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Arı Ürünleri 

SINIFLANDIRMA 
Toplama ürünler 
Salgı Ürünleri 
Balarısı Vücudu 



Toplama Ürünleri 

 Bal - Çiçek nektarı veya basuradan meydana gelir 

 
  Arı  Poleni - ve bunun doğal türevi - Arı ekmeği 
 
  Propolis - Bazı ağaç ve çalıların tomurcuk, kabuk ve  
            yapraklarından tarlacı arılar tarafından toplanan  
            reçinemsi salgılardır. 
 



Salgı Ürünleri 

Arı Sütü - İşçi arıların yutaküstü bezlerinin salgıları 
 
Balmumu - Mum bezleri tarafından üretilir-  
 
Arı zehiri - zehir bezleri salgıları 
 
Arı larvaları - Erkek arı ve işçi arı larvaları 



Temel bileşenler: 

Su Miktarı: 
Çiçek veya çiçek dışı kaynaklı olmasına, sezona, 
koloninin gücüne ve ölçüsüne ve hasat yöntemine  
bağlı olarak su içeriği %14-25 arasında değişir. 
Optimal seviyesi %17 düzeyleridir. Bu balın kalitesini 
ve muhafazasını belirleyen temel bir parametredir. 

BAL – Kimyasal Bileşimi 



BAL – Kimyasal Bileşimi 

Temel Bileşenler: 
Şekerler (alucidler) 
 
Kuru maddenin yaklaşık %95-%99 arasındaki 
çoğunluğunu temsil eder. 15’ten fazla şeker belirlenmiştir. 
  
2 Şekerden kuru maddenin %31 dolayında olanı glikoz ve 
kuru maddenin %38 dolayında olanı baskın şeker olan 
fruktozdur.. 



BAL  - Kimyasal Bileşimi 

Şekerler (glucidler) 

Maltoz % 7,3  - Sakkaroz % 1,3 - Yüksek şekerler %1,5-8 
 
Diğer çeşitli şekerlerden (izomaltoz, turanoz, nigeroz, 
kojibiose, lökroz, melesitoz, erloz, kestoz, raffinoz, 
dekstrantrioz) az miktarlarda olamak üzere toplam % 3,5 

Temel Bileşenler 



Glikoz ve früktoz intervaz aktivitesinden kaynaklanır. 
İntervaz sakkarozu hidrolize eden diyastaz sınıfındadır. 
İntervaz terimi bu reaksiyonda kimyasal dönüşümü anlatır. 
 
■    Diğer şekerlerin yapısı ve miktarı bal hasadının 
yapıldığı yerdeki bitkiye bağlıdır. 
 
■    Nişasta da balın çökeltisinde yer alan bir maddedir.. 

BAL – Kimyasal Bileşimi 



BAL – Kimyasal Bileşimi 

 Balın pH değeri ortalama 3.9 gibi dur. Organik asitler arasında 
glukonik asit en baskın olanıdır ve bir bakteri olan Gluconobacter’ in  
glikozu glukonik asite çevirmesi ile oluşur. 

Bal, nektardan veya bal arıları tarafından oluşturulan dönüşümler 
sonucu meydana gelen organik asit içeriğine bağlı olarak asit 
reaksiyona sahiptir. 



Asitler 

alifatik asitler;  
Süksinik laktik, malik, piroglutamik 
ve glukonik asit, 

aromatik asitler;  
Balda en fazla bulunan glukonik asit  
glukoz oksidaz tarafından glukozun 
parçalanması ile meydana gelir. 
 
 
Bal ayrıca, basit şekerlerin 5 pH  derecesinin altında parçalanması 
ile oluşan ve doğal bir ürün olan hydrooxymethylfurfural (HMF) da 
içerir. HMF içeriği önemli bir kalite parametresidir. 
 

BAL – Kimyasal Bileşimi 
Balın Bileşimini oluşturan % değerler 



Organik Asitler 
Glukonik asit, asetik asit, 
sitrik asit, laktik, süksinik asit 
ve çok az miktarda formik 
asit ile lakton yapısında 
asitlerdir.  

Azotlu maddeler 
Serbest aminoasitler ve 
proteinler %0,26. 
Bala nektardan, bal arısı 
salgılarından ve polen 
tanelerinden gelen proteinler. 

BAL – Kimyasal Bileşimi 



Proteinler aslında peptonlar, 
albüminler, globulinler ve 
Nucleo-proteinler tarafından 
temsil edilmektedir. 
 
Özel bir durum: Calluna balı % 2 
protein içerir. 

 19 Serbest aminoasit ve 
(tümü esas amino asit olmak 
üzere)  ve prolin bal arılarının 
salgılarından kaynaklanır. 
 
Glutamik asit, glisin, alanin 
ve lösin bütün ballarda 
bulunduğu halde triptofan ya 
yok denecek kadar veya eser 
miktarda bulunmaktadır. 
 

BAL – Kimyasal Bileşimi 



Proteinler, amino asitler, enzimler. 

invertaz, sakkarozu glikoz ve fruktoz dönüştürür. 

amilaz; Nişastayı küçük birimlere ayırır. 

