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ÖZ
Propolis bal arıları tarafından çam, okaliptüs, akçaağaç, kavak, kestane, erik gibi ağaçların tomurcuk,
yaprak ya da kabuk çatlaklarından toplanan bitki reçinelerinin, mum, arıların çeşitli salgıları ve kısmen
polen ile karıştırılmasıyla üretilen ve kovanda çeşitli amaçlarla kullanılan bir arı ürünüdür. Yapısında
bulunan bileşenler propolise antimikrobiyal, antitümoral, antifungal, antiseptik özellikler
kazandırmıştır. Bu nedenle çok eski çağlardan beri yaraların iyileştirilmesi, diş çürüklerinin tedavisi ya
da dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde de yapılan çalışmalar ile immün sistemi
desteklediği belirlenen propolisin kullanımı daha çok yaygınlaşmıştır. Propolis kullanılarak üretilen
birçok ürünün olması kullanılabilirliğini de kolaylaştırmıştır. Son yıllarda üretilen propolis katkılı krem,
losyon, diş macunu gibi ürünler çeşitli hastalıkların tedavisinde olumlu yönde katkı sağlamaktadır.
Özellikle son yıllarda her altı kişiden birinin ölümüne sebep olan kanserin tedavisi ve iyileştirilmesinde
propolisin kullanımı dikkat çekmiş ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Yaraların iyileştirilmesi,
dermatolojik sorunların giderilmesi, ağız ve diş sağlığının korunması gibi farklı alanlarda da
propolisten faydalanılmaktadır. Bu derlemede propolisin iyileştirici ve önleyici etkilerininden
bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Propolis, Kanser, Apiterapi, Antimikrobiyal, Antifungal
ABSTRACT
Propolis is used plant resins collected by honey bees from the buds, leaves or shell cracks of trees
such as pine, eucalyptus, maple, poplar, chestnut, plum; wax is a bee product produced by mixing
bees with various secretions and partially with pollen and used for various purposes in the hive. The
components in its structure gave the propolis antimicrobial, antitumoral, antifungal and antiseptic
properties. For this reason, it has been used for the healing of wounds, the treatment of dental caries
or disinfection since ancient times. Today, the use of propolis, which is determined to support the

immune system, has become more common. The availability of many products produced using propolis
has also facilitated its usability. Products such as cream, lotion, and toothpaste produced in recent years
contribute positively to the treatment of various diseases. Especially in recent years, the use of propolis

in the treatment and recovery of cancer that causes the death of one out of every six people has drawn
attention and many studies have been conducted on this subject. Propolis is also used in different
areas such as healing wounds, eliminating dermatological problems, protecting oral and dental health.
In this review, the healing and preventive effects of propolis are mentioned.
Keywords: Propolis, Cancer, Apitherapy, Antimicrobial, Antifungal
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EXTENDED ABSTRACT
Goal: Propolis is a functional product produced by
honey bees (Apis mellifera L.) by mixing resins of
various trees with enzymes and other secretions of
bees. In recent years, propolis, which has attracted
the attention of researchers and stands out among
bee products, has been widely used in many sectors.
It contains minerals such as Mg, Ca, Fe besides
vitamin B, C, A and E in the propolis structure that
bees produce to protect their hives. In addition to its
various vitamins and minerals, it contains bioactive
components such as luteolin, galangin and caffeic
acid. Propolis has been found to prevent dental
caries in studies on oral and dental health. In the light
of this useful information, the use of toothpastes
produced by adding propolis is becoming
widespread. In this study, nowadays the effect of
propolis on health has been tried to be discussed.
Discussion: It is used in food industry, cosmetics
industry and pharmaceutical industry due to its
antimicrobial, antifungal, antitumoral and anticarcinogenic bioactive components. It can be used
to prevent the degradation of beverages such as fruit
juices or meat products such as salami by
microorganisms as well as to add functional
properties to other food products. The presence of a
stopping effect on cancer, which is a disease of our
age, caused by various factors, has been a source
of hope for these patients. Positive effects have been
determined in studies on breast, colon, lung,
pancreatic cancer. It has been determined that
bioactive components such as caffeic acid phenyl
ester (CAPE), galangin, luteolin, caffeic acid,
artepillin C have a stopping effect on cancer cells. It
has also been reported that it helps to heal mouth
microflora by reducing tooth sensitivity. It is also
used safely in cosmetic products such as skin
creams and lip protectors, since it has a benefit on
skin health, has no toxic effect and does not show
an allergic reaction.
Conclusion: With the introduction of supportive
treatments such as apitherapy, the use of natural
products in treatment has gained great importance.
Propolis, which has been used for years in the
treatment of diseases and prevention of
inflammation due to its antimicrobial effect, is of
great importance in terms of supporting modern
medicine. It can be discovered by researches on the
components of propolis, in which the bioactive
components in its structure can contribute to many
diseases other than cancer. Ensuring its

