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Propolis - Tanım
Propolis bal arısı tarafından çeşitli bitkilerin
(ağaç, çalı vb.) tomurcuk ve diğer kısımlarından
toplanan reçine yapısında yapışkan bir madde olup
yaklaşık MÖ.300’lerden beri geleneksel tedavi
yöntemi olarak kullanıldığı bilinmektedir.
propolis veya “arı tutkalı“ çalışkan bal arıları
tarafından kovan çatlaklarını doldurmada, kovanda
çerçeve köşelerini tutturmada, petek gözlerini (bal ve
kuluçka gözlerini) cilalamada bir yapışkan gibi
kullanılan koyu renkli (kahverengi, sarımsı kahve
rengi veya yeşil) balmumu katılığında bir maddedir.

PROPOLİS- Kökeni üzerine teoriler.
Bir teoriye göre bal arıları propolisi kovanların bulunduğu
yerdeki meşe ve iğne yapraklı ağaç ailesinden, belli ağaçların
yaprak ve sürgünlerindeki reçine ve salgılardan topladıkları
şeklindedir. ROSCH, EVENIUS, BERLEPSCH, CIESELSK ve başkaları
bu teoriyi destekler. Teori ROSCH'un adını taşımaktadır çünkü
teoriye ilk giriş yapan odur.
1907 de; Dr. KUSTENMACHER yeni bir teeori geliştirdi, ona göre
propolis bal arısının topladığı polenden kaynaklanmaktadır. Teoriye göre bal
arıları poleni yutarlar ve "polen midesi« anlamında "chylus Magen" denilen
barsağın bir bölümünde biriktirirler. Bu teoriye göre yüksek içerikte su
emildiğinde polen hücrelerinde şişme ve ayrışma ve bunun sonucunda polen
çeperinde 2-3 mm çapında damlalar halinde bir balsam oluşur.
Kustenmacher'e göre bu balsam propolisin ana ve esas malzemesidir.

Belirli arı ırklarının propolis toplama eğilimleri
Apis indica, Apis florea ve Apis dorsata arılarıyla
çalışan çeşitli araştırıcılar bu arıların propolis yapmadığını
doğruladılar. Aynı durum Afrika arısı içinde söylenir.
İngiltere'den Br. Adam "En iyi bal arılarını araştırma:
son seyahatler" isimli çalışmalarında belli arı ırklarının ve
özellikle Anadolu’dakilerin çok yüksek bir propolis toplama
eğilimi gösterdiklerini belirtmiştir. Gerçekte de asıl işaret
ettiği Atlas dağları ve Sahra bölgesindeki sarı arı "Apis
sahariensis " dır.

Belirli arı ırklarının propolis toplama eğilimleri
O bu arı ırkı Orta-Doğuya göçmen yahudilerin
getirdiğini varsayar. Br. Adam, kışların oldukça ağır geçtiği
Anadolu’da bulunan yerel arı ırkı Apis mellifera anatolica’ nın
şiddetli kış koşullardaki diğer ırklarda olduğu gibi propolisi
koruma amaçlı kullandığını söyler.
Br. Adam ’’Hiç kimse Mısır'daki aralıların propolis toplamadıklarını
söyleyemez’’ der. Ayrıca "İtalyan arılarının yetiştirildiği yer olan Fayoum'da
kovanların içerisininin en iyi reçinemsi kıvamda propolis ile tamamen
kaplandığını gördüm" demiştir. Ayrıca, bilinen bir gerçek Dağlık bölge gri
Kafkas arısının Italyan arısından çok daha güçlü bir propolis toplama eğilimi
gösterdiğidir.

DOĞAL PROPOLİS KAYNAKLARI
Propolisin ana bileşenlerii arıların ziyaret ettiği bitkisel
kaynaklarda tanımlanabilir. Arılar iğne yapraklılar familyasından
bitkileri, kavakları (Populus sp.) ve Fagus sylvatica, Aesculus
hippocastanum gibi diğer türleri oldukça sık bir şekilde ziyaret
ederler. Avrupada propolisin ana kaynağını Kızılağaç (Alnus spp.),
Huş (Betula spp.), Fındık (Corylus spp.), Meşe (Quercus spp., Kavak
(Populus sp.) ve Söğüt (Salix spp.) türleridir.
Amerika'da ana türler çam ve kavaktır. Konig'in 1985 yılında
yaptığı çalışmaya göre Avrupa, Güney Amerika, Batı Asya ve Kuzey
Afrika'daki propolisin ana kaynağı kavak tomurcuklarıdır.
Aynı yazara göre ikinci derece propolis kaynakları olan huş ,
meşe, söğüt ve fındık ağacı diğer bazı jeo-botanik bölgelerden
Güney Afrika'da Acacia karroo ’dan , Avustralya ve tropik iklim
bölgelerinde Xanthorrhoea pressii ve Xanthorrhoea australis ‘ dan
sonra gelir.