Glukoz oksidaz, glikozu glukonolaktona dönüştürür, meydana 
gelen bu ürün de glukonik asit ve hidrojen peroksite dönüşür. 

katalaz, glukoz oksidaz tarafından oluşan peroksiti su ve 
oksijene ayrıştırır.  

asit phosohorvlase inorganik fosfatı organik fosfattan ayırır. 

Bal, aynı zamanda en çok prolin olmak üzere18 serbest 
amino asit içerir. 

BAL – Kimyasal Bileşimi 



Nötrallipitler ve steroller – en zengin olan bölüm 
Trigliseridler- çok küçük miktarlarda. 
Serbest yağ asitleri - değişken miktarlarda Steroller= 
serbest kolesterol kolesterol esterleri - ayçiçeği balı 

BAL – Kimyasal Bileşimi 

Diğer bileşenler 



 
- Normal ballarda yaklaşık %0.1 oranındadırlar. Koyu renkli 
ballarda daha fazladır. 
 
- En önemlileri: potasyum, kalsiyum, sodyum; magnezyum, bakır, 
manganez, klor olmak üzere 30'dan fazla oligo-elementtir. 
 
- Düzeyleri bal arıları tarafından ziyaret edilen bitkilerin yetiştiği 
toprağın tipine bağlıdır.  

BAL – Diğer bileşenler 



• Katalaz  
• Fosfataz  
• Glikoz-oxydase (glukozu glukonik asite 

dönüştürür. 
• Balın kalite ölçütü olan diyastaz 

enzimleri balın aşırı ısınmasıyla tahrip 
olur. 

BAL – Diğer bileşenler 



 ■ Bal vitamin bakımından oldukça fakirdir. Vitamin A ve D 
(yağda çözünen vitaminler)  balda bulunmaz.  
Bununla beraber, Polenden  dolayı  B grubu vitaminler balda 
bulunur. 
 ■ Grup birin temsilcileri arasında tiamin (B1), riboflavin (B2), 
piridoksin (B6), pantotenik asit, nicotinic asit, biotin ve folik 
asit bulunabilir; oldukça nadir olarak, nane nektarından 
kaynaklanan C vitamini izleri görülebilir. 

Vitaminler 

BAL – Diğer bileşenler 



- Doğal bal, kendi coğrafik orijininin ve rengi ile ilgili 
bütün pigment serilerinin göstergesi olarak  polen 
daneleri içermelidir. Bu pigmentler arasında 
karotenoidler bulunabilir. 
 

- Flavonoidler: Muhtemelen diğer içerik gruplarının en 
büyüğü bioflavonoidler olarak da bilinen 
flavonoidlerdir. Araştırmacılar kalp hastalılarına ve 
kansere karşı koruyucu olan flavonoidlerin 4000’den 
fazla çeşidini bitkilerde tanımlamışlardır.  

 

BAL – Diğer bileşenler 



- Hidrojen peroksit gibi bakteriyostatik aktivitesi olan ve          
      inhibinler adıyla bilinen doğal antibiyotik faktörler. 
 
- Kirletici maddeler 

 
-   Ağır mertaller (kurşun ve kadmiyum) 
     İlaç Kalıntıları (antibiotikler: streptomisin, tetracyclins,         
     sülfonamidler, nitrofurans vb.) 
 
- Yüksek fruktoz mısır şurubu 

BAL – Diğer bileşenler 



BAL – Biolojik Özellikler 

Genel Özellikler 

• Besleyici etki 
• Enerjik etki 
• İştah açıcı etki 
• Antioksidant etki (karotenoid and flavonoidler, 

polifenoller, BHA...) 
• Staturo-ponderal çocuk gelişiminde kemik 

dokusu tarafından Ca ve Mg emilimini düzenler 



Bal enerjisinin genel özellikleri – Aperatif enerji 
aktivitesi antioksidan (karotenoidler ve flavonoidler, 
polifenoller, BHA ...),  
 
Çocuğun boy büyüme ve kilo aktiviteleri, (kalsiyum 
ve kemiklerde magnezyum) alınımı. 
 
 
 

BAL – Biolojik Özellikler 



■    Anti-oksidan bal varlığı ile belirlenir: 
■    Flavonoidler ve fenolik asitler 
■   Enzimler - glukoz oksidaz, katalaz 
■    Askorbik asit (C vitamini) 
■   Karotenoid Bileşenleri 
■   Organik asitler 
■   Maillard reaksiyonu ürünleri 
■    Amino asitler - Met, Cys vb. 
■   Proteinler 

BAL – Antioksidan Aktivitesi 



Flavonoidler balın içindeki asıl antioksidanlar grubunun temsilcisidir.  
 
Pinosembrin, bala ve propolise özgüdür. 
Askorbik asit, 
Katalaz 
Selenyum 
Bal koyulaştıkça, antioksidan özellikleri artar. 

Fenollü bileşikler,  balın içindeki bir takım ana oksidanlardandır,  yiyeceklerin içinde 
bulunan ve hastalıklarla savaşını spesifik özellikler taşıyan besleyici özelliği olmayan 
bitkisel ilaçlardır. 