standardization with the studies conducted will make
it possible to use a natural and effective substance
in the pharmaceutical industry. With the expansion
of the usage area, it will be collected by the
beekeepers more consciously and this valuable
product will be brought to the industry.
GİRİŞ
Gıdanın
duyusal
özelliklerinin
iyileştirilmesi,
faydalılığının arttırılması amacıyla katkılandırılması
ya da yararlı özelliklerinin arttırılması, fizyolojik
özelliklerinin iyileştirilmesi gibi amaçlarla üretilen
ürünlere ilk kez 1984 yılında Japonya’da
“fonksiyonel gıda” adı verilmiştir (Bigliardi ve Galati
2013). Bal, arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünleri,
insanlığın ilk çağlarından beri beslenme, sağlığın
korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla
kullanılmaktadır. Bu nedenle bir çok arı ürünü hem
fonksiyonel gıda olarak değerlendirilmekte hem de
son yıllarda ön plana çıkan apiterapinin temelini
oluşturmaktadır (Kumova v.d. 2002, Doğan ve
Hayoğlu 2012, Mehmetoğlu v.d. 2017). Sağlık
Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları”
yönetmeliğinde apiterapi alanında sekonder immün
yetmezliklerinde
immün
destekleyici
olarak
değerlendirilen propolisin yapılan çalışmalarda
antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitümoral ve
antioksidan aktivite gibi biyolojik özellikleri
belirlenmiştir (Doğan ve Hayoğlu 2012, Anonim
2014, Mollahaliloğlu v.d. 2015). (Doğan ve Hayoğlu
2012., Anonim 2014, Mollahaliloğlu v.d. 2015).
Ayrıca propolisin sahip olduğu faydalı özellikleri
nedeniyle 21. yy’ın başlangıcından günümüze kadar
uygulamalı bilimler ile ilgilenen akademisyenlerin
başvurduğu “Web of Science”da yaklaşık 5200
makale hazırlanmış ve bunların %18,8’i farmakoloji
alanında olmak üzere birinci sırada yer alırken;
%13,6 ile gıda alanında yapılan çalışmalar ikinci
sırada
bulunmaktadır.
Sağlık ile
ilgilenen
akademisyenlerin taramalar için başvurduğu
“Pubmed”e göre ise 2001’den günümüze propolis ile
ilgili yaklaşık 2900 makale hazırlanmıştır.
Propolis bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından
bitkilerin yaprak, gövde, tomurcuk gibi farklı
kısımlarından toplanan salgıların enzimler ve bal
mumu gibi maddeler ile birleştirilmesi sonucunda
ürettikleri reçinemsi maddedir (Bayram 2015, Chen
v.d. 2018, Olegario v.d. 2019).
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Yunanca bir kelime olan propolis; “pro” (ön,
savunma) ve “polis” (şehir) kelimelerin birleşmesiyle
oluşmuş olup, arı kolonileri için şehrin savunulması
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda propolis
Yunanca’da “arı zamkı” anlamına da gelmekte ve
kovanın
açıklıklarının
kapatılması
için
kullanılmaktadır (Bogdanov 2017). Kovan girişini
daraltarak kovan içerisine yağmacı canlıların girişini
önlemek, kovan sıcaklığını sabitlemek, kovan içinde
ölen ve taşınamayacak özellikteki canlıların
mumyalanması gibi amaçlarla kullanılan propolisin
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile üretim miktarı elde
edildiği bölgenin ekolojik koşullarına, koloni
özelliklerine, yıla, mevsime ve tuzak tipine göre
farklılık gösterebilmektedir (Usman v.d. 2016,
Bogdanov 2017, Popova v.d. 2017).
Bal arılarının kovan güvenliği için ürettiği propolis
eski çağlardan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda kullanımı hakkında birçok araştırmanın
yapıldığı propolis günümüzde gittikçe önem kazanan
doğal bir üründür. Yapısında bulunan bileşenler
nedeniyle gıda, ilaç, kozmetik sanayi gibi farklı
alanların ilgisini çekmiş olup farklı amaçlarla
kullanılmaktadır.
Yapılan
araştırmalarda
antikanserojen, antitümoral etkisinin keşfedilmesiyle
de günümüzde en çok ölüme sebep olan
hastalıklardan biri olan kanser için bir umut ışığı
olmuştur. Bunun yanında biyoaktif bileşenleri
nedeniyle farklı hastalıkların tedavisinde ve
destekleyici tıp uygulamalarında kullanılmaktadır.
Bu derlemede propolisin sağlık üzerine etkisi
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Propolisin Yapısı
Propolisin fiziksel özellikleri sıcaklığa bağlı olarak
değişmekle birlikte 10 ̊C’nin altında kırılgan ve sert
bir özelliğe sahipken, 15-25 ̊C’de yumuşak, mum
kıvamında bir özellik kazanmaktadır, 60-80 ̊C’de
kısmen erimekle birlikte bu bazı örneklerde 100 ̊C’ yi
bulabilmektedir (Kumova v.d. 2002). Yapışkan
özelliği nedeniyle propolis bazı arıcılar tarafından
sorun olarak görülmekte ve kovandan kazınarak
atılmaktadır (Kumova v.d. 2002, Doğan ve Hayoğlu
2012). Şekil 1’de toplanan propolisin yapısı
görülmektedir.
Propolis metanol, etanol, hegzan, etil asetat gibi
çözücülerde büyük ölçüde çözünmektedir. Suda ya
hiç çözünmemekte ya da çok az çözünebilmektedir.
Bunun yanında metilen klorür, dikolormetan, aseton,
zeytinyağı, kloroform, propilen glikol, polietilen glikol,
dimetilsülfoksit, çeşitli mineral tuzlar gibi çözücüler
ile ekstraksiyonu yapılabilmektedir (Arslan v.d. 2010,
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Bakkaloğlu ve Arıcı 2019, Keskin ve Kolaylı 2019).
Metanol, hegzan, kloroform gibi çözücüler sağlık için
zararlı olması nedeniyle kimyasal analizlerde tercih
edilmektedir.

Şekil 1: Propolis

Propolis elde edildiği kaynağa bağlı olarak %40-70
reçine; %3-5 uçucu yağ; %25-30 balmumu; %5
mineral madde, protein ve vitamin gibi diğer
maddeler bulunabilmektedir (Albayrak ve Albayrak
2008, Bogdanov 2017, Keskin v.d. 2020).
Bileşenlerin oranını ve çeşidini bitkilerin çeşidi, arı
ırkı, toplandığı mevsim gibi faktörler etkilemektedir.
Bu faktörlere bağlı olarak ham propoliste 300’den
fazla bileşen tespit edilmiş olup bunların 180’den
fazlası polifenoller, 20’den fazlası mineral madde ve
farklı miktarlarda vitamin, protein, aminoasit,
karbonhidrat
gibi
bileşenlerden
meydana
gelmektedir (Kumova v.d. 2002, Doğan ve Hayoğlu
2012, Bogdanov 2017, Mehmetoğlu v.d. 2017,
Kamatou v.d. 2019). Bu bileşenlerin farklılığı
propolisin renginin ve kokusunun da değişmesine
neden olmaktadır (Keskin 2018).
Yapısında B1, B2, B6, C, A ve E vitamini gibi
vitaminlerin yanında Mg, Ca, Mn, K, Na, Fe, I ve Zn
vb. yararlı mineraller gibi vücuda alınması gereken
22 besin bulunduran propoliste; polifenoller,
aminoasitler, steroidler ve kumarinler bulunmaktadır
(Doğan ve Hayoğlu 2012, Bayram v.d. 2015,
Mehmetoğlu v.d. 2017). Türkiye’den toplanan
propolislerde ağırlıklı olarak naringenin, kuarsetin,
kumarik asit, galangin, ferulik asit gibi fenolik
maddelere rastlanmakla birlikte (Popova v.d. 2005,
Katırcıoğlu ve Mercan 2006, Keskin v.d. 2020) Türk
propolisi ve farklı ülkelerden toplanan propolislerinin
yapısında
krisin,
rutin,
luteolin,
mirisetin,
pinosembrin, sinnamik asit gibi fenolik maddeler
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tespit edilmiştir (Zabaiou v.d. 2017, Gargouri v.d.
2019, Santos v.d. 2019).
Propolis ve ekstraktlarının biyolojik aktivitesinde
etkili olan pinosembrin, galangin, kafeik asit, kafeik
asit fenil ester, kuersetin, luteolin, kamferol gibi
flavonoidler, aromatik asitler ve bunların esterleri

farklı biyolojik akitiviteye sahiptiler. Bu bileşenler
içerisinde propoliste 38 farklı bileşeni bulunan
flavonoidler, farmakolojik olarak daha yüksek etkiye
sahip olup yüksek anti mikrobiyal etkiye sahiptir ve
propoliste bu bileşenlerin bir arada bulunması
etkisinin artmasını sağlamaktadır (Yücel v.d. 2014).
Tablo 1’de propolisin biyolojik aktiviteleri verilmiştir.

