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“Increased opportunities for professional development in APITHERAPY sector”
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Apitherapy Kurs Programı

Bu Apitherapy müfredatı 8 bölüme ayrılmış olup Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF)
tarafından oluşturulan kılavuzu takip ederek adım adım stajyerlere yardım etmek için
hazırlanmıştır. Bu müfredat sadece alternative tıpta kullanılan ürünlerin özelliklerini,
etkilerini ve uygulanmasını içermez aynı zamanda makale ve resimleri içeren farklı yararlı
websitelerinin linklerini ve stajyerlerin müfredatta kullanılan anahtar kelimelerin tanımlarını
da bulabilecekleri kontrendikasyonlar ve sözlük de içerir.
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Apitherapy Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bunlar hakkında bilgiye sahip olur: apiterapi nedir; çalışma yolları; uygulama yolları;
apiterapide kullanılan arı ürünlerinin faydaları; özellikleri; bal, propolis, arı poleni, balmumu,
arı sütü ve arı tıbbi zehiri gibi arı ürünlerinin endikasyonları ve uygulama şekli;
Öğrenci bu becerileri kazanır: apiterapi konusunda temel yöntemleri , vasıtaları, materyalleri
ve bilgileri seçer ve uygular;
Öğrenci bu yeterliliklere sahip olur: arı ürünlerinin tedavi edici özelliklerini anlamak ve
hastalıkların tedavisinde arı ürünlerinin uygun kullanımını dikkate alarak uygulamak;
sorunların çözümünde durumlara gore kendi davranışını adapte etmek;
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Giriş

Bal arıları Hymenoptera takımından böcekler içerisinde en gelişmiş grup olup bu grup ailede
bireylerin organizasyonu ve sosyal özellikleri ile karekterize olmuştur. Solunum, beslenme,
üreme ve savunma gibi fonksiyonlar bakımından “süperorganizma” olan arı ailesi "hem
bireysel hem de sosyal yaşam olarak farklılık gösterir.
Arı ailesinin esas özelliği, üyeleri arasında gıda toplama ve işleme, yavru bakımı kışın kovan
sıcaklığının düzenlenmesi gibi faaliyetler bakımından kendi aralarında iş bölümü
yapmalarıdır.
Gelişen arıcılık için, arıcılar zorunlu olarak bunu dikkate almalı ve bir koloniyi 30,000-50,000
birey olarak görmelidir. Bir arı kolonisinin uzun bir süre normal ve sorunsuz çalışması için, bu
üç bileşeni gerekir: Kraliçe, erkek arılar ve işçi arıların bir "ordusu". Bunların hepsi arı
larvalarının üretimini sağlar. İşçi arılar kışın kaybolur. Bir koloninin fonksiyonel bakımı için
arı ailesinin üç elemanı birbirini tamamlar. Koloninin sürekliliğini sağlamak için her aile üyesi
yıl içinde belli görevlere sahiptir.
Arı kolonisinde yer alan kraliçe arı, erkek arılar ve işçi arılar aşağıda gösterilmiştir.
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/279337/hymenopteran/39804/Communication
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Kraliçe üreme yeteneğine sahip tek dişi olup erkek arılarla çiftleşir ve (10 erkek arıya kadar
çiftleşebilir) ve döllü yumurtaları (bunlar kraliçe işçi arıları oluşturacak) veya dölsüz
yumurtaları (erkek arıları oluşturacak). Kraliçe arı diğer arılardan şekil ve büyüklük
bakımından daha uzun vücudu, oldukça gelişmiş abdomen daha küçük başı ve kapalı yarım
kanatları ile ayrılır.
İşçi arılar arı ailesinin en küçük bireyleridir. Gelişmemiş yumurtalıkları nedeniyle
üreyemezler. Bir istisna olarak kraliçesiz bir koloni varsa ve larvaların birisinden kraliçe
üretme imkanı yoksa bu durumda üreyebilir. Bu durumda bazı işçi arılar döllenmeden
yumurta yumurtlarlar ve bunlar erkek arılardır. İşçi arıların başı üçgen görünümünde ve
abdomen uzunluğu kanatlara eşittir.
Erkek arılar ailenin erkek üyelerini temsil ederler ve dölsüz yumurtalardan çıkarlar. Vücutları
işçi ve kraliçe arılardan daha geniştir. Arı ailesinde işçi arılar kraliçe arı ile çiftleşme görevi ve
türün debvamını sağlama görevine sahiptirler
Erkekler kovan faaliyetlerine yardımcı olmadıkları için Temmuzdan itibaren tolere edilmezler.
İşçiler kışın yararsız olarak görülür. Bu yüzden onlara gıda akışı durdurulur ve ailenin diğer
bireyleri tarafından uzaklaştırılır.
Sahip oldukları biyolojik özellikleri nedeniyle arılar çok iyi organize olarak aile bütünlüğünü
korurlar.
Arılar sağlıklı bir çevre ve doğa korumada önemlidirler. Arılar hayati biyolojik kaynaklar
olarak dikkate alınmaktadır. Kültüre alınmış ve yabani bitkilerin tozlaşması bir döllenme olayı
olup bu sayede tohumların, meyvaların ve sebzelerin yetişmesi sonuç olarak yeryüzünün
vejetasyonunun devamında hayati öneme sahiptirler.
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BÖLÜM 1: Apiterapi nedir?