« Peroksidik olmayan » faktörler (baldaki pinosembrin, sirincik asit, 2-hidroksifenil-
propiyonik asit, 1,4-dihidroksibenzen,  uçucu bileşenler) de ayrıca bakterilere karşı aktiftirler. 
Çiçek ayrıca balın içine antibakteriyel özelliklerinden dolayı tanınan bütün aktif 
flavonoidleri ve fenolik asitleri yollar. 

Araştırmacılar ayrıca fenollü içerik ve balın antioksidant kapasitesinin arasında 
önemli bir korelasyon olduğunu buldular. 
ORAC (oksijen radikal soğurum kapasitesi) değeri bir çok bal çeşidi için 3 ila 17 
arasında değişmektedir.  Yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde bu değer genel 
olarak gram ölçeğinde 0.5 ile 6 arasında değişmektedir. 
 
Bu buluş önemlidir çünkü, balın antioksidan içerdiğini kesin olarak ortaya koyar. 

BAL – Antioksidan Özellikleri 



< 
>
n 

Dünya üzerinde ballarda 32’den fazla flavonoid 
tespit edilmiştir: 

■    11 çiçek nektarı kaynaklı; 
■    9 polen kaynaklı 
■    25 propolis kaynaklıdır. 

BAL – Antioksidan aktivite 



Anti-anemik etki, demirin(Fe) ve B6 ile B9 vitaminlerinin varlığına 
bağlıdır. 
Antiseptik ve antitoksik (dahili ve harici uygulamaların ikisinde de / 
yara iyileştirme ve bal masajı) 
Sindirimi kolaylaştıran etki - ( Bal gastrik ülser durumunda pH 
değerlerini ve gastrik asit seviyesini düşürür) 
Früktozla beraber, bal enzimleri sindirim sürecini geliştirerek the 
hazımsızlığı hafifletirler. Günlük bal kullanımı vücut ısısı ve enerji 
oluşturur, yorgunluk hissini önler, güç toplamayı iyileştirmeye 
yardım eder. 
Anti-Öksürük etki 
Diğer eylemler: ateş düşürücü, müshil, kalp koruyucu, karaciğeri 
koruyucu, sakinleştirici 

BAL– Biyolojik özellikleri 



■    Cilt yumuşatıcı 
■    Ateş düşürücü 
■    Müshil (Bağırsak peristaltik hareketlerinin 

düzenlenmesini sağlayan früktozun varlığı) 
 ■    Kalp koruyucu (Kan akışkanlığını sağlayan    
      B6 ve B9 vitaminleri) 

■    Düşük tansiyon etkisi (yüksek kan basıncını  
      düşürür) 

BAL – Genel Özellikleri 



BAL – Genel Özellikleri 

Karaciğeri-koruyucu(şeker ihtiyacı) 
Sakinleştirici (uykuyu düzenler) 
Yara iyileştirici (kalın bal katmanları enfeksiyonu 
önler, doku yenilenmesini hızlandırır ve yara 
iyileşmesine yardımcı olur) 



BAL– Antibakteriyel etki 

 

Balın antimikrobiyal aktivitesinin 2 kaynağı vardır: 
■    Balarısının kendisi - hidrojen peroksit üretebilir- 

güçlü bir antiseptik birimidir; 
■    Çiçek kaynağı – bütün kimyasal bileşenlere bağlı 

olarak antiseptik aktivite. 



BAL– Antibakteriyel Aktivite 

 
Antibakteriyel aktivite 

■    Ozmotik etki  Yüksek şeker konsantrasyonu ile ilgilidir. 
(pH aralığı 3.5 - 5.0). 

■    Hipertonisite  bakteriyel zarın erimesi ile oluşur, bakteri 
nin gelişmesinin engellenmesi ve sonrasında bakterinin 
ölümü ile sonuçlanır. 

■    Balın Asiditesi (pH) antiseptik karakteristiğini de açıklayıcı 
olabilir.  Asiditenin etkisi temel olarak  nektarın içinde 
enzimatik aktiviteden kaynaklanan giukonoiakton / glikonik 
asit sistemi  nin varlığına bağlıdır.  

■    Bu sistem balın aşağıda sayılanlara karşı antibakteriyel 
aktivitesine yardımcı olur: 
o Difteri basili, 



■ 

BAL – Etki Mekanizmaları 

   o Kaktüs basili,  
  o Koli basili, 
  o Salmonella, 
  o Pseudomonas aeruginosa,   
     Streptokok piyojenler. 

■  Seyreltilmiş bal aktibakteriyel  etki gösterir , aktif madde 
genel olarak tarifi zor madde olup “inhibin”  olarak anılır. 



■ 

■ 

■ 

Hidrojen peroksit (H2O2) glükozdaki  glükonik asit 
formasyonudur. Sorumlu enzim, glükoz oksidaz yoğun 
normal balda inaktif haldedir. 
 
O yüzden, bal solüsyonlarının (seyreltilmiş bal) içinde 
doğru pH’la birlikte antibakteriyel aktivite, hidrojen 
peroksitin varlığına  yüksek şekilde bağlıdır. 
 