Tablo 1: Propolisin biyolojik aktiviteleri
Table 1: Biological activities of propolis

Biyolojik Aktivite
Antimikrobiyal
Antifungal
Antialerjik
Antikanserojen
Antitümoral
Antimikotik
Antiviral
Yara iyileştirici ve Hücre yenileyici

Propolis
daha
çok
Streptococcus,
ve
Staphylococcus gibi Gram (+) bakteriler üzerine
antibakteriyel
etki
gösterdiği
araştırmalarda
belirlenmiş olsa da Escheria coli, Pseudomonas
aeruginosa gibi Gram (-) bakteriler üzerine de Gram
(+)’e göre az da olsa aktivite göstermiştir (Albayrak
ve Albayrak 2008. Chen v.d. 2018). Başka bir
çalışmada ise Fusarium oxysporium f. sp. malonis
ve Alternaria altarnata (Moreno v.d. 2020), Candida
albicans (Katırcıoğlu ve Mercan 2006) üzerine
antifungal; Influenza, HIV-1 (Anjum v.d. 2019,
Mojarab v.d. 2020) gibi virüsler üzerine de antiviral
etki gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca SARS ve Cov-2
virüsleri üzerine etkisi hakkında çalışmalar devam
etmektedir (Kumar v.d 2020). SARS-Cov-2
tedavisinde propolisi etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada (Maaroufi 2020) yüzey koronavirüs spike
(S) proteininin reseptör tanıma ve memran
füzyonuna aracılık etmesi nedeniyle konakçı
özgüllüğünde faktör kabul edildiği bildirilmiştir.
SARS-Cov-2 spike proteininin analizi sırasında
iyileşmeye yardımcı olan fosfotaz 2 A (PP2A)’yı
hedef aldığı ve konakçıda sürekli enfeksiyona neden
olduğu belirtilmiştir. Akut enflamasyonunun kontrol
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2017, Escriche ve Juan-Borras 2018
Moreno v.d. 2020
Walgrave v.d. 2005, Naz v.d. 2019
Padmavathi v.d. 2006, Kouidhi v.d. 2010, Catchpole
v.d. 2018, Vukovic v.d. 2018
Sforcin 2016, Silva Frozza 2017
Kumova v.d. 2002, Hochheim v.d. 2019
Kumova v.d. 2002, Hochheim v.d. 2019
Doğan ve Hayoğlu 2012

altına alınmasının konakçıda meydana gelebilecek
tehlikelerin ortadan kaldırılabileceği açıklanmıştır.
Çalışmada Brezilya yeşil propolisi kullanılarak
propolisin yapısında bulunan artepilin C maddesinin
anti-enflamatuar etkiye sahip olduğunu bildirilmiştir.
Konakçı hücrenin tanınmasında spike proteininin
(1300 aminoasit) yanı sıra aminopeptidaz N, ısı şok
proteini A 5 (HSPA 5), furin, heperan sülfat
proteoglikanlar
gibi
farklı
koronavirüslerde
bulunmaktadır. Propolisin yapısında bulunan
bileşenler yardımıyla yaşlılar, kanser hastaları ya da
ön saflarda bulunan sağlık personeli için riski
azaltmak amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir
(Elfiky 2020).
Apiterapi
Ruhsal ve fiziksel olarak hastalıklardan korunma,
tanı koyma, tedavi etmede farklı kültürlerin inançları,
teorileri ya da tecrübeleri barındıran bilgi, beceri ve
uygulamalarına “geleneksel tıp” adı verilirken
yapılan tedavi ülke geleneklerinin parçası değilse ve
hakim sağlık sistemi ile birlikte yürütülmeyen bir
işlem
içeriyorsa
“tamamlayıcı
tıp”
olarak
adlandırılmaktadır. Akupunktur, apiterapi, hipnoz,
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masaj gibi yöntemler “alternatif/tamamlayıcı tıp”
yöntemlerindendir (Aydın ve Tekeoğlu 2018). Eski
çağlardan beri tıbbi amaçla kullanılan propolis tedavi
edilecek hastalığa bağlı olarak krem, damla, kapsül,
macun, gargara, losyon, sprey, sakız, şampuan gibi
çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir (Yücel v.d.
2014, Çağlayan v.d. 2017). Yapılan çalışmalar ile
propolisin kalp hastalıkları, şeker hastalığı, nörolojik
hastalıklar, deri hastalıkları, kanser, çeşitli
enfeksiyonlar, çürüklerin ve yaraların iyileştirilmesi
üzerine olumlu yönde katkısının bulunduğunu
bildirilmektedir ve bu hastalıklar üzerine etkisi bu
derlemede özetlenmeye çalışılmıştır.
Propolisin Kullanım Alanları ve Etkileri
Önemi her geçen gün anlaşılan propolis hastalıkların
tedavisinde, vücut direncini artırmada; fonksiyonel
özellik kazandırması ve muhafaza süresinin
uzatılması amacıyla gıdalarda; yumrulu bitkilerin
çimlenmesini
önlemesi
nedeniyle
bitkilerin
saklanmasında; kozmetik sanayinde, mobilyaların
cilalanmasında ve hayvanların beslenmesinde
kullanılabilmektedir (Atik ve Gümüş 2017).
Propolisin Çeşitli Sektörlerde Kullanımı ve Etkisi
Propolisin yukarıda belirtilen faydaları ve insanların
eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte daha sağlıklı
gıda tüketmek istemeleri üzerine birçok araştırmacı
propolisin gıdalarda kullanılabilirliğini araştırmıştır.
Belirlenen biyoaktif özellikleri nedeniyle propolis ve
ekstraktları da fonksiyonel gıda olarak günümüzde
de kullanılmaktadır.
Ghebleh (2019) tarafından propolis ilave edilmiş
kitosanla kaplanan tavuk etinin kalitesinin ve raf
ömrünün
araştırıldığı
çalışmada
bakteriyel
üremenin, lipit oksidasyonunun ve pH değişiminin
azaldığı bildirilmiştir. Brezilya’da salama katılan
propolisin
etkisinin
incelendiği
çalışmalarda
depolama ve fermantasyon süresi boyunca
oksidasyonun azaldığı bildirilmiştir (Kunrath v.d.
2017).
Yoğurt ve ayran (Çelik 2016); meyveli yoğurt (Güney
2016) gibi propolis katkısı yapılarak üretilen süt
ürünlerinde antimikrobiyal aktivite, antioksidan
aktivite ve depolama süresi incelenmiştir. Yapılan
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çalışmalarda depolama süresinin, fenolik madde
miktarının ve antioksidan aktivitenin propolis katkısı
yapılarak üretilen ürünlerde arttığı kimyasal ve
duyusal olarak önemli bir farklılık bulunmadığı
bildirilmiştir.
Portakal suyuna (Yang v.d. 2017) propolis ilave
edilerek koruyucu etkisi incelenmiştir. Araştırma
sonucunda propolisin portakal sularında yüksek
antifungal
ve
antibakteriyel
etkisi
olduğu
saptanmıştır. Propolisin çeşitli ürünlerde kullanım
limitlerinin ve etkileri Tablo 2’de verilmiştir.
Propolis ektraktı ve enkapsüle edilmiş propolisin
muffin üretiminde kullanıldığı çalışmada (Bağdatlı
2019) enkapsüle edilen örneklerin antioksidan ve
fenolik madde içeriğinin depolama sırasında daha
yüksek çıktığı belirlenmiştir.
Propolis gıda sanayinde kullanılabildiği gibi losyon,
şampuan, diş macunu ve sabun üretimi olmak üzere
kozmetik sanayinde; yanık tedavisi, diş sağlığı ve
deri sağlığı gibi sorunların tedavisinde kullanılması
amacıyla da ilaç sanayinde de ön plana çıkmaktadır
(Doğan ve Hayoğlu 2012).
İnsan sağlığı ve beslenmesi üzerine kullanılan
propolisin hayvan beslenmesi ve sağlığı üzerine de
etkisi araştırılmıştır. 1,2-Dimetilhidrazin (DMH), 7,12
dimetilbenz[α]antrasen (DMBA) and N-butil-N-(4hidroksibütil) nitrozamin (BBN) 2,2 -Dihidroksi-di-npropilnitrozamin (DHPN) dişi ratların içme suyuna 3
hafta eklenerek meme kanseri oluşturulmuştur.
Sonraki 33 hafta boyunca hayvanların diyetlerine
%0,1-0.01 oranında propolis ilavesi yapılmış ve
beslenme sonucunda propolisin etkisi incelenmiştir.
Yüksek dozda kullanılan propolisin idrar kesesinde
tümör olmayan hücre büyümesini arttırdığı ancak
düşük dozda kullanımının meme karsinomlarının
önlendiği belirlenmiştir (Kimoto v.d. 1999).
Hayvan beslenmesinde yem katkısının kullanılması
neredeyse zorunlu hale geldiğinden, rasyonlarda
kimyasal
katkı
maddeleri
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda hayvansal
üretimde organik ürünlere olan talebin artmasıyla
çeşitli doğal kaynak arayışına gidilmiş ve toksik
özelliği olmayan propolis alternatif olarak ön plana
çıkmıştır (Arslan v.d. 2017, Silici ve Güçlü 2018).
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Tablo 2: Propolisin farklı ürünlerde kullanım oranları ve etkisi
Table 2: Usage rates and effect of propolis in different products