PROPOLİSİN DOĞAL KAYNAKLARI
Pasifik adalarında (özellikle Hawaii)
Plumeria accuminata, Plumeria acutifolia, Schinus
terebinthifolius ve Psidium guajava gibi çalıların
kabuk ve tomurcukları.
Güney Amerika Kıtasından özellikle
Birezilya’dan toplanan propolisin botanik orjini
konusunda yapılan son çalışma Araucaria
angustifolia, Eucalyptus globulus & Rosmarinus
officinalis gibi çeşitli bitkilerde bazı özel içeriklerin
varlığını kanıtlamıştır.

PROPOLİSİN FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Propolisin kokusu karmaşıktır; bazen balsam gibi, balmumu, bal
ve vanilyayı çağrıştırır. Yakıldığı zaman, dumanı tipik balsam aroması ve
en kaliteli reçineler gibi kokar.
Propolisin özgül ağırlığı çok değişkendir, bu aralığın 1.033 ile
1.145 arasında olduğu rapor edilmiştir.
Propolis su içerisinde çözünmüyor, ancak alcohol, acetone,
ether, chloroform, propylenglycol, benzen ve dimethylsulfoxide,
ethylendiamine içerisinde ise kısmen çözünüyor. Belirli fraksiyonların
(örn. balmumu) yalnız çözünme hızı değil aynı zamanda çözme yada
çözmeme hızlarıda sıcaklıkla yakından ilgililidir. Sıcak alkolde çözünen
bir ürün soğuk alkolde neredeyse çözünememektedir.
Propolis çözüldükten sonra kalan artıkları genellikle kirlilik yada
yabancı madde olarak tanımlanır, bazen bunlara ek olarak kısmen yada
tamamen çözünmeden kalan parçacıklar seçilen çözücüye bağlıdır.

KİMYASAL BİLEŞİM - GENEL YAPI

Genel bileşimi ;
* %55 Reçine ve balsam
* %30 Mumlar

* %10 Eterik yağlar
* % 5 Polen

PROPOLİSİN BİLEŞİMİ
Alküllü
ekstraksiyonu
takiben
“reçine
fraksiyonu” elde edilir. Eksraksiyondan sonra geriye
alkolde çözünmeyen maddeler ya da balmumu
fraksiyonu kalır.
Propolis “balsam” %70 alkolde çözünebilen
fraksiyona verilen isimdir.
İlk ayrıştırılmış bileşikleri sinnamil alcol ve
sinnamic asittir . Eser miktarda vanilin de tespit
edilmiştir. 1927 de ilk flavonoid olarak -chrysinayrıştırıldı.

Propolisten ayrıştırılan maddelerin ana grupları
Bulgar propolisi zrinde yapılan çalışmalarda %50’den fazla
polifenol ile beraber terpenoidleri ve mumları içerdiği belirlenmiştir.
İleri yöntemler uygulanarak yapılan analizlerde aşağıda
belirtilen maddeler tespit edilmiştir;
- phenolic asit esterler
% 72.7
- phenolic asitler
% 1.1
- aliphatic asitler
% 2.4
- dihydrokalkonlar
% 6.5
- kalkonlar
% 1.7
- flavanonlar
% 1.9
- flavonlar
% 4.6
- tetrahydrofuran türleri
% 0.7

PROPOLİSİN Ana Bileşenleri Ve Bunların Yararları
BİLEŞEN

FAYDASI

Chrysine

Balmumuna rengini verir
Tümör Zehiri

Apigenin

Gastrik ülserlerin iyileştirme maddesi

Acacetin

Anti-enflamatuar etki

Quercetin

Kaempferide

Histamin karşıtı etki
Virüslere karşı
Kılcal damarların güçlendirilmesi
Anti-tümör etki
Spazm çözücü
Spazm çözücü
Anti – Micobacterium phlei
Anti-asit dirençli mikroorganizmalar

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
BİLEŞEN

FAYDASI

Kaempferol-7,4’-dimethyl ether

Anti-mikotik

Ermanin

Anti-mikotik

Galangin

Pinocembrin

Bakteriyostatik etki
Anti-mikrobiyal ve anti-mikotik
Anti- Heliocobacter pylori (MIC: 12.5 ug/ml)
Bakteriyostatik etki
Anti-Blastomycetes
Laboratuvar ve dış ortamda anti-mikrobiyal ve antimikcotik
Anti- Candida
Lokal Anestezi
Anti- Heliocobacter pylori (MIC: 12.5 ug/ml)

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
BİLEŞEN

FAYDASI

Pinobanksin
Pinobanksin-3-acetate
Pinostrobin
3',4'-dihydroxyflavonoids
Flavan-3-ols
Pectolinaringenin
Luteolin

Anti-mikrobiyal and anti-mikotik
Anti-mikrobiyal and anti-mikotik
Lokal anestezi
Kılcal damarların güçlendirilmesi
Kılcal damarların güçlendirilmesi
Spazm çözücü
Antiviral, gastrik ülserlerin iyileşmesi

Artepillin C

Anti-tümör, anti-lösemi, anti-Microsporus
arthroderma
Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliğini
önleme
B. subtilis ve B. Cereus’a karşı antimicrobiyal; Mikrobakteriyum phlei ve
M.Smegmatis’e karşı anti-mikotik.