Sterilizasyon etkisini her iki mekanizma da kısmi olarak 
açıklayabilir. Antibakteriyel etkiler ayrıca polifenollerin 
varlığına da bağlıdır.  
 

BAL – Etki Mekanizmaları 

 



BAL – Etki Mekanizmaları 

 Hidrojen peroksitin rolü 
Balın içindeki seyreltilmeyle aktifleştirilen hidrojen peroksit yoğunluğu, 
genellikle 1 mmol/l civarındadır, bu rakam çoğunlukla antiseptik olarak 
kullanılan %3 solüsyondaki oranın bin katı kadar daha azdır. 

Ayrıca balın hidrojen peroksitten oksijen radikallerini katalizleyen metal 
iyonlarını yakalaması ve inaktif etmesi potansiyeli vardır ve balın antioksidan 
bileşenleri  herhangi bir formda oluşmuş serbest radikalleri temizler. 

Hidrojen peroksitin oksidasyonuyla meydana gelen protein moleküllerinin 
yapısal eğişimi balın bir diğer özelliği sayılabilir. Buna yaranın enzimler 
tarafından temizlenmesi diyebiliriz.  
 
Nemli salgılar irinin ve ölü dokunun kaldırılması için yaralı dokunun içindeki 
protein-sindirimi enzimlerinin faaliyetine izin vererek yardımcı olsa da balın bu 
ölü dokuyu atıcı işlemi fevkalade kayda değerdir.  



« Peroksidik olmayan » faktörler (baldaki pinosembrin, 
sirincik asit, 2-hidroksifenil-propiyonik asit, 1,4-
dihidroksibenzen,  uçucu bileşenler) de ayrıca bakterilere 
karşı aktiftirler. Çiçek ayrıca balın içine antibakteriyel 
özelliklerinden dolayı tanınan bütün aktif flavonoidleri ve 
fenolik asitleri yollar. 

BAL – Antibakteriyal etki 

 



■ « Peroksidik olmayan » antibakteriyel aktiviteye örnek 
olarak Leptospermum polygalifolium isimli Avustralya 
balı verilebilir. Bu aktivite ayrıca Yeni Zelanda’dan 
Manuka balında da bulunmaktadır (Leptospermum 
scoparium). 
  

BAL– Antibakteriyel aktivite 

 



■ 

■ 

BAL – Etki Mekanizmaları 

  Bal sayesinde lenften çıkan ozmotik sızıntı dokuda oksijen 
miktarını arttırarak yaraları n iyileşmesini sağlar. 

■    Diğer bir etki amonyağın toksik formunun (NH3 - yaralarda 
proteinin bakteriyel ayrıştırmasıyla üretilir)  toksik olmayan ve 
asidik formda baskın  iyonik formu olan forma (NH4+)  
dönüşümüdür.  

Bir asit faktörü olarak balın  yavaş işleyen bir etki mekanizma 
avantajı vardır . Çünkü glikonik asit genel olarak nötr bir lakton 
olarak bulunur ve yavaş işleyen bir denge ile serbest asit 
formunda ortaya çıkar. 



Balın ishaldeki etkisi 
 
Balın ishali kısa sürede kesme antibakteriyel etkisinden kaynaklanır. 
Bu balın enfeksiyon tarafından zarara uğramış bağırsak mukozasını etkin 
bir şekilde tamir etmesidir. 
Bu iki etki aynı anda meydana gelir. 
Üçüncü bir muhtemel etki balın iltihap-sökücü etkisi ile mukozanın 
çalışma bozukluğunu giderir ve iltihaplı dokudan serum kaybı yaptırır. 
Glikozun bağırsak mukozası tarafından aktif emilimi sodyum alımıyla 
bağlanmış bir süreçtir, bu demektir ki glikoz elektrolitlerin emilimine 
yardımcı olur. 
Su alımını da artırır. 
Balın früktoz içermesinin ekstradan bir avantajı ek olarak fazla su alımının 
az sodyum alımıyla sağlanabilmesi, yani çok fazla sodyumun vücut 
sirkülasyonuna girme riskinden sizi uzaklaştırmasıdır. 
Früktoz ayrıca –glikozun net potasyum kaybına sebep olduğu yerde-
potasyum alımını destekler. 

BAL – Etki Mekanizmaları 

 



Balın peptik ülser ve gastrit üzerindeki etkisi 
 
Helicobacter pilori tyedavisine bal tavsiye edilmesi balın antibakteriyel 
etkisine bağlı olabilir. 
 
Bal steroidik olmayan iltihap sökücü ilaçlarla aynı anda verildiğinde bu 
ilaçlardan kaynaklanan ülseri önlemede %100 koruma sağlayabilir.  Bu 
koruma balın bileşenlerine bağlı olabilir. 
Balın ülser üzerindeki etkileri şu şekilde açıklanmıştır: 
Prostaglandin üretiminde etkisi yoktur, 
Midedeki tahriş edici maddelere tepki veren duyu sinirlerini uyaran bir 
etkisi vardır. (Bu maddelere örnek olarak kırmızı biberdeki kapsaisin 
verilebilir). 
 