Apiterapi bal, polen, bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehiri ve diğerarıcılık ile ilgili ürünleri
kullanılarak yiyileşme ve sağlık koruma için yapılan geleneksel bir terapi yöntemidir. Bu
ürünlerin faydalı etkileri bilimsel olarak eskiden bu yana bilinmektedir. Rig Veda isimli M.Ö.
3000-2000 yıllarında Hindistan’da yazılmış olan kitap bal ve arıdan defalarca bahsetmektedir.
Mısır uygarlığında ilk hanedanından bu yana M.Ö. 3200 yıllarında arı kıralın sembolüdür. Bal
eski Greek edebi metinlerinden örneğin Iliada ve Odyssey içinde yer almaktadır.
Arı ürünleri prehistoric dönemden bu yana doğal ürünler olarak gıdaları zenginleştirmek,
ölümleri ve acıları azltmak için kullanılmaktadır. Apiterapi geleneksel bir uygulama olarak
insanlık tarihinde önemli bir yer almaktadır.

2
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/European_honey_bee_extracts_nectar.jpg
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Sağlık alanında uygun şekilde dozajlanmış olarak bal,polen ve arı sütü kombinasyonu önemli
rol oynar. Bu kombinasyon anne ve çocuk tedavisinde, yetişkin hastalıklarında, hastalıktan
iyileşmelerde, vitamin yetersizliklerinde, farklı hsindirim sistemi ve karaciğer hastalıkların
tedavisinde solunum yolu hastalıklarında This combination is used for mother and child
care, adult health, recovering, vitamin deficiency, various diseases of the digestive tract and
liver, in respiratory disorders, nevroz, asteni ve yaşlılıkta kullanılmaktadır. Apiterepide
bunların kullanımı için öncelikle medical teşhis, laboratuar testleri, radyolojik tanılar ve diğer
gerekli incelemelerin yapılması tavsiye edilir.
Bununla birlikte bütün arı ürünlerinden arı zehiri romatizma ve eklem ağrıları, kronik iltihaplı
hastalıklar (tendinitis, bursitis) ve Multiple Sclerosis (MS)) tedavisinde uzun yıllardan bu yana
kullanılmaktadır. 1950’nin başlarında tüm dünyada yapılan çalışmalar bal be propolisin
geleneksel olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak polen ve arı sütünün
de bilinmeyen faydalı etkileri ortaya konulmuştur.
Arılar tarafından salgılanan bu maddeler
toplanarak
doğal
koşullarda
depolanmakta, işlenmekt veya arı zehiri
gibi doğrudan arıdan alınmaktadır.
Bal 70’den fazla aktif madde irerir.
Bunlar sadece medikanal ürünler
olmayıp aynı zamanda gıdadır. Bu harika
arı ürünleri aynı zamanda kozmetik
sekteründe de etkili olarak kullanılan
maddelerdir.
Kozmetikte kullanılan arı ürünleri deri hücrelerinin fizyolojik fonksiyonlarını olumlu etkileyen
ürünlere dayanır: yenilenme, serbest radikallerden derinin korunması, çevrenin olumsuz
etkisinin giderilmesi, uygun metabolizma, kollajen üretiminin uyarılması, dejeneratif
değişikliklerin geciktirilmesi, savunma mekanizmasının güçlendirilmesi.
Arı ürünleri yaşam için vazgeçilmez maddeler içeren doğal ürünlerdir. Temelde arı ürünleri
metabolizma için gerekli bütün amino asitleri, vitaminleri, mineralleri, proteinleri,
karbonhidratları, vücutta işlenmeden doğrudan assimile edilen maddeleri, lipidleri, enzimleri,
koenzimleri, organic maddeleri vb. maddeleri içerir.
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Yeryüzünde mevcut tüm gıdalarla karşılaştırıldığında bal içerik olarak insane kanına en yakın
içeriğe sahip olan üründür. Hatta vücutta diğer gıdalardan çok daha iyi assimile edilir. Bu
nedenle eğer biyolojik gıdalar arı ürünleri sadece onların içerikleri bakımından (vucut için
gerçek bir yakıt) değil herhangi bir çaba göstermeden vücut tarafından kullanılabilmesi,
rhücredeki rejeneratif etkileri bakımından da ilk yeri alırlar.
Arı ürünleri derinin yenilenmesi için de bazı maddeler içerir ve bunlar derinin görünür
yapısını iyileştirir, elastiklik, renk, deri esnekliği ve pürüssüzlüğünü de sağlarlar. Arı
ürünlerine dayanan kozmetikler cilt yaşlanması olgusunu kullanırlar. Bal, bal mumu ve
propolis şifa ve şımartan maddeler olarak sabun, dudak kremleri ve losyonlar gibi vücut
bakım ürünlerinde kullanılır.