Eriodictyol

Pinosylvin ( 3,5dihydroxystilbene)

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
BİLEŞEN

FAYDASI

Ferulic asit

Anti bakteriyel etki (gram-positive and gram-negative mikro
organizmalar), Yapışma etkisi (Seyreltik propolis extresi ile birlikte
yavaş iyileşen yaralarda), Kollojen etkisi ,Kollajen ve elastin
birikmesini yardımcı (bağ dokusu matrisi içinde iki hayati bileşen
ve Propolisi nüfuz ettirmek

Isoferulic asit

Anti -Staphylococcus aureus

Benzoic asit

Bakteriyostatik ve bakterisit etki
Balsamik ve antiseptik

Cinnamic asit

Anti- staphylococcus aureus

Cinammic asit türevleri

Yara iyileşmesi ve epitel rejenerasyonu arttırmak

Isopentyl ferulate

Vitro da anti-grip virusü A/Hong Kong (113N2)
Ovo da hemagglutinins ‘i inhibe eder.

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
Cinnamylidene acetic asit

Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Escherichia
coli ‘ye karşı antimikrobiyal etki, Mycobacterium
phlei, M.smegmatis ve Candida albicans’a karşı
antimikotik etki

Aromatic asitler ve esterleri Anti-fungal ve anti-bakteriyel özellikler
p-Coumaric asit benzyl ester Anti-mikrobiyal ve anti-mikotik
Caffeic asit

Anti-virüs, Bazı gram-pozitif ve gram-negatif
bakteriler üzerinde anti-bakteriyel etki ve
İltihaplanmalara karşı

Prenyl caffeate***

Potansiyel temas alerjeni(arıcılarda)

3-metil-fakat-2-enil-caffeate Antiviral

Kafeik asit esterleri

Lokal anastezi

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
BİLEŞEN

FAYDASI

Caffeic acid phenethyl ester CAPE

Anti-tumör etki

Methyl caffeate

Tümör zehirleme veya engelleme

Methyl ferulate

Tümör zehirleme veya engelleme

Diterpenoids of clerodan

Anti-tümör ,
Anti-bakteriyel

2,2-dimethyl-8-prenyl-chromene-6propenoic acid
17-hydroxycleroda-3,(13Z)-dien-15oic acid

Anti-kanser (anti-tümör) etki
Anti-kanser (anti-tümör) etki

Pterostilbene

Anti-diabetik (doğrulanmamış)

Uçucu bileşikler (etheric yağlar)

Anti-mikrobiyal activite

PROPOLİSİN ANA BİLEŞENLERİ VE BUNLARIN YARARLARI
BİLEŞEN

FAYDASI-AKTİVİTESİ

Bisabolol

Anti-iltihap,

Kovan havasında uçucu maddeler Anti-saman nezlesi,
Arginine

Mitoz bölünmeyi başlatır ve protein
biyosentezini geliştirir.

Proline (Pro)

Kollajen ve elastin birikmesini teşvik eder.
(bağ dokusu içerisindeki iki esas bileşen)

PROPOLİSİN DİĞER BİLEŞENLERİ
Propolisin Eucalyptus çeşidi bilinen bir dizi hydroksi and
methoksi stilbeneler içerir, bununların bulunuşu arıların doğal
stilbeneleri methylation or demethylation ile pterostilbenelere
dönüştürmesi ile açıklanabilir.
Bildirişlere göre, propolis vitamin bakımından zengindir :
vitamin B1, B2, B6, nikotinik asit, pantothenik asit, vitamin A, vitamin C
ve vitamin E.
Mineraller de mevcuttur: En bol olan bakır (26.5 mg/kg) and
manganez’dir (40 mg/kg). Propolisin kül içeriği; demir, kalsiyum,
aleminyum, vanadyum, strontiyum, magnezyum and silikon.

Enzimlerde mevcuttur, sırasıyla; süksinik dehidrogenaz, glukoz-6fosfotaz, adenozin trifosfat, asit fosfat. Bu maddelerle birlikte amino
asitlerin varlığı propolisin bileşiminde polen bulunuşundan kaynaklanır.

PROPOLİS EKSTRAKLARI VE FRAKSİYONLAR
Propolisin buhar uçucu fraksiyonu içinde bulunan maddeler;
• benzoik asit,
• benzil alkol,
• sorbic asit,
• vanilin
• eugenol
Propolisin buhar damıtma içeriği: phenil vinil eter, anisyl vinil eter
and siklohekzil benzoat
Daha önce belirtildiği gibi propolis en temsili bileşikleri olan
flavonoidler balarısının tükürüğü içinde bulunan enzimler tarafından
değişime uğramıştır.