Bu sinirlerin uyarılması midedeki nitrik oksit üretimiyle sağlanan kan 
damarlarını genişletici etkisi olan peptitlerin salınımını artırır, kan 
basıncını artırır ve böylece gastrik mukozayı tahrip olmaktan korur. 

BAL – Etki Mekanizmaları 

 



BAL – Etki Mekanizmaları  

 
İkinci bir Aktivite mekanizması da tespit edilmiştir. Bu 
mekanizma antioksidan özelliği ile ilgilidir. 

■    Balın gastrik dokuda ulserasyonun da aralarında yer 
aldığı vücudun antioksidan savunma sisteminin parçası 
olan ve yokluğunda dokulara oksidatif hasar veren 
maddelere (protein olmayan sülfür türevleri) karşı 
koruyucu ve onarıcı olmasıdır.  

 
■    Balın üçüncü bir aktivite mekanizması hasarlı gastrik 

mukozanın tamirini hızlandırmak, ödemde azalmaya 
neden olmak (çevre doku şişmesi) ve sağlıklı granülasyon 
dokusu oluşumudur. 



■ 

Balın enerji etkinliği 

Bal yüksek enerjili bir gıdadır. 100 gramında 350 
kcal vardır. Küçük bir hacimde konsantre olarak 
sözü edilen  esansiyel besinler açısından zengindir. 
. Sağlıklı insanlar için bal spor yapanlarda 
yorgunluğa karşı fiziksel direnç için ve zihinsel 
yorgunluğa karşı tavsiye edilir. Ayrıca vücudun 
bağışıklık fonksiyonunu da artırır. 

■ 

BAL – Enerjik etki 



BAL – Enerjik etki 

Halsizlik 
Anoreksi  (İştahsızlık) 
 Çeşitli yetersizlikler 
Zayıflık  
 

Durumlarında ya tek başına ya da başka 
bileşenlerle kullanılır. 



BAL  – Yara İyileştirme Etkisi  

 
Yara iyileştirme etkisi 
Doğal bal, France, İtalya ve Küba’daki çalışmalarda önemli bir 
yara iyileştirme aktivitesi göstermiştir. Antibakteriyel aktivitesi 
yanında önemli bir temizleme ve dezenfeksiyon aktivitesine 
sahip olduğu da görülmektedir.    

Enerjik etki hücre çoğalmasını artırdığından genç hücrelere 
yararlıdır. Aynı durum yanık ve nekrotik yaralar için de geçerlidir.  



BAL – Dahili Uygulamalar 



BAL – Beslenmeye Faydaları  

 
• Yorgunluğa ve tekrarlanan efora direnç 
• Daha yüksek zihinsel aktiviteye destek, 
• Hazım ve emilim problemleri, 
• Meme almayan çocukların gelişiminin 

desteklenmesi, 
• Kemiklerde Kalsiyum bağlanmasının artırılması, 
• Kansızlık ve iştahsızlığın tedavisi. 



BAL  

 

Kronik ve bulaşıcı bağırsak problemleri (kabızlık, onikiparmak 
bağırsağı ülserleri ve karaciğer bozuklukları).  
Sindirim sitemi rahatsızlıkları.. 

Solunun Sistemine Faydaları 

Ilıman iklimlerde ve önemli sıcaklık farklarının görüldüğü alanlarda bal  
soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve bronş tahrişi için iyi bilinen bir ilaçtır. 
Antibakteriyel etkisi dışında, fruktozun rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi ile 
ilgili olduğu kabul edilmektedir.  

Sindirim Organlarına Faydaları  
 
Besin emiliminii artırır. 



BAL  

 Deri ve yara iyileştirmeye faydaları 
■  ilaç preparatları açık yaraların, yaraların, ülserlerin, 

dekubitus ülserlerin, ülser varislerinin ve yanıkların 
üzerine uygulanır. Enfeksiyonlara karşı şavaşa yardım 
eder, doku yenilenmesini destekler, işlenmemiş ve saf 
haliyle yara izlerini azaltır.  

■    Hemen uygulandığında bal, yanıklara ait su toplanmasını 
azaltır ve dokunun yenilenmesini hızlandırır. İnsanlara ve 
veteriner hekimliğine (ineklerde yaralar, açık yaralar  ve 
meme başı lezyonlarına) ait pek çok örnek çalışma 
literatürde yer almaktadır.  



■   Avrupa, Asya ve Orta Amerika’da bazı klinik 
vakalarda veya geleneksel düşüncelere göre, balın 
gözün içine doğrudan uygulandığında göz 
kataraktlarını azalttığı ve tedavi ettiği, konjuktivit ve 
çeşitli kornea sorunlarını tedavi ettiği iddia 
edilmektedir.  

■   Söylenenlere göre Güney ve Orta Amerika ile 
Hindistan’dan Meliponid and Trigonid balları için bu 
durum daha doğrudur. Ayrıca kornea yangısı 
rozaseası ve kornea ülserinin saf bal ve vazelin 
yerine bal bulunan %3’lük sulphidin merhemi ile 
iyileştirildiği örnek çalışmalar vardır. 