Apiterapiye niçin ihtiyaç duyulur?

Apiterapi tarih boyunca kullanılan arı ürünlerinin ( bal, polen, bal mumu, propolis, arı sütü
vb.) tüm vücudu ilgilendiren tedavilerde geniş olarak kullanıldığı bir uygulamadır.
Arılar tarafından toplanan ve üretilen bu maddelerin tedavilerdeki faydaları formüle edilerek
bilimsel tıbba geçmiş ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır hale gelmiştir.
Arı ürünleri kullanıcılarına aşağdaki bir çok faydayı sağlar:
 Düzenli olarak kullanıldığında hastalıkları önleme;
 Kimyasal maddelerle tedavinin aksine arı ürünleri uygun şekilde kullanıldığında yan
etki yapmaz;
 Onlar insane vücudunu farklı hastalıklara karşı koruyan besinlerce zengin aktif
maddeleri içerir.
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BÖLÜM 2:
BAL – Özellikleri etkileri ve kullanımı

Bal 2,000’den fazla çiçekten oluşan çok değişik özellikte bir gıdadır. Bu nedenle terapistler
balın tüm kalite özelliklerini ve/veya terapötik kalitesini belirlemelidir.
Bal ilaç olarak değil tüm dünyada bir
gıda olarak bilinir.
Bu nedenle belki balın fiyatı arıcılara
göre düşüktür.
Günümüzde balın hem insan hem de
hayvan sağlığındaki önemi tekrar
dikkate alınmaktadır.
Yeni Zelenda, Fransa, Hindistan vb. ülkelerden araştırıcılar eğer bal özel koşullarda temin
edilir ve belli koşullarda kullanılırsan bir ilaç olduğunu da belirlemişlerdir.
Ham bal (süzülmemiş, ısı muamelesi yapılmamış ve işlenmemiş) local veya internal olarak
uygulandığında etkili bir çaredir. Onun kimyasal yapısı balı şekerden daha iyi sindirilmesini ve
metabolize edilmesini sağlayarak insulin salgısına neden olmadan metabolize edilmesini
sağlar.
Şekerin aksine bal insane zekasını geliştirir ve korur. Beyin fonksiyonlarını yapmak ve
korumak için tek gıdası olan glukoza ihtiyaç duyar. Bal küçük farklılıklarla yaklaşık % 32 glukoz
içerir ve bud a doğrudan assimile edilebilen bir monosakkrit kategorisidir.
İnsanlar sık sık şu soruyu sorarlar. "Günlük olarak ne kadar bal tüketmeliyiz?” Bunun için
öneri vücut ağırlığı başına 1-3 g bal tüketmek normal ve sağlıklıdır.
Balda bulunan glukoz lipidlerin aksine en hızlı fiziksel ve düşünme için energizer olup efor
sırasında kullanılan glukozu sağladığından efor kapasitesini iyileştirir.
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Kalitesini korumak için bal
doğrudan güneş ışığına maruz
bırakılmamalıdır.
Bal
kovanlarda karanlıkta üretilir.
Halbuki gübeşe maruz kalmış
çiçeklerden gelmektedir. Bal bu
nedenle ışığa duyarlıdır.
Vücut alınan balın tamamına
yakınını sindirebilirr.
Tüketilen 1 kg bal için bunun
emilim oranı % 98 olabilir.
(böylece 1 kg baldan sadece 20
g kalıntı kalmış olur).
3

NBaldan daha steril gıda yoktur. Hatta bal çok tehlikeli bakterilere maruz kalsa da sterildir.
Bunun açıklaması basit olup bakteriler su olmadan yaşayamaz ve bal yüksek düzeyde
hidrofilik olduğundan bakterilerdeki suyu extrakte eder ve bakteriyi öldürür.
Bal mide-bağırsak ülserleri için tedevi amacıyla başarıyla kullanılabilir. (bal bir gastric bandaj
olarak görev yapar.). Bal mide yangıları ve ağrıları için de güçlü etkili bir maddedir.

Balın temel tedavi edici ve iyileştirici özellikleri :
Bal antibakteriyeldir:
- Bal az miktarda su, yağ ve protein içerir. Oransal olarak düşük pH ve bakteri yaşam
koşullarını zorlaştıran yüksek osmolariteye sahiptir.