ÇÖZÜCÜLER VE ETKİ PRENSİPLERİ
Tüm bu veriler Dr. Hegazi’nin takımı tarafından Mısır propolisinden elde
edilmiştir.
Bu bileşikleri tespit etmek için, propolis aşağıdaki çözücülerden oluşan
bir karışım içinde çözüldü:
• metanol
• etil eter
• aseton
• Kloroform
Karışımdaki çözücü oranı 1:1:1:1. idi.
Diğer çözücüler de uygulandı : etil alcohol 15% (v/v), 70% soğuk ve sıcak
saf alkol.

PROPOLİS EKSTRAKTLARININ VE ÇEŞİTLİ
FRAKSİYONLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
Daha önce de belirtildiği gibi, propolisin en önemli içerği doğal
flavonoidlerdir.
Flavonoidlere atfedilen en önemli özellikleri;
• Antimikrobiyal özellikler
• Anti-iltihap etki
• C vitaminini (askorbik asit) artırmak ve korumak
• Kılcal damarlarda haraket
• Antioksidan
• Kılcal damarların geçirgenliğini azaltır (P vitamini eylemi)
• Hiyalüronidazı inhibe ederek kollajeni stabilize eder
• Antihemorajik (kanamayı durdurur)
• In-vitro safen damarlarından mukopolisakkaridlerin enzimatik
metabolizması üzerine bazı flavonoidlerin etkisi.

FLAVONOİDLERİN TEMEL AKTİVİTELERİ ve
BUNLARIN FİZYOLOJİK SONUÇLARI
Flavonoidlerin alımı sonucu gözlenmiş aşağıdaki fiziksel etkinlikler
bunların aktivitelerinin 3 temel prensibinden kaynaklanıyor olabilir;

• Fosforilasyon yoluyla enzim aktiviteleri modifikasyonu;
• Antioksidasyon;
• Gen baskısı;
Bu üç ana aktivitenin fizyolojik sonuçları şunlardır:
• antialerjik eylem;
• antiviral eylem;
• analjezik etki;
• anti-tümör aksiyon;
• Aspirin benzeri eylem (anti-iltihap).

FLAVONOIDLERİN ETKİ MEKANİZMALARI
Standart propolis ekstraktı (SPE) (alkol ekstraktı) laboratuvar hayvanları
üzerinde uygulandıktan sonra aşağıdaki durumlar gözlenmiştir;
-plazma proteinleri seviyesinde bir artış;
-gamma globulin içeriğinde bir artış;
-anabolik bir etki
-İmmünolojik(bağışıklık) süreçlerinin uyarılması.

Bazı diğer etkiler de farkedilmiştir:
-kolesterol kan konsantrasyonunda bir değişiklik gözlenmiştir;
-transaminas aktivite seviyesinde değişim gözlenmiştir (ALT, AST);
-toplam aminoasit ve protein seviyesinde değişim gözlenmiştir.
Lemfatik organlarda serum total proteininde artış ve aynı zamanda glikojen

FLAVONOIDLERİN ETKİ MEKANİZMALARI
• In-vitro yapılan çalışmalar saflaştırılmış propolisin serum albumini ve insan
serumu proteinleriyle etkileştiğini gösteriştir ve bir sonuç olarak seruloplazmin
aktivitesi artışına ek olarak proteinlerin uygun değişimi not edilmiştir.
• Myofibril protein fraksiyonu ve kas toplam proteinlerinde kayda değer bir
artış belirlenmiştir.
• Tip 1 Herpes simplex virüsü üzerine propolis exraktının etkisini in-vitro
çalışıldı,
• Propolis nedeniyle kılcal damarlarda oluşan aktivitenin muhtemel
mekanizması aşağıda ki gibi kabul edilebilir;
-Flovonoidler metalleri tutar ve askorbik asidi oksidasyondan korur
-O-methyl transferase’ı inhibe ederek adrenalin’in etkisini uzatır
-Hyaluronidaz ve histamini inhibe eder,
-Antikoagülanların etkisini ortadan kaldırır

FLAVONOİDLERİN TEMEL EYLEMLERİ VE BUNLARIN
FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Flavonoidlerin alımının bir sonucu olarak gözlenmiş aşağıdaki aktiveteler
flavonoidlerin aktivitelerinin 3 temel prensibine daynıyor olabilir;
• fosforilasyon yoluyla enzim aktiviteleri modifikasyonu;
• antioksidasyon;
• gen baskısı;
Bu üç ana aktivitenin fizyolojik sonuçları şunlardır:
• antialerjik eylem;
• antiviral eylem;
• analjezik etki;
• anti-tümör aksiyon;
• Aspirin benzeri eylem (antiinflamatuvar).

GEN BASKISI
Gen baskısı belli hormonlarda (Örneğin Estrogenler ve glucocorticoidler)
önemli bir aktivitedir.
Östrojen hormonları kadınsı cinsel hormonlardır ve glukokortikoidler
karbonhidrat (glucids) metabolizmasını kontrol eder. Bazı flavonoidler
hormon benzeri eylemler gösterir.
Flavonoid sylibine ile kortizonun çok
yakın yapısal bir benzerlileri vardır, ki
bu onların benzer aktivitesinin nedeni
olarak açıklanabilir.