Kullanılan örnek

Katkı limiti ve çözücü çeşidi

Etkisi

Kaynak

Hazır çorba

%0,1 etanol ekstraktı

Staphylococcus aureus inhibisyonu

Apaydın

(Domates, Ezogelin,

2015

İşkembe, Tarhana,
Kremalı tavuk, Yayla)
Ahududu

Ras peyniri

0,5 mg/ml etanolle ekstakte

P. digitatum, P. expansum, P.

Moreno v.d.

edilmiş zein ile enkapsüle

italicum, A. alternata, A. carbonarius,

2020

edilmiş propolis

ve B. cinerea inhibisyonu

250, 500, 1000 ppm etanol

Aspergillus versicolor inhibisyonu

ekstraktı
Yoğurt

1000 ppm etanol ekstraktı

Aly ve
Elewa 2007

Staphylococcus aureus ve

Gao v.d.

Eschericiha coli inhibisyonu

2011

Patates püresi

400 ppm etanol ekstraktı

Yüksek antimikrobiyal aktivite

Bahtiti 2013

Dondurma

%0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5

Antioksidan aktivitesinde artış

Mehmetoğlu

etanol ekstraktı
Kıyma (Dana eti)

%1,5, 2, 2,5 su ekstraktı

2019
Listeria monocytogenes,

El-Demery

Pseudomonas aeroginosa, Fusarium

v.d. 2016

oxysporum ve Saccharomyces
cerevisia inhibisyonu.
Portakal suyu

0,6 mg/ml etanol ekstraktı

Bacillus inhibisyonu

Yang v.d.
2017

Balık köftesi (burger)

%5 mikroenkapsüle

Toplam fenolik madde miktarında ve

Spinelli v.d.

etanolik propolis ekstraktı

antioksidan aktivitede artış

2015

Propolisin Sağlık Üzerine Etkisi
Propolisin Kronik Hastalıklar Üzerine Etkisi
WHO ve CDC (Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi)
tarafından kronik hastalık; bulaşıcı olmayan, genel
olarak bir yıl ve daha uzun süren ve sürekli tıbbi
müdahale gerektiren günlük yaşamı ve aktiviteleri

sınırlandıran durumlar olarak tanımlamaktadır. En
yaygın görülen kronik rahatsızlıklar ise kalp
hastalıkları, kanser, Tip 2 diyabet ve kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH) olarak sıralamıştır.
Bunların haricinde astım, felç, böbrek yetmezliği,
hipertansiyon, obezite, alzheimer gibi hastalıklarında
dünya çapında yaygın görülen ve ölüme sebep olan
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kronik hastalıklar arasında olduğu bildirilmiştir.
Dünyada 17,7 milyon kişi yıl-1 kardiyovasküler
hastalıklar, 3,9 milyon kişi yıl-1 solunum hastalıkları
ve 1,6 milyon kişi yıl-1 de diyabet nedeniyle hayatını
kaybetmektedir. Türkiye’de ise diyabet, kalp damar
hastalıkları, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları
nedeni ile meydana gelen ölümler ölüm oranının
%86’ sını oluşturmaktadır (Anonim, 2019).
Su ve etanol kullanılarak ekstrakte edilen propolisin
şeker hastalığı olan sıçanlarda kan şekerini, toplam
kolestrolü, düşük yoğunluklu lipoprotein kolestrolü
(LDL-C) ve trigliserit seviyesini azalttığı, yüksek
yoğunluklu lipoprotein kolestrol (HDL-C) ve
süperoksit dismutaz (SOD) serum seviyesini
arttırdığı bildirilmiştir (Fuliang v.d. 2005). CAPE
tedavisinin diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesinde
retinadaki stresi azalttığı bildirilmiştir (Durmuş v.d.
2008).
Kardiyovasküler hastalıklarda yaygın görülen
hastalıklardan biridir ve vücut yağ oranının artması
kardiyovasküler hastalıklara neden olur. Oral yolla
propolisin etanolik ekstraksiyonu (50 mg kg-1 30 gün1
) verilen farelerin ağırlıklarında ve karaciğerde lipit
birikiminde azalma belirlenmiş, kardiyovasküler
sistem üzerinde ise propolis ekstratının koruyucu
etkisinin olduğu bildirilmiştir. Bu bilgilere dayanarak
propolisin hiperlipidemik bozukluklara yardımcı gıda
takviyesi olarak kullanılabilmesi mümkündür (Orsolic
v.d. 2019).
Dünya çapında giderek daha yaygın görülen astım
bir başka kronik hastalıktır ve astım hastaları
günümüzde medikal yöntemlerin yanında alternatif
tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Bir ay boyunca
günde 3 defa 75 mg kg-1 gün-1 propolis tableti verilen
on beş yaşından büyük elli iki astım hastasının orta
derecede inatçı astımının klinik ve fizyolojik olarak
iyileştiği belirlenmiştir (Mirsadraee v.d. 2019). Yine
alerjik astımın T2 hücreleri üzerinde etkisinin
incelendiği başka bir çalışmada propolisin vücudun
kendi bağışıklık sisteminin arttırıldığı bildirilmiştir
(Pineros v.d. 2020). Astımlı fareler üzerinde %70’lik
etanolik propolis ekstraktının on dört gün boyunca
günde 50 mg/ kg ve 200 mg kg-1 olarak uygulandığı
çalışmada her iki dozun murin astımla bağlantılı
patolojiyi azalttığını tespit etmişlerdir (Cavalcante de
Farias v.d. 2014). Yapılan çalışmalarda bulunan
histolojik kanıtlar propolisin bronşiyal astım için
alternatif terapötik ajan olarak kullanılabileceğini
göstermiştir (Abdelrazeg v.d. 2020).
Oksidatif stres beyin hücrelerinde zarara yol
açmakta ve bunun sonucunda oluşan iskemi
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nedeniyle felç ve serebral enfarktüs gibi yaygın
görülen veya ölümcül olabilen hastalıklar meydana
gelmektedir. Propolis ve yapısında bulunan etken
maddeler beyindeki hücrelerin nöroproktif etkisini
arttırarak beyin hasarını azaltmaktadır (Lotfy 2006,
Kakoolaki v.d. 2013, Sun v.d., 2016, Bazmandegan
v.d. 2017, Bazmandegan v.d. 2020). On mikromol
kg-1 CAPE verilen farelerin terapötik olarak beyin
hasarına karşı tokoferol gibi farklı antioksidan
maddelere göre avantaj sağladığı bildirilmiştir (Ilhan
v.d. 1999, Lotfy 2006). Spermetin kullanılarak
balıkların beyninde oluşturulan hasarın tedavi
edilmesi amacıyla %30 etanolde çözündürülmüş 10
ppm propolis 96 saat süreyle uygulanmış ve hasar
oluşturulan hücrelerin propolis kullanımından sonra
oksidatif strese bağlı biyokimyasal belirteçleri
iyileştirdiği ifade edilmiştir (Kakoolaki v.d. 2013).
Felce sebep olan oksidatif strese bağlı hücre
zararlanmalarının azaltılması için propolisin farklı
çözücü konsantrasyonları ve bileşenlerinin etkisinin
incelendiği çalışmada önce propolisin ekstraksiyonu
için %40, %70 ve %95 etanol konsantrasyonları
kullanılmıştır. En yüksek etkiyi %70 etanol ile
ekstrakte edilen propolisin gösterdiği belirlenmiş ve
daha sonra %70 etanol ile ekstrakte edilen
propolisten
diklorometan
ile
pinosembrin,
pinobanksin, pinobanksin-3-asetat, krisin ve
galangin saflaştırılmıştır. Saflaştırılan bileşenler
strese maruz kalan hücrelere uygulanmış ve tüm
monomerlerin koruyucu etkisi olduğu ancak
pinosembrinin daha yüksek koruyucu etki gösterdiği
bildirilmiştir (Sun v.d. 2016).
Farklı bölgelerden elde edilen propolisin sulu
çözeltisi 30, 100 ve 200 mg kg-1 olarak üç farklı
dozda iskemiden 48, 24 ve 1 saat önce ve iskemiden
4 saat sonra farelere uygulanmıştır. Deneme
sonunda propolis uygulanan farelerde kilo kaybı,
beyin ödeminde azalma ve nörolojik testlerde
iyileşme belirlenmiştir. 100 ve 200 mg kg-1
seviyesinde uygulanan propolisin daha yüksek etki
gösterdiği
bildirilmiştir.
Yapısında
kuarsetin,
propanoik asit, naringenin bulunan propolisin,
yapısında pinobanksin, 3,7 dihidroksil metoksi
flavanon, pinobanksin 3 asetat, pinobanksin 3
büteonat belirlenen propolise göre daha yüksek etki
gösterdiği belirtilmiştir (Bazmandegan v.d. 2020).
Propolis ve propolisin etken maddeleri birçok
hastalığın
tedavisinde
kullanılmaktadır.
Bu
hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddeler
ve çalışmalarda kullanılan dozlar Tablo 3’ te
verilmiştir.
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Tablo 3: Propolisin sağlık üzerine etkisi
Table 3: Effects on health of propolis