3

http://santmagazine.com/wp-content/uploads/2014/11/generic-honey-image-from-a-number-of-differentsources-on-google.jpg
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- Balda bulunan fioflavonoidler doğrudan antibakteriyeldir,
- Balda bulunan enzimlerin çoğu antibakteriyeldir.
Bal antibiyotiktir:
- Balın anti-mikrobiyal spectrum özellikleri oldukça gebiştir.
Bal gıdalarda antioksidandır:
- Bal antioksidatif kapasiteye sahiptir. Gıdalarda düşük oksidasyon demek daha iyi beslenme
ve daha iyi sağlık demektir.
Bal çürük önleyici arı ürünüdür:
- Bal genel olarak antibakteriyel maddedir,
- Bal diş etlerini besler ve dişlerin daha iyi beslenmesini sağlar;
Bal anti-inflammator etkiye sahiptir:
- Bal iyi bir antioksidandır;
- Bal bioflavonidleri nedeniyle anti-inflammator özelliklere sahiptir;
- Bal Geleneksel Çin Tıbbına gore yangı olan alandan ateşi alır.
Bal bio-stimulandır:
- Bal canlı gıda olup çok miktarda enerji içeriri;
- Canlı hücreler için çok iyi enerji üretir.
Baloney depurative etkilidir:
- Bal vücudun detoksifikasyon mekanizmasına yardımcı olur; fazla miktarda fruktoz
içerdiğinden karaciğerin doğrudan enerjetik mekanizmasına etki eder; sağlıklı karaciğer de
daha iyi bir biyokimyasal detoksifikasyon demektir.
Bal enerjetiktir:
- Baldaki karbonhidratlar kolaylıkla yanar ve sui le karbondioksit oluşur, böylece enerji
kalitesini azaltan kalıntı oluşmaz;
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- Balda bulunan fruktoz insane vücudunda enerji seviyesini artırır.
Bal laxatiftir:
- Bal hiygroskopiktir (su çekici);
- Bal bağırsak florasını düzenler;
- Bal pancreas ve karaciğere yardımcı olur böylece bu organlar daha fazla sindirim salgısı
üretirler.
Bal besleyicidir:
- Baldaki karbonhidratlar bağ dokuda onarıcıdır;
- Bal kaslar için en iyi enerjiyi sağlar, bu kaslar özellikle kalp kasları olup düzenli kalp çalışması
için bu önemlidir.
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4

Bal yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle doğal bir tıp ürünü olarak dikkate alınır. Onun
özelliklerine bağlı olarak bal yangıları giderir, bakteriyel enfeksiyonları önler, dammar ve kalp
sağlığını korur.
Bal kullanımı için uyarılar:

4

-

Tüm vücudu etkileyen hastalıklar: iştahsızlık, iyileşme (bal ameliyat ve diğer
hastalıklardan sonar enerji sağlar), ateş (bal ateşi gideren lökositlere enerji sağlar);

-

Ağız ve dudak hastalıkları: ülserleşme (bal doğal antibakteriyel ve yenileyicidir), diş
etleri ve diş sağlığı ile dişeti iltihabı;

-

Kulak, burun, boğaz: faraenjit, solunum yolu rahatsızlıkları (bal anti-inflammatory,
antibakerial and regenerative etkilidir);

-

Solunum yolu hastalıkları: astım (bal bronşial kaslar için enerji kaynağıdır), öksürük
(bal antibakteriyel etkilidir), soğuk algınlıkları (bal immune sisteme yardım eder);

-

Kardiovaskular hastalıklar: kalp hastalıkları (bal kalp hücreleri için iyi enerji kaynağıdır,
kan dolaşımına yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler, kan basıncı yükselmesini önler
ve kan hücrelerini artırı)

-

Sinir sistemi bozuklukları: asthenia (bal bütün vücut hücrelerine enerji sağlar),
insomnia (özellikle ıhlamur çiçeği balı yatıştırıcıdır), neurasthenia (bal sinir sistemi için
iyi enerji kaynağıdır, glukozun yaklaşık % 30’u beyin için gıdadır);

-

Hepatik hastalıklar: karaciğer sirozu (özellikle akasya balı fazla miktarda fruktoz içerir
ve karaciğerde glikojeni artırır);bal iştahı artırır, demir emilimine yardımcı olur ve
böylece kemeik iliğine karaciğer ve dalağa enerji sağlar),

http://today.tamu.edu/
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BÖLÜM 3:

PROPOLİS – Özellikleri, etkileri ve uygulanması
Bütün arı ürünleri içinde propolis en medikanal üründür. Yapısı karmaşık bir konu olup
farmakolojik özellikleri ve etkileri binlerce araştırıcı tarafından araştırılmaktadır. Propoliste
çok sayıda madde bulunmaktadır.

5

Miktarsal olarak propolis şunları içerir:
-

5

% 55 resin (resin yapışkan, çözünmeyen veya suda ve organic çözücülerde az
miktarda çözünenyapısal bir maddedir) ve balsam ( balsam doğal bir madde olup sıvı
veya yarı-sıvı, genellikle özel metodlarla elde edilen bir maddedir) ;

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

% 7.5 - 35 bal mumu (Ushkalova ve Topalova (1978) bal mumunun propolisin ana
maddesi olduğunu göstermişlerdir. Halbuki bunun oranı arının bulunduğu bölgeye,
toplanma yöntemine ve diğer faktörlere bağlıdır);

-

% 10 esansiyel yağlar (uçucu yağlar önemli maddelerdir);

-

% 5 polen;

-

% 5% yağ asitleri;

-

% 4.40 – 19 yabancı madde;

-

Terpenler, tanninler, arı tükrük bezi salgıları, bilinmeyen maddeler.