İnterferon ilaçların aktiviteleri hakkında
zaten fazla şey biliyoruz. Flavonoidler
penisilin, streptomisin ve bilinen diğer
bilinen bazı antibiyotiklere göre daha
etkin olabilir.

ALERJİ
Alerji özde kendisi zararlı olmayan bir antijene karşı bağışıklık sisteminin
verdiği yanıttır.
Örnekler:
• Ayrık otu tarafından rüzgara bırakılan polen benim üzerimde bir etki
yapmazken başka birinde şiddetli saman nezlesine (alerjik rinit )
sebep olur.

• Diğer taraftan; birisi sorunsuz bir şekilde zehirli sarmaşık yapraklarıyla
oynarken, ben aynı şeyi yaptığımda, bir iki gün sonra büyük bir deri
döküntüsü ile karşılaşırım.
• Alerjiyi tetikleyen antijenler genellikle alerjen olarak adlandırılır.

ALERJİ
• Dört farklı bağışıklık mekanizması alerjik karşılıklara neden olabilir:
1.Hemen ortaya çıkan yüksek hassasiyet
• Alerjene maruz kaldıktan sonra hemen ortaya çıkar. Bunlara genellikle IgE sınıfının
antikorları tarafından aracılık edilir. Örn: saman nezlesi, ürtiker, astım
2. Antikor-Aracılı Sitotoksisite
• Hücre yüzeyi antijenine karşı yönlendirilmiş Antikorların sebep olduğu hücre hasarı.
Bu sebepten oluşmuş otoimmünitenin bir şekli Örn: Yenidoğanın hemolitik hastalıkları:
(Rh hastalığı), Myasthenia gravis (MG).
3. Bağışıklık Sistemi Kompleks Hastalıkları
• Antijen komplekslerinin ve bunların antikorlarının dokularda depolanmasından kaynaklanan
hasarlar. Örn: Serum hastalığı, Systemic lupus erythematosus (SLE).
4.Hücre aracılı yüksek hassasiyet
• Bu reaksiyonlara CD4 + T hücreleri tarafından aracılık edilir. Örneğin Zehirli sarmaşığa maruz
kalındığında döküntü oluşur. Çünkü bu antijen maruz kalınmasının ardından T hücrelerini
harekete geçirmek bir veya iki gün sürer, bu tepki gecikmiş yüksek hassasiyet (DTH) olarak
isimlendirilir. Deli sarmaşıkta olduğu gibi, antijenle temastaki deri tarafından oluşturulan bu
hassasiyet temas hassasiyeti yada temas deriyanığı olarak da bilinir.
Bazı otoimmün hastalıklar; Tip 1 diabetes mellitus, Multiple sclerosis (MS), Romatoid arthritis
(RA).

ANTİALERJİK AKTİVİTE
Dispneea gibi alerjik semptomlar, örn. bronş kaslarının kasılması
dolayısıyla hava kanallarının tıkanması, cilt akıntısı, aşırı burun ve gastrik
salgılanmasınına ek olarak ateş yükselmesi, mast (mast cells) hücrelerinden
histaminin salınımı sonucu ortaya çıkar. Histamin serbest bırakıldığında
patojenik madde (alerjen) is mast hücrelerinin dış duvarından (membrane)
immunoglobulin E ile bağlanır. Sonuç olarak, ATP tüketimi altında, mast
hücrelerinin dış membrandan Ca iyonları için özel bir kanal açılmaktadır, ve bu
iyonlar hücreye nüfuz etmektedir. Bunlar çift pozitif yükleri nedeniyle, herbiri
pozitif yük taşıyan iki histamin molekülünün salınımını sağlarlar.
Yüksek reaksiyon kapasitesi nedeniyle, kalsiyum kanallarını açan
adenosintriphosphate (ATP) tercihen ilk olarak fosfat için hareket edecektir. Bu
sebeple, flavonoidlerin oluşumunda, kalsiyum kanalları kapalı kalır ve mast
hücreleri histamini serbest bırakmaz, böyleve alerjik belirtiler artık ortaya
çıkamaz. Chromoglycan, ayrıca bir Intal chroman halka ve bir flavonoidin
oluştuğu iyi bilinir. Bu madde, allerjiye karşı bir ilaç olarak uzun bir süredir
kullanılmaktadır.
Bilindiği gibi, propolis belli bir miktar polen içerir, and özel bir işlemle
elenmediği (ayrıştırılmadığı) zaman, bazı aşırı hassas hastalarda propolis için
alerji olabilir. Bu propolisin bir alerjen madde olarak şüphelenilmesinin
sebebidir. Propolis içinde de çok az miktarda mevcut arı zehiri alerjen başka bir
potansiyel kaynaktır. Arı zehiri genellikle sıvı çözücüyle extrakte edilir, buda
propolisin alerjik reaksiyonu için suçlama sebebi olabilir.