Sağlık Üzerine Etkisi
Kanser tedavisi (Kolon)
Kanser tedavisi (Meme)
Kanser (Ağız)

Etken Maddesi
CAPE ve kemrefol
Kafeik asit ve CAPE
Krisin, Kafeik asit, pkumarik asit, ferulik asit

Felç
Diyabetik Nefropati

Pinosembrin
Pinosembrin

Uygulama dozu
1000 µmol
100 µmol
Krisin:
5, 25, 50, 80 μg mL-1
Ferulik acid:
50, 100, 150 μg mL-1
Kafeik acid:
65, 130, 190 μg mL-1
p-kumarik asit:
70, 140, 210 μg mL-1
10 µg ml-1
10 mg kg-1

Tip 2 diyabet
Beyin hasarı
Karaciğer ve Böbrek doku
hasarı

Galangin ve pinosembrin
CAPE
Propolis

80 µmol
10 mg kg-1
100 mg kg-1

Kanser ve Kanser Tedavisinde
Yöntemler Üzerine Etkisi

Kullanılan

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ya göre 2018 yılında
9,6 milyon kişinin kanserden öldüğü ve dünyadaki
altı ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği
bildirilmektedir. Ölüme sebep olan ve en yaygın
görülen kanserler sırasıyla akciğer, kolon, mide,
karaciğer ve göğüs kanseridir. Kansere sebep olan
beş faktör arasında ise yüksek vücut kitle indeksi,
düşük meyve-sebze tüketimi, fiziksel aktivite
eksikliği, tütün kullanımı ve alkol kullanımı
sayılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile
antikanserojen, antitümoral etkisi tespit edilen,
kanser tedavisinde umut vaad eden ve doğal
fonksiyonel bir ürün olan propolisin günlük diyete
alınmasının faydalı olacağı araştırmacılar tarafından
ortaya konulmaktadır (Onur v.d. 2018).
Yapılan
çalışmalarda
propolisin
tütünden
kaynaklanan
hastalıkların
veya
kanserin
giderilmesinde etkili olduğu belirlenmiştir (Putra v.d.
2015, Barroso v.d. 2017, Koo v.d. 2019). Yine
yapılan başka bir çalışma; propolisin etken
maddelerinden biri olan CAPE (kafeik asit fenil
ester)’in normal hücrelerde düşük toksisiteye sahip

Kaynak
Budisan v.d. 2019
Kabala-Dzik v.d. 2017
Celinska-Janowicz v.d.
2018

Ma v.d. 2018
Granados-Pineda v.d.
2018
Liu v.d. 2018
Palaz ve Akçay 2020
Seven v.d. 2018

olması ve antimetastatik ve antianjiyonik ajan olarak
değer taşıması nedeniyle akut lenfoblastik lösemi
tedavisinde kullanılabileceğini göstermiştir (Biray
v.d. 2006).
Elli beş gün boyunca dimetilbenz(a)antrasen
(DMBA) verilerek göğüs kanseri oluşturulan
farelerde kansere karşı kullanılan bir ilaç olan
paksitaksel ve propolisin etkisi araştırılmış ve 30 gün
boyunca “50 mg kg-1 vücut ağırlığı” verilen farelerin
kanser tedavisine olumlu yanıt verdiği belirlenmiştir.
Ayrıca paksitaksel ile birlikte propolisin kullanılması
ilacının etkisinin artmasına neden olmuştur
(Padmavathi v.d. 2006).
Süperkritik
karbondioksit
ekstraksiyonu
ile
saflaştırılan propolis bileşenlerinin kansere karşı
etkisinin incelendiği çalışmada, ekstrakt propolisin
biyolojik aktif bir bileşeni olan artepilin C bakımından
zenginleştirilerek kolon ve göğüs kanser hücrelerinin
büyümesi üzerine etkisi incelenmiştir. Belirlenen
kanser hücrelerinin ekstraktın kullanılmasıyla
büyümesinin azaldığı bildirilmiştir (Wu v.d. 2009).
Günde 20’den fazla sigara içen 20-28 yaş arası
kişilerin tütün kanserojenlerinin idrarla atılmasının
(BaP ve kotin gibi bağımlılık yapan uyarıcıların)
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incelendiği çalışmada aloe vera polisakkaritleri,
propolis ve ikisinin birlikte etkisi incelenmiştir. Diyetin
takviye edilmesiyle zamana bağlı olarak propolis
kullanan kişilerde BaP atımı kontrol grubuna göre
1,30 kat, kotin atımı 2,08 kat artmıştır (Koo v.d.
2019).

Propolisin kan zehirlenmesi geçiren hastaların akut
kalp rahatsızlığı, organ yetmezliği, beslenme özelliği
ve oksidatif stres faktörleri üzerine etkisinin
incelendiği çalışmada, propolisin enfeksiyon ve
iltihabı azaltıp iyileşmeyi hızlandırdığı bildirilmiştir
(Pahlavani v.d. 2019).