Kalite olarak propolis flavonoidleri, aliphatik asitleri ave diğer esterleri uzun zincirli ve
esterlerini, benzoic asit ve derivatlarını, aldehitleri, alkolleri, kinnamik asit ve derivatlarını,
asitleri ve derivatlarını, ketonları, fenolleri ve aromatic maddeleri, terpenleri, uçucu
hidrokarbonları, aliphatic hidrokarbonları, steraol ve steroidleri, şekerleri, laktonları, alfa ve
beta amilaz, amino asitler,
nükleik asitlerin derivatlarını, vitaminleri, mineralleri
transhidrogenaz anaerobic H+ donörlerini ve diğer suda ve organic solventlerde çözünmeyen
maddeleri içerir.
Propolis insane tarafından kullanılan en doğal antibiyotiktir. Bunun keşfi 200 yıl öncesine
dayanır. Onun antibakteriyel etkisi ilk yazılı kayıtlarda bulunmaktadır. Geleneksel tıpta
propolis iyi bilinmekte ve kullanılmaktadır.
Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar propolisi özellikle deri lezyonları gibi iyileştirici özellikleri ile
rapor etmişlerdir. Bugün bu özellikler bilimsel olarak gösterilmiştir. Bu streptomisin ve
penicillin gibi antibiyotiklere benzer şekilde etkilidir. Propolis stafilokoklar, streptokoklar ve
diğer bakteriler üzerinde etkilidir.
Ek olarak propolis endüstriyel antibiyotiklerle karşılaştırıldığında yan etkisinin olmadığı
görülür. Propolisin antibiyotik etkisi yapısındaki 41 çeşit flavonoidlere bağlıdır. Flavonoidler
kıl gelişiminde, idrar ve endokrin salgıd, safra atılımında ve kan dolaşımında önemlidir.
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Propolisin terapötik ve iyileştirici özellikleri:
Propolis 70 tespit edilmiş medikanal arı ürünü olarak terapötik amaçlı olarak yüzlerce bilinen
özelliği nedeniyle eskiden bu yana kullanılmaktadır.
Propolis hayatın koruyucusu olup aşağdaki medical alanlarda tedavide kullanılabilir:
-

Ağız: yaygın kronik tekrarlayan pamukçuk, moniliasis, kronik peripheral periodontitis,
bademcik ameliyatları sonrası stomatitis, ülseratif stomatitis, ülseronekrotik
stomatitis;

-

Kulak-burun-boğaz: akut tonsillitis, akut ortakulak iltihabı,kronik farinjitisPosttravmatik farenjit, işitme kaybı (işitme engelliler için)

-

Göz: gözün ön kısmında mikrobiyal inflamatuar hastalık, göz yaralanmaları, gözde
travma yanması.

-

Göğüs hastalıkları (Pulmonology): astım, bronşektazi, astım bronşit;

-

Sindirim sistemi hastalıkları: subakut ve kronik kolitler, kabızlık, gastritis;

Propolis tentür hazırlama yöntemi:
-

100 g 80 ° - 86 ° alkole 20 g katı propolis eklenerek buzdolabında saklanır. Alkolle
propolis kombinasyonu bir kapta 30°C-40°C ye ısıtılır ve iyice karıştırılır. Bu yöntem
haftada 6-7 kez tekrarlanır ve sonunda temiz bir sıvı elde edilir.
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BÖLÜM 4:
POLEN – Özellikleri, etkileri ve uygulanması
Polenselenyum, vitaminler (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C0), mineraller, iz elementler ve amino
asitler için çok zengin bir kaynaktır.
Polen beslenme yetersizliklerini gidermede, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak ve sinir sistemi
aktivitesini düzenlemede, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa karşı savaşta sinirlilik, insomnia,
antiviral ve antibakteriyel etkileri nedeniyle kullanılır.

6

Bu flora ve arı ürünü 1000’den fazla çiçekten oşluşur ve onun yapısı bu nedenle çok
değişkendir. Onun yapısal özellikleri nedeniyle polen kimyasal bir bileşik olup hastalıklarda
geniş bir etki spektrumuna ve insan vücudunda önemli rollere sahiptir.

6

http://www.feelguide.com/2013/06/19/everything-you-need-to-know-about-bee-pollen-one-of-the-mostpowerful-superfoods-on-earth/
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Polenin temel özellikleri içerdiği zengin besin maddel (vitamin, mineral, enzim v.b.) ile ilgilidir
Yapısının karmaşık olması nedeniyle polen ilaç veya büyüme uyarıcı olarak kullanılır.
Arılar tarafından toplanan polenin kullanımı ile ilgili çok sayıdaki araştırma anemiyi
önlemede, sinir sistemi, endokrin system hastalıkları, sindirim kanalı hastalıkları,
hipovitaminoz gibi bir çok sağlık sorununu önleme ve redavide kullanılmaktadır.