ANTİVİRAL (VİRÜSLERE KARŞI) AKTİVİTE
Virüsler, bir nükleik asit (DNA ya da RNA) ve bir protein örtü
içeren bulaşıcı bir çekirdekten müteşekkildir.
Sıklıkla virüsler aktif olabilmek için kolayca insan hücrelerine
nüfuz edebilir ve onların protein mantoları lizozomlarda bulunan
enzimler tarafından sindirilir. Lizozomlar virus tarafından nüfuz edilemez
olan flvonoidin oluşumundaki lipid bir zar ile kaplı veziküllerdir. Bu olayın
temeli henüz tam olarak anlaşılamamıştır, ancak olası bir hipotez
kolaylıkla kurgulanabilr. Lizozom lipid membranların nüfusun bir belirtisi
olan fosforilasyon vasıtasıyla protein kabuğundan amino grupların
nötrleştirmesi buna bir örnek olabilir.

ANALJEZİK AKTİVİTE
Bazı ağrılı süreçler yaranın meydana
geldiği yerde oluşan prostaglandinlerin
bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Bu prostaglandinlerin oluşumu enzim
(PG-cyclooxygenase) üzerindeki inhibe
edici eylem nedeniyle flavonoidler
tarafından durdurulabilir.

ASPİRİN-BENZERİ AKTİVİTE
Aspirin (asetil salisilik asit)
flavonoidlerin yaptığı gibi,
prostaglandin sentezinin
sorumlu enzimini inhibe eder.
PG-clycooxygenase ve
lipooxygenase flavonoidlerin
neden doğal aspirin olarak
bilindiğinin sebebidir.

ANTİ-TÜMÖR (ANTİ-KANSER) AKTİVİTE
• Tümör hücreleri (kanser hücresi) ATP-ase iyon pompalarının verimsiz
çalışması olarak karakterize dilebilir. Sonuç olarak, ATP-ase enzimleri inaktif
olmaktadır, çünkü onun aktivasyon merkezi fosforilasyon dolayısıyla bloke
edilmiştir. Flavonoidler muhtemelen fosfat gruplarını yakalayarak bu
fosforilasyon sürecini değiştirir. Bu süreç sayesinde hücreler normale döner.
Bazı enzimlerin inhibisyonu veya aktivasyonu :

• Aminoasit Tirozin (Tyr) ve flavonoidler temel yapısı
arasındaki benzerlik fosforilasyon sürecinde bir rekabete
yol açabilir. Tirozinden daha nükleofilik olan flavonoidler
aminoasitten önce fosforile edilir. Bu belli enzimlerin
aktivasyonu ya da engellenmesinin ortaya çıkabileceği
muhtemel mekanizmadır. Ayrıca tümörlerin gelişimdeğişimini anlamak için bu olası bir açıklamadır.

ANTİ-TÜMÖR (ANTİ-KANSER) AKTİVİTE
Propolisin anti kanser aktivitesinin temel sebebi onun içeriğidir;
caffeic asit türleri,flavonoidler, artepillin, 2,2-dimetil-8-prenyl-chromene-6propenoic asit, 17-hydroxycleroda-3,(13Z)-dien-15-oic asit, vb.
Clerodane diterpen’in insan hepatoselüler karsinom HuH13, akciğer
kanseri HLC-2, HeLa (insan servikal kanser hücreleri), KB ve sıçan W3Y
hücrelerine karşı güçlü sitotoksik aktivitesi olduğu bildirildi.
Dr. Matsuno’na göre,clerodane diterpenoid tümör hücrelerine karşı
seçici toksisite gösterir ve gen sentez fazı (S fazı) döngüsündeki hücre
gelişimi durur.

Mekanizma hücre zarı özelliklerini (hücre membranından olan
lipoproteinlerin seviyesinde hareket) modifiye etmiş olabilir ve tümör
hücreleri onların dağınık iyonik permabilitesi tarafından öldürülür.

ANTİ-TÜMÖR (ANTİ-KANSER) AKTİVİTE
Dr Kimoto’nun çalışmasına göre , Artepillin C,çeşitli tümör
hücrelerinin kültür ve nakledilen karsinom hücreleri üzerinde güçlü bir
sitotoksik etkiye de sahiptir.
18 adet kültüre alınmış tümör hücre tipleri, test edilmiş ve
artepillin C 10 and 100 ug/ml dozları arasında onların büyümesinde
önemli bir inhibitör etki göstermiştir.
Yeni Bir Madde olarak suda çözünen (Na [artepillin C])
sodyumun antikanser etkide daha da verimli olduğunu kanıtladı. Bu
madde, kanser hücreleri ve habis lenfoma DNA sentezini inhibe eder.
Mekanizma intracytoplasm glomerular intimanın solunum zincirinin
enzimlerin bozulmasıyla da tamamlanır.
Bu bileşiklerin anti-kanser aktiviteleri fenolik bileşiklerin antikanser aktiviteleri vasıtasıyla sonucu destekler ve sinerjik olarak da
yardım eder.

