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Rezumat
Prezentul articol vizează acţiunea antibiotică a fl avonoizilor conţinuţi în 
propolisul recoltat în anul 2009 din zona silvică Ciric, judeţul Iaşi, 
folosind metoda de extragere la cald şi cu alcool etilic de 96oC. Citirea 
rezultatelor s-a realizat după 24 de ore utilizând metoda folosită în 
difuzimetria radială de la antibiogramă. Rezultatele experimentului pun 
în evidenţă faptul că extractul alcoolic este mult mai activ în comparaţie 
cu extractul apos, fapt pe care îl atribuim potenţării efectului antibiotic al propolisului de către alcool. În plus, ca 
o observaţie, am stabilit că în timp ce la Staphilococcus aureus, dar mai ales la Bacillus antracis, în zona de 
inhibiţie a penicilinei s-au constatat colonii rezistente, pentru propolis zonele au fost clare fără apariţia 
mutantelor rezistent.

Cuvinte cheie: propolis, fl avonoide, tulpini microbiene patogene, regenerare ţesuturi, acţiune bacteriostatică şi 
bactericidă

INTRODUCERE
Propolisul are calităţi deosebite terpeuti ce şi 
anti microbiene. De fapt, ceea ce demonstrează studiile 
recente nu este decât o redescoperire a virtuţilor 
înglobate în stupul albinelor de care grecii şi egiptenii 
anti chităţii şti au să profi te din plin. Încă din acele 
ti mpuri, s-a observat că, pentru a-şi proteja stupul de 
agresiunea microbiană, de acumulările de materii 
organice şi pentru a menţine temperatura constantă, 
albinele apelau la propolis, produs complex preparat de 
ele. Albinele foloseau, de asemenea, propolisul pentru 
a împiedica descompunerea deşeurilor organice ale 
stupului. Astf el, s-a stabilit că propolisul are 
proprietatea de a proteja împotriva microbilor. 

Studiile de ulti mă oră evidenţiază că propolisul prezintă 
avantajul de a fi  un veritabil anti bioti c natural, la fel de 

efi cient ca streptomicina şi penicilina, prin administrare 
frecventă. Propolisul, ca şi anti bioti cele obţinute 
industrial, are acţiune bacteriostati că şi bactericidă, 
asupra unei mase de germeni cum sunt stafi lococii, 
streptococii şi unele bacterii. În plus, propolisul, 
comparati v cu anti bioti cele industriale, nu prezintă 
efecte adverse. Studiile mai arată că simpla 
administrare a unei raţii de propolis sporeşte 
capacitatea de funcţionare a creierului pentru cel puţin 
6 ore. Propolisul s-a dovedit efi cient în echilibrarea 
metabolismului, prevenirea îmbătrânirii celulelor, 
reglarea sistemului hormonal şi creşterea producţiei de 
anti corpi pentru efi cienti zarea sistemului imunitar.

S-a ajuns la concluzia că aceste calităţi ale propolisului 
sunt conferite de fl avonoide. Există aproximati v 500 de 
fl avonoide diferite, fi ecare fi ind purtătoarea unei 
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calităţi benefi ce pentru sănătatea omului. Dintre aceste 
fl avonoide, o bună parte se găsesc în propolisul obţinut 
din polenul adunat de albine din fl ori. În propolis se 
mai afl ă un compus numit propoline, extrem de valoros 
şi care se administrează sub formă de granule, pudră 
sau lichid. Mai trebuie reţinut că pe lângă aceste 
fl avonoide, propolisul reprezintă şi o importantă sursă 
de uleiuri esenţiale, oligoelemente din care aminti m 
aluminiu, crom, nichel, zinc, magneziu etc., vitamina B3 
şi caroten.

Efectul bactericid al produselor apicole este şti ut de 
mult ti mp. Cercetările făcute în ulti mul ti mp au 
demonstrat acti vitatea inhibitorie a extractelor şi mai 
ales acti vitatea anti microbiană în tratamentul unor 
afecţiuni chirurgicale dermatologice şi oft almice.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am uti lizat propolis din recolta anului 2009 din zona 
silvică Ciric, judeţul Iași, folosind metoda de extragere 
la cald și cu alcool eti lic de 960C.

Extragere la cald – 6 g propolis cu 20 ml ser fi ziologic 
încălzit ti mp de o oră la 800C.

Extragere cu alcool eti lic de 960 – 5g propolis cu 20 ml 
alcool, apoi am lăsat la temperatura camerei ti mp de 
24 ore.

METODA DE LUCRU
Pentru extracţiile propolisului din cele două variante 
am uti lizat agarul obișnuit pe plăci Petri cu diametru de 
10 cm. În grosimea agarului care a fost de 6 mm, am 
practi cat 4 godeuri, la fundul godeului punându-se un 
strat subţire de geloză pentru a împiedica difuzarea 
produselor sub stratul de agar.

În fi ecare godeu am pus 3 picături de extract, testarea 
făcându-se comparati v cu penicilina.

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Citi rea s-a realizat după 24 de ore uti lizând metoda 
folosită în difuzimetria radială de la anti biogramă.

Din analiza datelor am remarcat că toate tulpinile 
testate (Staphylococcus aureus, Salmonella sp., 
Pasteurella avium, Proteus sp., Listeria monocytogenes, 
Bacillus sp., Escherichia coli şi Pl. tetani), cu excepţia lui 
Escherichia coli şi Pl. tetani, sunt sensibile faţă de 
extractul apos şi alcoolic.

În general, extractul alcoolic este mult mai acti v în 
comparaţie cu extractul apos, fapt pe care îl atribuim 

potenţării efectului anti bioti c al propolisului de către 
alcool. În plus, ca o observaţie, am stabilit că, în ti mp ce 
la Staphilococcus aureus, dar mai ales la Bacillus 
antracis - în zona de inhibiţie a penicilinei s-au 
constatat colonii rezistente, pentru propolis - zonele 
sunt clare fără apariţia mutantelor rezistente.

CONCLUZII 
Propolisul a devenit în ulti mele decenii unul dintre 
produsele majore ale stupului, el fi ind uti lizat pe scară 
largă în medicina tradiţională. Studiile asupra 
compoziţiei sale au relevat o mare diversitate de 
compuşi cu acţiune biologică însemnată la nivelul 
organismului uman. Totuşi, compoziţia chimică a 
propolisului nu este constantă şi nici reproducti bilă, ea 
variind în funcţie de zona geografi că şi de sursa 
vegetală vizitată de albine pentru colectarea materiilor 
prime din care este produs.

Având în vedere sinergismele de acţiune dintre 
diferitele grupe de compuşi prezenţi în produs, 
acţiunea biologică ar putea consti tui un parametru 
deosebit de important indiferent de originea 
geografi că. Un exemplu în acest sens îl consti tuie 
acţiunea anti bacteriană, anti virală şi anti bioti că a 
produsului recoltat din diferite zone.

Studiile viitoare ce stau în atenţia specialişti lor în 
domeniul nutriţiei şi terapeuti ce au oricum ca scop 
principal găsirea unor soluţii pentru standardizarea şi 
introducerea acestui valoros produs apicol în consumul 
uman sub formă de suplimente alimentare cu rol de 
întreţinere a sănătăţii (profi laxie), dar şi în practi ca 
medicală curentă, alternati vă naturală lipsită de 
efectele nocive sau secundare produse uneori de 
chimioterapia unor afecţiuni.
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