Polenin terapötik ve iyileştirici etkisi:
Polen anaboliktir:
-

polen iştahı artıran ve yeni hücre gelişimini artıran bir çok vitamin ve diğer maddeleri
içerir;

Polen anti-atherosklerotiktir:
-

polen kompleks yapısı nedeniyle kan basıncını azaltır, karaciğer ve fonksiyonlarını
artırarak kan dolaşımını düzenler ve arterial endoteliumda hücre rejenerasyonunu
artırır.

Polen antibakterialdir:
-

polende hyer alan çiçekler bioflavonoidler gibi antibakteriyel maddeleri içerdiğinden
antibakteriyel etkilidir;

Polen antidepressandır:
-

polen sinir sistemi için gerekli tüm aminoasitleri içerdiğinden endorfinler gibi
antidepresandır.

Polen anti-inflammatory etkilidir:
-

polen az miktarda içerdiği bioflavonoidlerle güçlü anti-inflammatory etkilidir.

Polen antitoksiktir:
-

polen karaciğer için çok iyi bir gıdadır. Sağlıklı karaciğer de toksinleri daha iyi nötralize
eder.
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Polen dietetiktir:
-

polen yukarıda bahsedildiği gibi önemli bir gıdadır. zihinsel ve fiziksel yorgunluğa
karşıejeteryan gıdaların iyi bir karışımıdır. Bu nedenle de obezite için, hipertansiyon
ve gut için yararlıdır.

Polen beyin fonksiyonlarını geliştirir:
-

belirlenemeyen bir çok madde nedeniyle polen sinir hücrelerini karaciğer ve genel
sağlığı etkileyerek dolaylı olarak etkiler.

7

Polen çok miktarda vitamin, enzim ve bu nedenle de bioenerji içerir. Apiterapinin etkinliği
oluşturulan medikanal ürünlerin kalitesine bağlıdır.
Prensip olarak hasta veya normal hücrelerin sağlığı için yüksek kaliteli aktif bileşiklere ihtiyaç
vardır. Polen de bu bakımdan içerdiği binlerce madde nedeniyle önemli bir alternative tıp
ürürnüdür.

7

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Bee-pollen-macro_-_Virginia_-_ForestWander.jpg
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BÖLÜM 5:
BAL MUMU – Özellikleri, etkileri ve uygulanması
Balmumu arılar tarafından sabit olarak üretilen, bal, bal polen ve arı sütü ile ilgisi olmayan ve
apiterapide önemli özelliklere sahip bir maddedir.
Balmumunun içsel ve dış etkileri:
-

eeksternall: sırt ağrısı ( propolisle birlikte), artitis, akne, kozmetik amaçlı kullanım
(depilasyon);

-

internal: saç dökülmesi, dişeti hastalığı, kabızlık.

8

Balmumunun özellikleri onun içerdiği maddelerle doğrudan ilgilidir. Fakat aynı zamanda
arılar balmumuna az miktarda propolis de bırakırlar. Bu nedenle balmumu şu gibi özelliklere
sahiptir: antiseprik, yumuşatıcı, anti-inflammatory, iyileştirici.

8

http://lataifas.ro/frumusete/20448/crema-de-fata-cu-ulei-de-catina-ceara-de-albine-si-plante/

21

Balmumu derinin düzgün ve elastic yapıda olmasına yardımcı olur ve bu nedenle kozmetikte
farklı maskelerin hazırlanmasında kullanılır.
Uygulamam yöntemleri:
-

Eksternal (deri ve dudaklar): tek başına veya ham propolis ile combine halinde,
propolis ekstraktı ile, resinlerle, ayçiçek yağı veya ılık zeytin yağı ile merhemler:
eksternal bilgesel ağrı; farklı deri hastalıkları ve/veya akne, deri hastalıkları ve ayak
nasırları

-

Ağız, burun, sinus, farinks ve larinks hastalıklarında internal kullanımı: Bu amaç için
balmumunun hasadı baldan once yapılır; bu balmumu az miktarda bal, polen ve
propolis içerir. Bu klasik balmumundan daha iyidir çünkü çok farklı bileşikleri içerir.
Uygulama metodu bal mumunu 15 dakika çiğnemektir.

-

Oral uygulama: Balmumu iyi bir nemlendirici olup iç iltihaplar ve özellikle gastrointestinal sistemin iltihap ve inflamasyonunda kullanılabilir.

-

Yumuşatıcı olarak: Balmumu kalın bağırsak hastalıklarında kullanılabilir ve destekleyici
olarak (bal ve propolisle combine olarak) kullanılabilir.
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BÖLÜM 6:
ARI SÜTÜ – Özellikleri, etkileri ve uygulanması
Arı sütü farklı arı ırklarından sağlanmakla birlikte yapı bakımından sabitttir. Onun stabilitesi
arı ırkının genetic stabilitesine dayanır. Bu nedenle coloninin yaşamı için önemlidir.