RADYOPROTEKTİF AKTİVİTE
Propolis diğer bir önemli eylemi radyoprotektif aktivitesidir.
Propolis radyo-opak (lanolin ile propolis merhem) çözümler
kanser tedavisinde kullanılan X ışını tedavisi veya radyoterapi
nedeniyle ortaya çıkan radiodermitisi önlemek için lokal olarak
uygulanabilir.
Farmasötik ürünler içeren propolis, bu tür tedavilerin sebep
olduğu lezyonların iyileşmesini hızlandırabilir.

ANTİ-OKSİDASYON
Kroman halkası içeren oksidasyon altındaki flavonoid temel yapısı,
kolaylıkla serbest kök oluşturmak için açılabilir. Serbest radikal organizmada
bulunan diğer serbest radikallere kolayca yok edebilir ve dokunun bozulmasına
sebep olabilir.
Radyoaktif atıkların yada X-ray (röntgen ışınları) dalgalarının ışıması
sonucu Serbest radikaller üretilebilir. karasal kozmik radyasyonları, aktiviteleri
çok daha yavaş olsada, ihmal edemeyiz.
Fe3+ iyonunun fizyolojik form Fe2+ ya dönüşmesi yada oksidasyon
dolayısıyla ascorbik asidin (vitamin C) yok olması flavonoidlerin yavaşlayan
aktivitesini durdurur (bloke eder).
Ayrıca, flavonoidler aynı zamanda Cu (2+), Hg (2+) ve Pb(2+) gibi güçlü
ağır metalleri bağlarlar. Aksi takdirde, bazı ağır metaller bazı önemli
elementlerin (besleyici maddeler, doymamış yağ asitleri) oto-oksidasyon
gerektirme eğiliminde olacaktır ve bazı önemli enzim aktivitesini inhibe
edecektir.

PROPOLIS’in ANTIOKSİDAN ETKİSİ
PROPOLIS sinerjetik aktivitesi olan antioksidanların doğal bir karışımıdır. Propolis
bileşiklerinin sinerjetik etkisi genelde bunların aynı tip etki mekanizmasına sahip olmalarından
dolayıdır (örneğin, zincir bozm –zincir bozma veya zincir bozma – kök temizleme).
Antioksidative aktivite in vitro ve in vivo şartlarda pek çok çalışmada gösterilmiştir. Bu
antioksidatif aktivite propolis preparasyonları kullanıldığında elde edilen klinik etkilerden
çoğuna neden olur.
Propolisin en çarpıcı etkilerinden biri irradyasyona karşı koruyucu aktivitesiyle
bağlantılı olan (özellikle gama, ve UV-ışınlarına ) etkisidir . Bu radyasyonlara maruz kalan
organizmalardaki serbest köklerin üretimi sonuç olarak doku hasarına neden olur. Kullanılan
sulu propolis ekstreleri lipid peroxidation ve maruz kalmış organlardaki SOD aktivitesindeki
azalmalarda önleyici etki yapmaktadır.
in vitro çalışmalar ayrıca WPE’lerin aynı antioksidan aktiviteyi iyi bir hepatik koruma
sağlayarak gösterdiğini ortaya koymuştur. Glutathiona bağlı laktate dehydrogenase salgısı ve
lipid peroksid oluşumuna karşı koruma geliştirir.
Propolis bileşiklerinin synerjetik etkilerinden bahsetmek gerekirse, propolis
balzamlarının antioxidative etkilerine değinmek gerekir. Bu etki metil linoleate otooksidasyonunun aktif benzil caffeate sayesinde inhibisyonu ile gösterilir.

FLAVONOİD /PROPOLİSİN ANTİ-TOKSİN AKTİVİTESİ
Flavonoidler ve bu içeriğinden dolayı haliyle propolis mükemmel bir
doğal ürün olarak toksik maddeler karşısında örneğin CCl-4 verildiğinde
karaciğerde alkolün parçalanmasında olduğu gibi güçlü bir engelleme etkisi
gösterir.
Karbon tetraklorid çok toksik ve reaktif serbest radikal olan ve
lipidlerde ve peroksidasyon veya kovalent bağ ile hepatositlerdeki uçucu
makromoleküllerde yer alan CCl-3’ü üretir.
Bioflavonoidler bu antitoksin metabolizmasına
oksidazın karmaşık enzimatik sistemi içerisinde
antioksidanlar olarak yer alırlarlar; enzimatik aktivite
toksik maddelerin ve bunların türevlerinin ilk
hedefidir. Koruyucu etki özellikle succinic
dehydrogenase (SDH), glutamate dehydrogenase
(GDH) and citocrom oxidase seviye lerinde görülür.