Kolon ve göğüs kanseri hücrelerine karşı propolisten
izole edilmiş flavonoidlerin sitotoksik, proapoptik ve
antioksidatif özelliklerinin incelendiği çalışmada
seçilen flavonoidlerden luteolin, galangin ve
mirisetinin kanserin önlenmesinde antikanserojen
etkisi gösteren ilaç için iyi bir aday olduğu
belirlenmiştir (Vukovic v.d. 2018).

Androjene bağlı olarak insan prostat tümör hücresi
olan LNCaP hücrelerinin azaltılması üzerine yapılan
çalışmada 0,005-0,1-0,05-0,1 mg ml-1 seviyesinde
propolis ekstraktı uygulanmış ve 24-48-72. saatlerde
hücre indirgenmesi takip edilmiştir. Konsantrasyon
seviyesi arttıkça indirgenme hızının arttığı, 24 saatte
hücrelerin yarıya inmesi için gerekli konsatrasyon
seviyesinin ise 0,04 mg ml-1 olduğu belirlenmiştir
(Zabaiou v.d. 2017).

Keskin kokusu ve tadı nedeniyle siklodekstrin ile
enkapsüle edilerek kullanılan propolisin antigastrointestinal kanser aktivitesinin incelendiği
çalışmada 4 insan gastrointestinal hücresi (DLD-1:
kalın bağırsak kanser hücresi; HTC-116: kolon
kanser hücresi; KYSE-30: yemek borusu kanser
hücresi; NCI-N87: mide kanser hücresi) test
edilmiştir. α-β- ve δ-siklodekstrin kullanılarak
enkapsüle edilen propolisin kanserli hücreler üzerine
etkisinin faydalı olduğu bulunmuştur (Catchpole v.d.
2018).
Propolisten elde edilen pinobanksin ve türevlerinin
lenfoma hücreleri üzerine etkisinin araştırıldığı
çalışmada pinobanskin ve türevlerinin ayrıca
galangin ve krisinin apoptoza neden olduğu
bildirilmiştir (Alday v.d. 2015). Hep-2 kanser
hücresine karşı propolisin fraksiyonlarının antitümör
aktivitesinin incelendiği çalışmada da propolisin
kanser tedavisini olumlu yönde etkilendiği tespit
edilmiştir (Silva Frozza v.d. 2017).
Kafeik asit fenil ester, krisin, artepilin C, galangin gibi
propolis bileşenlerinin antidiyabetik, antialerjik,
laksatif etkilerinin yanında beyin, deri, göğüs,
pankreas, böbrek, karaciğer, prostat, kolon ve kan
kanserine karşı koruyucu ve iyileştirici etkisinin
olduğu bildirilmiştir (Patel 2016).
Radyoterapi uygulanan göğüs kanseri hastalarına
propolis desteği uygulanarak radyasyona karşı
koruyucu
etkisinin
incelendiği
çalışmada,
kemoterapi almış bir grup hastaya radyasyon
tedavisi, diğer gruba ise radyasyon tedavisine ek
olarak propolis takviyesi yapılmıştır. Propolis desteği
alan hastalarda radyasyonun sebep olduğu DNA
hasarının azaldığı; demir, hemoglobin, trombosit ve
beyaz hücre sayısının arttığı belirlenmiştir (Ebeid
v.d. 2016).
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Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Üzerine Etkisi
Propolisin diş sağlığı ve oral kanserler üzerine etkisi
ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış olup aşırı
hassasiyet, diş geçirgenliği, tübüllerin tıkanması,
kemoterapi sonucu azalan oral mukozanın
arttırılması, diş eti hastalıkları ve plak oluşumunun
önlenmesine olumlu yönde katkı sağladığı
bildirilmiştir (Vagish Kumar 2014).
Propolis
ekstraktının
kanser
hücrelerinin
çoğalmasına karşı potansiyel koruyucu etkisi ve
çürük önleyici ve antibiyofilm aktivitesinin belirlendiği
çalışmada Streprokok ve Enterokoklar dahil olmak
üzere 33 oral patojen incelenmiştir. Araştırma
sonucunda kanser hücrelerinin çoğalmasının ve
çürük yapan bakterilerin önlendiği bildirilmiştir
(Kouidhi v.d. 2010).
Normal koşullarda iki saatte oluşan ağız
mikroflorasının diş macununa %1-10 oranında
propolis çözeltisinin eklenmesi sonucunda sürenin
altı saate çıktığı bildirilmiştir (Kumova v.d. 2002).
Sağlıklı 30 +diş hekimliği öğrencisine bir hafta
süreyle 1 dakika boyunca dişlerini ticari bir diş
macunu ile fırçalamış sonrasında 1 dakika da test
edilen ürün ile fırçalama yapmıştır. Süre sonunda
propolisin ticari diş macunu ve misvaklı diş
macununa göre daha güvenli ve plak oluşumunu
azaltan bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Bhat v.d.
2015).
%5 oranında propolis tozu eklenerek üretilen
ksilitollü sakızların demineralize olmuş lezyonlarda
remineralizasyon özellikleri incelenmiş ve sonuçta
propolisin
demineralize
diş
kemiği
biyomineralizasyonunu
arttığı
belirlenmiştir
(Gargouri v.d. 2020).
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Nörolojik Hastalıklar Üzerine Etkisi
Nörolojik hastalıklar felç, kaslarda zayıflama, bilişsel
ve motor gerileme, hafıza kaybı, nöbetler, değişen
bilinç seviyesi gibi semptomlarla sonuçlanan sinir
sistemi anormallikleri göstermektedir. Polifenol
kaynakları bakımından zengin içeriğe sahip olan
propolis geriatrik ve nörolojik birçok hastalıkta
olumlu sonuç göstermektedir. Çünkü polifenollerin
yaşlanmayı önleyici oksidatif steresi azaltan ve sinir
hücrelerini koruyan etkisi bulunmaktadır (Farooqui
ve Farooqui 2012, Yücel v.d 2014).
Antioksidan, nöromodülatör ve nöroprotektif özelliği
nedeniyle parkinson, prion, alzehimer, huntington
gibi nörodejenaratif hastalıkların tedavisinde ve
önlenmesinde propolis ve izole edilen bileşenlerinin
olumlu katkısının olduğu belirlenmiştir. Giderek daha
yaşlı bir nüfusa sahip olan dünyada bu hastalıkların
önlemesi için propolis iyi bir katkı olduğu
düşünülmektedir (Çağlayan v.d. 2017, El-Seedi v.d.
2020).
Omurilik yaralanmaları üzerine propolisin etkisinin
araştırıldığı
bir
çalışmada
propolisin
aktif
bileşenlerinden biri olan kafeik asit fenil esterin (10
µmol kg-1) omurilik travmasında apoptozu önlediği
belirlenmiştir. Ayrıca aynı çalışmada kafeik asit fenil
esterin, glutomat seviyesini azalttığı için omurilik
yaralanmasından sonra glutamat kaynaklı sekonder
hasar ve nörotoksisiteyi azaltacağı öngörülmüştür
(Aydın 2013).
Dermatolojik Hastalıklar Üzerine Etkisi
Akne çoğunlukla ergenlik döneminde ortaya çıkan,
psikolojik strese neden olan ve pilosebasöz üniteyi
etkileyen yaygın bir cilt hastalığıdır ve nödüller,
kistler ya da iltihaplar barındırabilmektedir.
Propolisin akne tedavisinde kullanılabilirliğinin
incelendiği çalışmada (Mohammad Ali v.d. 2015)
yüz aknesi bulunan 40 hasta üzerinde inceleme
yapmışlardır. İki gruba ayrılan hastaların bir grubuna
propolis ekstraktı uygulanırken, kontrol grubu olarak
belirlenen diğer gruba yalnızca etanol uygulaması
yapılmıştır. Çalışmanın öncesinde ve sonrasında
bakteriyolojik inceleme yapılmış olup propolis
ekstraktının uygulandığı hastalarda Staphylococcus
epidermidis ve Propionibacterium acnes bakterileri
üzerine önemli düzeyde bakteriyolojik etkisi olduğu
bildirilmiştir.
Deri hastalıklarında propolisin harici kullanımının
diğer tedavi yöntemleri ya da ilaçlarla birlikte
uygulandığında hastalığın iyileşmesinde önemli
farklılıklar meydana getirdiği ifade edilmiştir. Aynı

