIS: Istnieje około 1-2% osób z alergią na propolis lub z reakcja alergiczna na niektóre 

substancje, które wchodzą w jego skład. W wyniku alergii, propolis nie jest zalecany dla osób, 

które cierpią z powodu tych alergii. 

PYŁEK PSZCZELI: Niektórzy ludzie mogą cierpieć na alergie na pyłki lub po prostu nie mogą go 

spożywać lub nie może on znajdować się w ich codziennej diecie, skarżą się oni na ciężkie 

bole żołądka, wzdęcia itp. Aby uniknąć wielu z tych przypadków, należy poinformować 

pacjentów, aby rozpocząć spożywanie pyłku w bardzo małych ilościach. 
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WOSK PSZCZELI: Czysty wosk pszczeli zawiera substancje, przede wszystkim obojętne, ale 

czasami może zawierać niewielkie ilości propolisu i/lub pyłku, które mogą być 

odpowiedzialne za niektóre działania niepożądane. Tak więc, wosk pszczeli, poprzez 

dodatkowe związki mogą powodować reakcje alergiczne. 

MLECZKO PSZCZELE: jest przeciwwskazany w następujących warunkach: atak astmy, choroby 

Addisona, mleczko pszczele jest cierpki i może powodować skurcz oskrzeli. 

JAD PSZCZELI: jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich produktów pszczelich, dlatego 

bardzo ważne jest, aby przetestować człowieka na alergie przed zastosowaniem 

jakiegokolwiek leku leczącego za pomocą  jadu pszczelego. 
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