PROPOLİSİN ENDOKRİN PANKREAS ÜZERİNE ETKİLERİ
Hayvanlarda yapılan laboratuar çalışmaları Langerhans isletlerin sayısında ve sonuç
olarak insülin hipersalgısında bir artış göstermiştir. Yüksek insülin seviyesi karaciğer ve diğer
organlarda kan glukoz seviyesindaki düşüşü ve yüksek glikojen birikimini belirler.
Çıkarılabilecek bir sonuç: propolis ekstreleri insülinin hypoglisemiant etkisini artırır.
Bir magnezyum türevi olan rutoside kullanan son araştırmalar da bu flavonoid
bileşiğin hypoglycaemiant etkisini göstermiştir.
Tip I diyabetlerde (IDDM – insulin bağımlısı diyabet mellitus) Langerhans
isletlerdeki beta hücrelerin tahrip edilmesi otoimmün bir mekanizma veya serbest kökleri
de içeren inflamatuar işlem ile yumuşatılır (Rabinovitch,1994). IL- ip (interleukin) apoptosis
nedeniyle oluşan hücre ölümleri ve mitokondrial fonksiyonun engellenmesini ve NO (azot
monoksit) içeren reaktif oksijen türlerinin oluşumunu da içine alan p hücrelerinin hem yok
olması hem de fonksiyon bozukluklarını düzeltmede önemli bir rol oynar. p hücresindeki
IDDM’e neden olan üç fonksiyon, (serbest kök temizliği aktivitesi , IL-1p önleyici aktivite ve
NO sintaz aktivitesi ) IDDM’e sebep olan çok önemli rollere sahiptir.
PWE (propolis sulu ekstresi) IL-1p önleyici aktivite ve NO sintaz aktivitesi kadar çok
güçlü serbest kök temizliği aktivitesi göstermiştir.

YARA İYİLEŞTİRME MEKANİZMASI
Propolisin yara iyileştirme kapasitesinin farmakodinamiği iki ana aşamadan oluşur:
1. Enfeksiyonlu ajanların aktivitelerinin engellenmesi ve mukolitiğin başlatılması ve
nekrotik alan üzerinde temizleme etkileri;
2. Granülasyon sürecinin hızlandırılması- rejeneratif süreci ve epitelial
üretkenlikteki bir yoğunlaşmayı aktive edecek organizmanın doğal reaksiyonunun
desteklenmesi.
Bu süreçler propolis ile muamele edilen alanların kan ve lenfomatik dolaşımının
gelişmesi, kan damarlarının geçirgenliğinin artırılması ve flavonidler nedeniyle P vitamini
etkisine neden olmaktadır.
P vitamini (geçirgenlik faktörü) önceden bitki flavonlarının bir grubuna (hesperedin,
eriodictin, quercetin, rutoside) uygulanan bir terimdir.
Dudaklardaki kronik ülserlerde, propolis kapillar membranların yeniden
yapılanmasına, neoformasyon damarların oluşmasına ve;
- Doku anoksiasının azaltılması
- Enzimatik aktivitelerin başlatılması
- Dağılmış kök maddelerin yeniden yapılandırılması yoluyla oluşan lokal hücre ve
doku metabolik proseslerine katkı sağlar. Ayrıca yara izlerinin yayılmasını önler ve bazı yan
durumları azaltır: (açılma, egzema oluşumu vs).

GENEL VE LOKAL ANSTEZİ AKSİYONU
• Propolisin çok iyi bir anestezik ajan olduğu ispatlanmıştır.
• Lokal uygulamalarda kokainden 3,5 kat prokainden ise 5,2
daha yüksek anestezik aktivite gösterir.
• 0.012 g / b.w.’lik bir dozda hayvanlar üzerinde 45 dakika
süren genel anestezi üretir.
• Veteriner cerrahisinde oral olarak uygulandığında (koyun
ve köpeklerde) anestezik etki 2 ila 5 dakika arasında
oluşur. Hayvanlar nabız, nefes ve vücut sıcaklığı
konusunda olumsuz bir tepki vermezler ve refleks yetisi
kaybolmaz.

NÖROFİZİKSEL HASTALIKLARDA PROPOLİS
• Propolisin nöro-fiziksel bozukluklar gibi hastalıkların tedavisinde
mükemmel bir araç olduğu ispatlanmıştır.
• Bronşial astım krizlerinin durdurulması anestetik, antialerjik,
antiinflamatuar, topical ötropik, immun-stimulating (bağışıklık uyarıcı)
aksiyonların bir araya gelmesinden dolayıdır. Ayrıca küresel bir
hypothalomo-hypophisary hypertonia tarafından endojen kortizol
salgısı da (fizyolojik sınırlar içerisinde) bu aksiyonlar arasındadır.
• Propolisin nöro-psikiyatrik bozukluklarda da (stres sendromu, astaenia,
migren, ve uyku dengesinin sağlanması, çoklu sklerozis, ilerleyen kas
distrofisi, Parkinson hastalığı, kafatası travmalarından kalan
sendromlar, mental anoreksia vs.) iyi geldiği ispatlanmıştır.
• Sulu propolis ekstreleri (WPE)’nin sinir iletişimini ve damarlardaki
genişlemeyi olumlu etkileyecek periperal aksiyona sahip otonom
sinir sistem üzerine güçlü etkilere sahiptir.