şekilde propolisin genital hastalıklarda harici
kullanımının plaseboya karşı önemli düzeyde olumlu
fark oluşturduğu tespit edilmiştir (Sung v.d. 2017).
Sindirim Sistemi Hastalıkları Üzerine Etkisi
Helicobacter pylori sindirim kanalında yaşayan ve
üreaz üreten bir bakteridir. Bakterinin aside
alışmasında etkili olan iki enzimden biri üreaz diğeri
karbonik anhidrazdır. Bu enzimler bakteri için pH
değerini nötürler ve bakterinin gastrik epitelde
kolonize olması için ortam sağlar. Bu nedenle bakteri
ve ürettiği üreaz enzimi kronik gastrit, peptik ülser,
gastrik kanser, mide adenokarsinomu, üniner
katater, lenfoma oluşumundan sorumludur. Bu
amaçla Helicobacter pylori tedavisinde üreaz
aktivitesini durdurucu yöntemler tercih edilmektedir
ve tedavi amacıyla antibiyotik ve toksit ve stabilitesi
zayıf olan üreaz inhibitörleri fosforodiamidatlar,
hidrosamik asit türevleri kullanılmaktadır. Ayrıca
Helicobacter pylori antibiyotik direnci geliştirdiği için
tedavi edilmesi zorlaşmaktadır. Hatta Dünya Sağlık
Örgütü tarafından antibiyotiğe dirençli bakterilerin
küresel öncelik listesinde ikinci sırada yer
almaktadır. Bu nedenle, propolis içerisinde var olan
kafeik asit fenil ester, krisin, artepilin C, daidzain gibi
antioksidan, antimikrobiyal özelliğe sahip bileşenler
yardımıyla iyi bir farmasotik ajan olarak
görülmektedir (Baltaş v.d. 2016, Tacconelli v.d.
2017, Romeo v.d. 2019).
Helicobacter pylori ve onun üreaz üretimi üzerine
propolisin etkisinin araştırıldığı çalışmada, 15 farklı
bölgeden toplanan propolisin %70 etanol ile
ekstraksiyonu yapılmış ve etkisinin incelenmesi
amacıyla 75 mg ml-1 ekstrakt kullanılmıştır. Çalışma
sonunda tüm propolislerin Helicobacter pylori
tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir (Baltaş v.d.
2016). Helicobacter pylori’nin canlılığını ve yapısını
etkileyen propolis fenoliklerinin incelendiği bir diğer
çalışmada pinosembrin, krisin, galangin ve kafeik
asit fenil ester tanımlanarak etkisi incelenmiştir.
Bileşenlerin 256-1024 μg ml-1 seviyesinde minimum
inhibe edici etkisinin olduğu bildirilmiştir. Propolisin
belirtilen ana bileşenlerinin tek tek ve kombine
edilerek kullanıldığında Helicobacter pylori üzerine
bakteriosidal etkisinin olduğu belirtilmiştir (Romeo
v.d. 2019).
Helicobacter pylori peptid deformilaz (HpPDF),
Helicobacter pylori’nin hayatta kalmasını sağlayan
yeni oluşan polipeptid zincirinin N terminalinden
formil grubunun çıkarılmasını katalize eder. Yapılan
bir çalışmada bu durumdan faydalanılarak
hastalıkların tedavisinde propolisin kullanılabilirliği
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araştırılmıştır. Bu amaçla propolisin önemli
bileşenlerinden biri olan kafeik asit fenil esterin
Helicobacter pylori peptid deformilazı durdurucu
etkisi incelenmiş ve kafeik asit fenil esterin HpPDF
üzerine etkisinin olduğu belirlenmiş ve IC50 değerinin
4,02 μM olduğu bildirilmiştir (Chu v.d. 2013).
Üriner Sistem Hastalıkları Üzerine Etkisi
Üriner sistem hastalıkları, özellikle kadınlarda
tekrarlayan yaygın bir hastalıktır ve morbidite
oranınının yanı sıra çoklu antibiyotik kullanımı ve
masraflarının artmasına neden olmaktadır. Temel
patojen olarak görülen üropatolojik Escherichia coli
tedavide kullanılan β-laktam ve florokinonlara karşı
direnç mekanizması geliştirmesi nedeniyle alternatif
yöntemlerin kullanımına ihtiyaç duyulmuştur.
Propolisin antibakteriyel etkisi nedeniyle üriner
sistem enfeksiyonlarında kullanımı tedavide olumlu
yönde etki göstermiştir (Lavigne v.d. 2011, Yücel
v.d. 2014).
Kadınlarda ağrı ve kaşıntıya neden olan vajinitis,
iltihaplanma
ve
tekrarlama
eğilimindedir.
Tekrarlayan vajinitisin tedavisinde propolisin
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 54 hastaya yedi
gün boyunca 500 ml %5 sulu propolis solüsyonu
uygulaması yaptırılmıştır. Tedaviden altı ay sonra 33
hastanın başka bir tedavi görmeden durumlarından
memnun olduğu bildirilmiştir (Imhof v.d. 2005).
Tıkanıklık şiddeti ve süresine bağlı olarak böbrek
hasarlanmasıyla sonuçlanan üriner sistem obstrüktif
hastalığı üzerine propolisin fenolik maddelerinden
biri olan kafeik asit fenil esterin etkisi incelenmiş ve
denek tavşanlara 10 μmol kg-1 düzeyinde kafeik asit
fenil ester verilmiştir. Çalışma sonucunda kafeik asit
fenil esterin doku ve organ hasarına karşı koruyucu
etkisinin olduğu bildirilmiştir (Akçora v.d. 2010).
Yine fareler üzerine yapılan bir çalışmada
siklofosfamid etkisiyle oluşturulan hemorajik sistitisin
tedavisinde propolisin etkisi incelenmiş ve hemorajik
sistitis oluşturulan farelere günde gavaj yoluyla 200
mg kg-1 propolis 7 gün süreyle verilmiştir. Sonuçta
propolisin kematörapik bir ilaç olan siklofosfamid
tedavisinden kaynaklanan toksisiteyi iyileştirmede
etkili olduğu bildirilmiştir (Yılmaz ve Kaya 2018).
Solunum Sistemi Hastalıkları Üzerine Etkisi
Üst solunum yolu enfeksiyonu toplumda yaygın
olarak
görülmekte
ve
antitüssif
ilaçlar
kullanılmaktadır. Beş-12 yaş arasındaki 104 çocuk
hasta üzerinde arı ürünlerinin üst solunum yolu
enfeksiyonu üzerine etkisinin incelendiği çalışmada