Arıs üstünün ana maddeleri: su, proteinler, şekerler, lipitler ve mineraller. Su içeriği yaklaşık
taze arı sütünün 2/3’ü kadar olup, kuru kısımda proteinler ve şekerler (fruktoz ve glukoz) en
önemli fraksiyonlardır.
Toplam 29 amino asit ve derivatları arı sürtünde belirlenmiştir. Aspartik asit ve glutamik asit
bunlardandır. Bütün esansiyel amino asitler arı sütünün yapısında bulunur.
Arı sütündeki diğer önemli madde asit-10-hidroksi-decenoic olup bunun konsantrasyonu arı
sütünün kalitesi için bir parametredir. Bu kuru maddede % 1.8’den daha fazladır.
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Arı sütü kompleks bir madde olup işçi arılar tarafından kraliçe arıyı beslemek için üretilir.
Onun besin madde konsantrasyonu kraliçe arının 5 yıldan fazla hayatta kalmasını sağlar.
Halbuki işçi arının yaşam süresi 2-4 aydır. Arı sütünün yapısı o kadar besleyicidir ki kraliçe arı
bir günde 2000-3000 yumurta yapabilir.
Arı sütünün etkileri: beslemesel ve metabolic hastalıklar, diabet, kan hastalıkları,
kkardiovasküler hastalıklar, akçiğer hastalıkları, kulak-burun-boğaz hastalıkları, mide
hastalıkları, immune system hastalıkları, böbrek, romatizma, endokrin, adrenal bez
hastalıkları, enfeksiyoz hastalıklar, nutritional and metabolic diseases, diabetes, blood
diseases, cardiovascular diseases, diseases of the lungs, otorhinolaryngology, stomatology,
diseases of the immune system, renal, rheumatology, endocrinology, diseases of the adrenal
glands, infectious diseases, pediatrik hastalıklar, onkoloji.
Arı sütünün terapötik ve iyileştirici özellikleri:
Arı sütü karaciğere faydalı etkiye sahiptir:
-

Karaciğer ağırlığını azaltır, yapı ve fonksiyonlarını iyileştirir;

-

Albumin / globulin miktarını artırır, karaciğer hastalıklarının özellikle hepatitin
iyileşmesinde etkilidir;

-

Karaciğer hücre miktarını artırır.

Arı sütü karaciğer ve miyokardik dokulara yararlı etkiye sahiptir:
-

Oksijen tüketimini artırır;

-

Arı sütü bir harmoni içinde canlı yapıları geliştirir ve onların enerjisini artırır.

Arı sütü inflammasyon etkisine sahiptir:
-

Aseptic inflammatory olayları artırır;

-

Dokuların iyileşmesine yardımcı olur..

Arı sütü kardiovasküler system üzerine olumlu etkiye sahiptir:
-

Atherosklerosisi azaltır;

-

Arı sütü sadece kraliçe arı için değil insane için de önemli doğal bir hayati ürün olup
arterlerin sağlık ve gençliğini korur.
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Arı sütünün kullanımı:
INTERNAL:
-

Ağız için: tek başına veya diğer maddelerle kombinasyon halinde ham arı sütü oral
bölgede diş eti hastalıkları gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanılır.

-

Farenjial ve larinjial bozukluklar: Liyofilize arı sütü spreyleri;

-

Gastrointestinal bölge için: ham, tek başına ve bal ile combine halinde, tıbbi bitkiler
ve diğer tedavi edici maddelerle;

-

Ek olarak veya medikanal ürün olarak: tabletler, kapsüller ve liyofilize.

-

Subkutan enfeksiyonlar: özellikle yaşlılarda immune sistemi uyarır,

EKSTERNAL:
-

Göz hastalıkları için: Moleküler misel; arı sütü özel bir cihaz ile gözlerde mikro
püskürtme, fizyolojik tuzlu su ile kombine edilebilir; göz kapağı hastalıkları için bir
merhem, gibidir;

-

Sağlıklı deri için: kremler, losyonlar, şampuanlar, sabunlar

UYGULAMA:
-

Yetişkinler için günlük doz yaklaşık 500 mg (800-1000 mg).

-

Çocuklar için dozaj yetişkinlerin %30-50’sidir.

-

Oral, gastrointestinal kullanım için dil altına ham arı sütü alınabilir, liyofilize tabletler
tükrükte çözünene kadar tutulur (minimum 2-5 dakika).

Klinik araştırmalar arı süstünün yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı durumlarında etkili
olduğunu ortaya koymuştur.

25

BÖLÜM 7:
TIBBİ ARI ZEHİRİ – Özellikleri, etkileri ve uygulanması
Arı zehiri fonksiyonları için mükemmel üretilmiş bir madde olarak arıların ve koloninin
savunmasında kullanılır. İşçi arıların venom bezinde ve kraliçe arılarda üretilir ve venom
kurusunda depolanır. Sokma sırasında zehir iğnesinden sıvı olarak boşalır.

