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ismerd meg!
 

 

A propolisz 

 
Rég ismert tény, hogy a méhek, annak ellenére, hogy nagyon nagy sűrűségben élnek 

(50000 – 60000 egy kaptárban), nagyon ritkán betegszenek meg, nem alakulnak ki jár-
ványos betegségek a méhpopulációkban. Ez a propolisz nevű anyagnak tulajdonítható, 
annak az anyagnak, amellyel tömítik a kaptárok réseit, s amellyel biztosítják azok 
fertötlenítését a dolgozó méhek. E mellett az utódnevelésben is a biztonságot teremtik 
meg vele, kibélelve a petét tartalmazó lépek belsejét. A propolisz tél idején a fehérjetar-
talék biztosítására szolgál, a betolakodó apró rovarok mumifikálására is használják. 

A propolisz képződési módjáról kétféle elmélet is ismert: az egyik szerint a méh le-
nyeli a polent és egy sajátos kis szervében, a polen-gyomorban alakítja azt át. A másik 
elképzelés szerint a méhek a fák rügyeiről, rügypikkelyeiről az azok által kiválasztott 
enyvszerű bevonatot gyűjtik, s dolgozzák össze gyantaszerű anyaggá. 

A propolisz értékes tulajdonságait a humán gyógyászatban is már rég ismerik. Fel-
használták az egyiptomiak, a görögök (Arisztotelésztől maradt feljegyzés róla), a római-
ak, az inkák. Neve is görög eredetű (pro- valamiért, polis- vár, város, vagyis a méhvár 
védő szere). 

A propolisz napjainkban az „apiterápia” egyik legfontosabb anyaga. Számtalan ter-
mék (tinktúra, tabletta, kenőcs) készül propoliszból. A gyógyászatban való hatékony al-
kalmazhatóságának előfeltétele összetételének, tulajdonságainak minél jobb ismerete. 

Viszonylag későn kezdték meghatározni a propolisz kémiai összetételét. 1975-ben 
még csak 26 összetevőjét ismerték. A modern kémiai elemző módszerek segítségével ma 
már jobban ismerjük, de még mindig nem teljes mértékben. A propolisz összetétele rész-
ben változó annak függvényében is, hogy milyen földrajzi környezetben élnek a méhek.  

Gazdag flavononokban és flavonolokban és azok származékaiban (ezek mind sárga, 
vagy vörösszínű festékanyagok):  kirizin (galangin, ternatin, pinovercetin, izalpinin, ezek 
glikozidjai: kvercetin, xantoramin stb), amelyek számos enzim felépítésében vesznek 
részt. Ezek lehetnek a hordozói annak a nagyszámú mikroelemnek, amelyek növelik a 
gyógyító értékét a propolisznak (K, Na, Mg, Al, P, Si, V, Co, S, Ni, Zn). 

    
 

    
krizin                                                         galangin 
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kvercetin 

 

A propolisz gazdag vitaminokban (B1, B12, B6, C, E) telített és telítetlen zsírsavak-
ban, tartalmaz nikotinsavat, aminosavakat, illóolaj komponenseket, kalkont és annak 
hidroxiszármazékait. 

 

 
benzál-acetofenon 

 

A benzál-acetofenon, a kalkon triviális nevét rézvörös szinéről kapta. Alacsony ol-
vadáspontú anyag, belőle könnyen lehet szintétizálni a flavonokat. A kalkont patkányir-
tó szerként is használják. A propolisszal végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy 
szervesanyag tartalma nagyrészt növényi eredetű. A kémiai összetételében megjelenő 
flavonok és származékaik azonosításával lehetőség adódik azoknak a növényfajtáknak a 
meghatározására is, melyekkel a méhek kapcsolatban vannak.   

A propolisz összetételében előforduló anyagok természete valószínűsíti, hogy a 
propolisz képződési módjára felállított két elmélet nem zárja ki egymást, hanem mind-
két  mechanizmusra szüksége van a méheknek ahhoz, hogy előállítsák a propolisz, vagy 
méhszurok néven ismert, nagyon sokféle molekulát tartalmazó értékes anyagot.  

 
A propolisz tulajdonságai 
Jellegzetes szagú, gyantás, ragacsos anyag, színe változó: sárgától a vörös-barnáig. 

Vízbe téve elsüllyed, de meleg vízben két rétegre oszlik: egyik lemerül az edény aljára, a 
másik, a viaszos komponens fennmarad a víz felszínén. Feloldódik 95 fokos alkoholban 
(lassan). Olvadáspontja 81-83oC között van, hidegben megszilárdul, melegben nyúlóssá 
és ragacsossá válik. Kimutatták, hogy az antibiotikumokhoz hasonló hatása van a 
Staphylococcus aurelus tenyészeten, képes  baktériumok és  vírusok elpusztítására. 
Gombaölő hatását  a Penicillium és Aspergillu tenyészeteken figyelték meg. Antioxidáns 
funkcióját élő sejtekben  is kimutatták. Megfigyelték, hogy fokozza a sejtlégzést, fájda-
lomcsillapító, értágító, daganatellenes és sugártűrőképesség növelő hatása van. Mond-
hatni általánosan jó hatással van minden szervére az embernek, regeneráló, tisztító hatá-
sának következményeként öregedést gátló szernek is tekinthető. 

A propoliszt  értékes élettani hatásai alapján napjainkban az orvostudományban is 
alkalmazzák. Számos gyógyszer került forgalomba fertőtlenítőszerként, gyulladás-
gátlóként, gombásodás ellen, immunrendszer javítóként különböző kereskedelmi elne-
vezés alatt, mint a Paradontovit, Gingirop, Stomapin, Proposept, Miprosept stb.  Mind-
ezekben a készítményekben található propolisz kivonat, amely mint sok más  természe-
tes anyag, az emberi szervezet egészségének fenntartására szolgálnak. 
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