BAL – Göz rahatsızlıklarında yararları 



■ Sıklıkla, unifloral ballarda geleneksel varsayımlara göre, 
tıbbi bitkilerin nektarından elde edilen bal ile bitkinin 
kendinden veya bir bölümünden elde edilen faydanın aynı 
olduğu kayıtlarda yer almaktadır.  

■  Aktif içerik transferi olmamasına rağmen homeopathic 
potentasyona benzer mekanizmalar mümkündür.  

■    Bach çiçek terapisi ve aroma-therapi gibi ampirik etkin 
terapiler göstermiştir ki; balın tıbbi değeri kimyasal analiz 
ile belirlenen çalışmalarda elde edilen sonuçlardan daha 
fazla değere sahiptir. 
 
 ■   Bununla beraber bu iddialar geleneksel bilimsel 
kanıtlarla desteklenmemiştir. 

BAL- İlaç benzeri faydaları 

 

 



■ Genelde balın diyabete iyi geldiği iddia edilmektedir.  
 İçerdiği yüksek oranda şekerden dolayı bunun kabul bal 
şekerkamışı şekerinden yapılan ürünlerden daha iyi olduğu 
belirlenmiştir. 

İnsülin değerleri diğer besinlerden eşit kalori değerinde 
alınmasıyla kıyaslandığında düşük olduğu ancak yemekten 
hemen sonra aynı kalori değerlerinde diğer besinlerin kan 
şekeri  değerleri ile aynı ya da yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Sağlıklı bireylerde, bal tüketiminde aynı oranda 
sakkoroz tüketimine göre daha düşük kan şekeri ölçümleri 
elde edilmiştir. 

■ 

BAL- Diabet 

 

 



BAL – Diabet  

 

 
C-peptidi insülin salgısının iyi bir göstergesi olarak 
sayılır ve kendi başına hiçbir biyolojik aktivitesi yoktur. 
Fakat C-peptidinin ölçümü, dahili insülin salgısı 
miktarının belirlenmesi konusunda geçerli bir 
yöntemdir. C-peptidi pankreas hücrelerinden insülin 
oluşurken enzimatik bölünmenin yan ürünü olarak 
insülinle beraber salgılanır. 
   



■ 

■ 

BAL – Diabet  

 

 
Sonuç olarak, sıvı C-peptidi seviyesi plazmadaki 
şeker seviyesinin temel belirleyicisi olan insülin 
seviyesindeki değişim için doğru bir gösterge 
olabilir. 
 
Balın, insülin ve C- peptidi seviyesi üzerindeki 
etkisini ölçmek için sağlıklı ve Tip 2 şeker hastaları 
üzerinde birçok çalışma yapılmış ve sonuçların 
tartışmalı olduğu görülmüştür.  



BAL – Diabet  

 

 
 Varsayıyoruz ki, bal, pankreasın sağlıklı beta 
hücreleri üzerinde doğrudan teşvik edici bir etkiye 
sahip olabilir. Bu etki, balın şekersiz kısmıyla ilgili 
olabilir.  
  
 Bu hipotez, temel olarak, glikoz veya sakkaroza 
oranla düşük ve artan glisemik indekse  sahip 
olmasına rağmen, balın yemek sonrası C-peptidi 
seviyesindeki artışa yaptığı etkiyi bulmaya yöneliktir.  



BAL – Diabet 

 Bal, sağlıklı ve Tip 1 şeker hastası insanlar üzerinde 
glikoz ve sakkaroza kıyasen daha düşük glisemik 
indeksine ve artan indekslere sahiptir. Bu yüzden 
Tip 1 şeker hastalarına balı şeker yerine tatlandırıcı 
olarak kullanmalarını öneriyoruz. 

Glikoz ve sakkaroza kıyasen gözle görülebilir 
daha düşük glisemik indeksine ve artan 
indekslere sahip olmasına rağmen bal, yemek 
sonrası plazma C-Peptidi seviyesindeki artışa 
gözle görülebilir etki eder 

■ 

■ 



■     Diabet olmayan hastalarda  pankreasın sağlıklı beta hücreleri 
üzerinde balın doğrudan uyarıcı bir etkiye sahip olabileceği 
görülmüştür. Diğer taraftan, Tip 1 diyabetik hastalarda bal alımından 
sonra, glukoz ile sakroz karşılaştırıldığında C-peptid düzeyleri 
arasında anlamlı bir düzey farkının olmadığı ölçüldü. 

 
■    Daha büyük dozlarda balın yenmesi yada yenmemesi 

■    ve/veya uzun bir sürede hastalıklı beta hücreleri üzerinde önemli 
olumlu etki yaratacağını anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

BAL – Diabet 



    Diyet: Bal şekere karşı duyulan 
ihtiyacı karşılar (uzun bir süre için 
şeker düzeylerini korurken, anlık 
enerji artışı sağlar) ve uzun süre 
tokluk hissi verecek şekilde iki ayrı 
faaliyet yürütür. Bazı diyetisyenler 
için bu önemli bir durumdur. 