9

Arı zehirinin aktif maddeleri (bir ergin için 100-300 sokma kadar) eğitimli kişiler tarafından
uygulandığında yararlıdır. Eğer uygulama doğru yapılmazsa arı zehiri bazı insanlarda allerjik
reaksiyonlara neden olur ve irritasyon yapar.
Bu nedenle tedavi amaçlı uygulamadn once hastalarda tüm ölçümler yapılmalı (allerji testi,
doğru dozajlama); apiterapist bu ürünü dikkatli kullanmalıdır.
Arı zehiri iki ana formda bulunur: arı tarafından ekstrakte edildiğinde vaya arı tarafından
iğneyle enjekte edildiğinde sıvı, özel mekanizmalarla (venom kollektör) toplandığında
kurudur. Arı zehiri renksiz bir sıvı olup keskin ve acı tadı ile olgun muza benzer kokusu vardır.
Saf kuru venom sarı-kahvemsi renktedir.
9

http://inhabitat.com/study-finds-that-nanoparticles-loaded-with-bee-venom-can-kill-hiv/
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Arı zehirinin terapötik ve iyileştirici etkisi:
Tıbbi arı zehiri antibiotik özelliktedir:
-

Bakteriyel etki: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherischia coli,
Salmonella typhi, Bacillus brevis, Bacillus cereus; arı zehiri bakteri ve mantar
gelişimini inhibe eder;

Tıbbil arı zehiri yararlı etkiye sahiptir:
-

Deri: Medikanal arı zehiri deri yenileyicidir. Daha iyi kan dolaşımı ve kapiler dammar
geçirgenliğini artırarak dolaşımı artırır.

-

Mide: Gastrik salgıyı artırır.

-

Kas-iskelet sistemi: Büyük dozlarda
reaksiyonları artırır.

-

Dolaşım sistemi ( küçük dozlarda): kalp atışını düzenler, enerji seviyesini artırır, kalp
atışı ve dammar geçirgenliği artar;

-

Sinir sistemi: iarı zehiri uygulandığında ağrıyı önler, sinir uyarılarının geçişini bloke
eder ve geçiş hızını azaltarak sinir sistemini uyarır.

arı zehiri mide kaslarını kasar; osteoblastik
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Tıbbi arı zehiri uygulaması::
Uygulama doğrudan deriye yapılır.
Arı zehininin uygulanmasında 4 genel yöntem bulunmaktadır:
1. Saf arı zehiri doğrudan arının iğnesinden uygulanır.
2. Arı zehiri solusyonu enjeksiyon ile uygulanır.
3. Arı zehirli kremler, local olarak, masaj ile ve pres ile uygulanır.
4. Arı zehiri solusyonları iyontoforez gibi özel fizyoterapi yöntemleri ile uygulanabilir.
10

Arı zehiri tek başına veya ideal olarak diğer tedavi edici maddelerle kombinasyon halinde
kullanılır. Basit ısırılma veya arı zehiri enjeksiyonu tek başına kullanıldığında bir fayda
oluşturmaz. Terapötik özellikleri uzun zamandır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Arı
sokmalarının ağrılı romatizmalara iyi geldiği arıcılar tarafından bildirilmektedir.
Son yıllarda arı zehiri terapisi popularitesi artan bir uygulamadır. Romatoid artrit, lupus,
scleroderma ve MS gibi bir çok otoimmün hastalıkta kullanılmakta olup 10.000 MS
hastasında tedavide kullanılmıştır.

10

http://keepingbee.org/wp-content/uploads/2012/10/Honey-bee-venom.jpg
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BÖLÜM 8:
ARI ÜRÜNLERİ İÇİN KONTREDİKASYONLAR

BAL: Bal için en önemli kontrendikasyon şeker hastasıdır. İstisnalar: Sabah küçük miktarlarda
akasya balı verilebilir (çoğunlukla fruktoz içeren). Bal tatlıdır ve %70 karbonhidrat içerir ve
diabet olanlara (hiperglisemi) büyük miktarlarda verilemez.
Balın tavsiye edilemeyeceği diğer durum ise: polen allerjisi (özellikle sindirim sistemi ile ilgili).
Bal % 1’den fazla polen içeriri. Allerjisi olanlar sindirim ve solunum sistemi alerjileri için
dikkate alnması gerekenlerdir.
PROPOLİS: Propolis, ya da bununla kombinasyonlar alerjik reaksiyonlar yapabilir. Bu durm
yaklaşık % 1-2 oranında insanlarda bulunmaktadır. Propolis alerjisi olanlara bu tavsiye
edilemez.
POLEN: Bazı insanlar polene allerji gösterebilirler ve özellikle mide bulanması vb. görülebilir.
Bu durumlardan kaçınmak için polene hastaların çok küçük dozlardan başlaması tavsiye
edilir.
BAL MUMU: Saf bal mumu esasen inert maddeler içerir. Fakat az miktarda propolis ve polen
içermesi de olumsuz etkilerin nedenidir. Bu nedenle bal mumu içerdiği maddeler nedeniyle
allerjik reaksiyonlara neden olur.
ARI SÜTÜ: şu durumlar rapor edilmiştir: astım atakları, Adisson hastalığı. Arı sütü büzücü
etkiye sahip olduğundan bronşların daralmasına neden olur.
ARI ZEHİRİ: arı ürünlerinin en tehlikelisidir. Hastaların tedavi öncesi allerji testlerinin
yapılması zaruridir.
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