199

arı ürünlerinin tedavide etkili olduğu belirlenmiştir.
Tedavide kullanılan kimyasal ilaçların alerjen
etkisine karşılık propolisin alerjik reaksiyon
göstermemesi nedeniyle iyi bir alternatif olduğu
bildirilmiştir (Seçilmiş ve Silici 2020).
Geniz eti büyümesi olan çocuklarda tekrarlayan
kronik orta kulak enfeksiyonu ve üst solunum yoluna
eğilim gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmada
geniz eti büyümesi olan çocukların tedavisinde
toplam polifenol içeriğini arttırmak için N-asetilsistein
ile birlikte propolis ekstraktı, bal, hatmi ve kuşburnu
ekstresi içeren bir oral sprey kullanmaları istenmiş
ve tedavi süresince takip edilmişlerdir. İşitme kaybı,
mikrobiyolojik analiz, burun ve farenks incelemesi
yapılmış ve propolis kullanımının burun tıkanıklığı,
hapşırma ve burun akıntısına olumlu yönde etkisi
olduğu bildirilmiştir (Folic v.d. 2020).
Dolaşım Sistemi Hastalıkları Üzerine Etkisi
Kardiyovasküler, immün ve sinir sisteminde etkili bir
rol oynayan nitrik oksitin (NO) vasküler sistemde
antiinflamatuar
ve
antiaterojenik
etkisi
bulunmaktadır. NO sentezi Nω-nitro-l-arginine metill
ester (l-NAME) ile inhibe edilmektedir. NO
seviyesinin değişimi hipertansiyon, septik şok,
diyabet gibi sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle
NO’ nun biyoyararlılığının arttırılması önemlidir. Bu
amaçla yapılan bir çalışmada farelere 15 gün
süreyle l-NAME (40mg kg-1) verilmiş ve son 5 gün
200 mg kg-1 etanollü propolis ekstraktı verilmiştir.
Süre sonunda propolis verileren farelerin katalaz ve
malonaldehit seviyelerinde azalma olduğu ve
propolisin endotelyal NO üretimini etkilediği
bildirilmiştir (Talaş v.d. 20014)
Antitümör antibiyotik olarak kullanılan Doksorubisin
konjeksif kalp yetmezliği ve mikrokardiyopatiye
sebep olmaktadır (Kaldır v.d. 2002). Serbest
radikaller ve oksidatif stres sonucunda ortaya çıkan
Doksorubisin
kaynaklı
mikrokardiyopatinin
önlenebilmesi için propolisin etkisinin incelendiği
çalışmada 10 mg kg-1 Dokrorubisin verilerek
kardiyomikropati oluşturulan sıçanlara 50 ve 100 mg
kg-1 propolis verilmiştir. Çalışmada propolis verilen
sıçanlarda
Doksorubisinin
kan
serumunda
yükselttiği
kreatin
fosfokinaz,
aspartat
aminotransferaz, kan ve doku glutatyonu ve
tiyobarbitürik asit seviyelerini azalttığı tespit etmişler
ve propolisin kardyoprotektif etkisi olduğunu
bildirmişlerdir (Chopra v.d. 1995).
Propolisin fenolik ekstraktının kullanıldığı başka bir
çalışmada kalp uyarıcı ve astım ataklarında
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kullanılan izoproteranol kaynaklı patolojik hipertrofik
kardiyomiyopati (kalp kasının anormal kalınlaşması)
ve kalp yetmezliğini azaltabileceği bildirilmiştir (Sun
v.d. 2016).
Propolisin Kullanım Dozu ve Toksisitesi
İn vivo ve klinik çalışmalar ile propolisin insan ve
sıçanlarda alerjik reaksiyon göstermeden güvenle
kullanılabileceğini ya da yüksek miktarlarda
uygulanmadıkça toksik etkisinin görülmeyeceğini
belirlenmiştir (Cao v.d. 2015, Cornara v.d. 2017,
Braakhuis 2019).
Ham
propolisin
ve
ekstraktlarının
standartlaştırılamamış
olması
nedeniyle
toksisitesinde farklılıklar görülmektedir. Bunun
yanında farklı araştırmacılar tarafından yapılan
çalışmalarda elde edilen veriler bulunmaktadır
(Burdock 1998). Propolisin günde 15 gramdan fazla
kullanılması cilt tahrişi ve alerjilere neden olacağı
bildirilirken, astım ve egzama rahatsızlığı bulunan
kişilerde kullanımına dikkat edilmesi gerektiği
belirtilmiştir (Castaldo ve Capasso 2002). Yine
kolanjiyokarsinomu bulunan ve böbrek yetmezliği
nedeniyle diyalize ihtiyaç duyan bir hastanın propolis
kullanımı ile böbrek fonksiyonlarının bozulduğu ve
kullanımının durdurulmasından sonra düzeldiği ve
buna propolisin yapısında bulunan CAPE’in sebep
olabileceği bildirilmiştir (Li v.d. 2005). Propolisin
ekstraksiyonu ile elde edilen pinosembrin
kullanımında ise günde 120 mg kullanılması tavsiye
edilmiştir (Cao v.d. 2015).
Antiseptik, iltihap giderici ve anestezik etkisi
bulunan, kozmetik ve medikal hazırlık ürünlerinde
kullanılan propolise karşı kişilerin alerjik reaksiyon
özelliği incelenmiş ve alerjik reaksiyon gösteren
hastaların 3-metil-2-bütenil kafeat ve feniletil kafeat
bileşenlerine karşı %1,2-6,6 oranında alerjik
reaksiyon
gösterdiği
bildirilmiştir.
Araştırma
sonucunda dudak koruyucu, kozmetik losyon,
şampuan, saç kremi ve diş macununda propolisin en
iyi doğal ürün olduğu bildirilmiştir (Walgrave v.d.
2005, Kuropatnicki v.d. 2013). Genel olarak
kullanımının güvenli olduğu bildirilen propolisin
çeşitli araştırmalarda belirlenen toksik etkileri
nedeniyle kullanımında tıbbi tavsiye alması
gerekmektedir (Braakhuis 2019).
SONUÇ
Fonksiyonel gıdalar günümüzde önem taşıdığı için
tüketiciler
doğal
ürünlerinin
tüketimine

yönelmektedir. Bu noktada tamamlayıcı tıp
yöntemlerinden biri olan apiterapide de kullanılan arı
ürünlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Propolis
günümüzde doğal iyileştirici olarak dikkat
çekmektedir. Birçok hastalık üzerinde yapılan
çalışmalarda hastalıkların iyileştirilmesi ya da
önlenmesi yönünde olumlu yönde katkıda
bulunduğu
belirlenmiştir.
İltihaplı
yaraların
iyileştirilmesi, diş hassasiyetinin giderilmesi ya da
çürüklerin önlenmesinde, kalp-damar sağlığının
desteklenmesinde propolis doğal tedavi ilacıdır.
Yapılan çalışmaların çoğu propolisin alerjik etkisinin
olmadığını bildirse de aksi durumların bildirildiği
çalışmalarda mevcuttur. Bu nedenle 2014 yılında
yürürlüğe giren yönetmelik gereği tedavi amacıyla
kullanımında sertifikalı hekim/diş hekimi gözetimi
önem taşımaktadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi kişilerin yönlendirmesiyle profesyonel bir
ortamda arı ürünlerinden faydalanılabilmesi için
yasal sınırları belirlenen alternatif tıp merkezlerinin
kurulması ve yaygınlaşması önemlidir.
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