BAL - Diyet 

 

 

Think twice 
before you 

decide ! 



Yaygın İsmi Bilimsel İsmi Duyusal 
özellikleri 

Endikasyonları 
(faydaları) 

HAWTHORN Crataegus 
oxyacantha renk: beyaz aroma: 

hafif ve lezzetli 
kristalizasyon: ince 

kalp toniği, antispazmodik, 
sakinleştirici, sinir sisteminin 
aktivitesini azaltır. 

ACACIA Robinia pseudoacacia 
renk: kehribar aroma: 
Yumuşak ve çiçek 
kristalizasyon: yavaş 
ve çok ince, şeffaf 
kristaller, kolayca 
çözünür 

sindirim sistemi için yumuşatıcı, 
haifi balgam söktürücü, biraz 
terlemeyi teşvik eder. 

HEATHER Calluna vulgaris 
Renk: kehribar Aroma: 
Kalıcı ve tesirli,  
lezzet: tadımdan sonra 
hafif acı kristalizasyon: 
çok çözünür değil, 
düzenli, ince 

İdrar yolu 
dezenfektanıdır,mesane 
iltihabında tavsiye edilir, üriner 
taşlar çözümleme etkisine 
sahiptir; diüretik ve 
antiromatizmal 

BAL  

 

 



renk: siyah, koyu  
aroma: güçlü, hafif tuzlu 
lezzet: acı  
kristalizasyon: iri kristalli, 
yavaş çözülür 

kan akımını 
düzenler, mokoza 
akıntısını söktürür, 
idrar söktürür. 

Bronş ve akciğer 
enfeksiyonları 

RAPE (canola) Brassica campestris Renk: berrak ve sarımsı 
Aroma: Taze tereyağı 
hafif kokusu  
lezzet: tarifsiz 
kristalizasyon: ince, 
yoğun 

sakinleştirir, mide 
yanmasına iyi gelir, 
hemoroit varisini 
rahatlatıcı bağırsak 
fonksiyonlarına iyi 
gelir, 

HONEY  

 

 



Oreganum vulgaris 

Rosmarinus 
renk: turuncu         
Aroma: güçlü, kalıcı 
lezzet: hafif mayhoş 
kristalizasyon: hızlı, 
erimesi zor 

astım, nezle, romatizma, mide 
ve atonik aerofajinin. 

müshil ve antiseptikdir; 
invertine ve feromonlar içeriği 
yüksek olan baldır; bazı 
depresyon durumlarında 
güçlü bir sakinleştirici etkisi 
vardır, karaciğer ve safra 
kesesi fonksiyonunu 
destekler. Polygonum 

fagopyrum 
kırık sonrası nasır 
oluşumunda, özellikle 
kemikler üzerinde etkisi 
vardır; gece görüşü geliştirir; 
anemi ve iştah kaybı gibi 
durumlarda tavsiye edilir;  
neredeyse bütün içeriği 
buğdaydan yapılır. 

BAL  

 

 

Renk griye çalan koyu 
renk, aroma güçlü, ince 
ve hızlı kristalizasyon, 
suda çözülebilir. 



SAVORY Satureja 
hortensis 

renk: turuncuya doğru sarı  
aroma: çok belirgin balsam eğilimi 
(bazen terebentin eğilimi)  
lezzet: Kalıcı ve hoş, biraz acı 
kristalizasyon: çok düzenli orta 
kristaller; çözünür 

spazm çözücü, balgam 
söktürücü ve gaz giderici;, 
mide için tonik ve uyarıcı, 
Mide fermantasyonunu 
engeller; kötü nefes ve ayak 
kokusuna karşı iyi gelir. 

LIME -
LINDEN 

 

Tilia 
platiphylla 

renk: açık sarı hafif bir yeşil eğilimi  
Aroma: kendine özgü, ince,  
lezzet: Kuvvetli koku, kalıcı  
doku: ince, granüler  
kristalizasyon: sivri kristalli, yavaş 
ve düzensiz 

sedatif, antispazmodik, 
sinir problemlerinee 
karşı yatıştırıcıdır; hafif 
hipnotik; safrayı 
uyararak hazmı 
kolaylaştırır, mide ağrıları 
üzerinde olumlu etkisi 
vardır; güçlü toniktir 

CLOVER Trifolium repens renk: beyaz  
Aroma: narin,  
lezzet: ince fakat asitli bir dokunuş 
ile kalıcı  
kristalizasyon: İnce, kremsi  

Sakinleştirici bal , uykuda 
dolaşıma yardımcı olur; 
balgam söktürücü ve 
yumuşatıcıdır; kremalı balların 
hazırlanmasında kullanılır. 



Common name Scientific name Organoleptic (sensorial) 
properties 

Indications 

THYM5 wild thyime Thymus vulgaris Renk: kehribar, koyu 
Aroma: güçlü ve hafif 
mayhoş  
lezzet: güçlü ve misk 
kristalizasyon: düzensiz, 
çok çözünür 

Antiseptik, emenagogue, 
sindirim için, tonik olarak; 
fiziksel kurtarma ve kas 
tonusunu kolaylaştırır; 
solunum yolu 
enfeksiyonları; sinirsel 
yorgunluk tedavisinde 
kullanılır. 

PINE,FIR 

Pinus sp., Picea 
sp. 

Renk: koyu yeşil nüansları 
ile koyu kahverengi eğilimi  
Aroma: reçine oldukça 
aromatik ve balzamik, hafif 
bir kokusu var  
lezzet: az, kalıcı değil 
kristalizasyon: yavaş, 
kolayca çözünür,  

Özellikle solunum yolu 
enfeksiyonları durumunda 
önerilir; sindirime ve 
uykuya yardımcı olur; 
bronş ve üst solunum 
yollarının tanınmış bir 
antiseptiğidir; sinir ve 
depresyona faydalı bir 
psikolojik etkisi vardır. 

BAL  

 

 



- Eucalyptus 
globulus 

Renk: Açık amber 
Kokusu: mentol ve aromatik  
lezzet: kalıcı, hafif mayhoş  
kristalizasyon: ince, çözünebilir 

boğaz ağrısı ve sigara 
içenlerde öksürük, bağırsak 
florasının düzenlenmesi ve 
tedavisi ;safra uyarıcı. 

Lavandula 
officinalis 

renk: pembe ışık kehribar 
Aroma: ince ve parfümlü 
lezzet: narin ve çok kalıcı 
kristalizasyon: hızlı ve çok 
ince; kolayca çözünür 

Tekrarlayan öksürük için 
kullanılan, astım, boğmaca, 
grip, larenjit; tonik, 
antispazmodik, diüretik ve 
anti-romatizmal bronşiyal 
tüpler için mükemmel bir 
antiseptiktir. 

Medicago 
sativa 

- Renk: Beyaz - soluk 
kehribar Aroma: hafif ve 
dağınık 
lezzet: biraz acı 
kristalizasyon: kompakt ve 
güçlü, geniş saydam 
kristaller, çözülmesi zor 

sindirim ve bağırsak 
fonksiyonlarını kolaylaştırır; 
uykusuzluk durumlarında 
sakinleştirici, çıban ve küçük 
yaraların dış tedavisi; tükürük 
üretimi. 

BAL  

 

 



■ Yerel olarak üretilen bal yenildiğinde yılın bu 
zamanında meydana gelen saman nezlesi ve ilgili 
polen alerjisi belirtilerini en aza indirmek için yardımcı 
olabilir. 

■ Bal allerji mevsimi boyunca sulu gözler ve burun 
akıntısı olan kişilerde bu sorunu en az % 80 oranında 
azaltılmıştır. 

Bal ve Alerji 

  

 

 



   ■ Ulusal Bal Kurulu, balın  bir yaş ve altı çocuklarda bebek 
botulizmine (gıda zehirlenmesi) neden olabilecek sporlar 
içerebileceği konusunda uyarmaktadır. 

■    Yetişkinler ve büyük çocuklar rutin olarak toz, toprak, bal 
ve diğer pişmemiş gıdalar aracılığıyla botulizm sporlarına 
maruz kalırlar, ancak bunlardan hemen hemen hiçbir zaman 
etkilenmezler. Ancak bebeklerin sindirim sisteminde bu 
sporlar gelişip zehirlenme etkisi oluşturabilir. 

■ Bebek botulizm belirtileri; kabızlık, uyuşukluk, yetersiz 
beslenme, güçsüz ağlama, sarkık göz kapakları, ve bazen 
solunum durması . 12 aydan sonra bebekler, toksin kaldıracak 
kadar olgun bir sindirim sistemini geliştirmekdirler. 

Bal ve Bebekler 

  

 
 

http://tureng.com/search/g%c4%b1da zehirlenmesi


Bal - Harici uygulamalar  

 

 



Bal - Harici uygulamalar  

 

 



Etkinliğinin çok iyi olduğunu gösteren bazı raporlar tıp dergilerinde 
yayınlanmasına rağmen, sadace cerrahi yaralar ve onların 
pansumanlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur. 
Etkinliğinin kanıtlandığı durumlarda bile, hala mantıklı bir açıklaması 
olmasa da " alternatif"   bir ilaç olarak kullanımı eksiktir, bu yüzden 
balın ilaç olarak etkinliğini belirlemek için gereken daha fazla sayıda 
klinik denemeler yapılmalıdır, ve etkinliği açısından modern ilaçlar ile 
karşılaştırıldığında durumun ne olduğu belirlenmelidir. 

 Ancak diğer biyomedikal araştırma bulgularından çıkarılan olası 
sonuçlarda balın tedavi amaçlı uygulamalarda gerçek 
mekanizmasının ne olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır,  
Balın bileşimi büyük değişim gösterir ancak tıbbi kullanımlar 
için balın standardizasyonu gereklidir. 

Kimyasal bileşim dışında, Standardizasyon aynı zamanda balın 
çeşitli aktiviteleri üzerine de temellendirilmelidir 



İlginizden Dolayı 
Teşekkürler… 
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