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Rezumat
Acest articol vizează rolul și acțiunea fl avonoizilor conținuți în propolis. S-a constatat că propolisul, 
alături de celelalte produse apicole, tinde să fi e o nouă soluție salvatoare în vederea prevenirii și tratării 
diferitelor afecțiuni, precum și în tratamentul diferitelor răni. Prin compoziția chimică complexă ce 
înglobează substanțe aromate, balsamuri, fl avone, substanțe minerale și mulți constituienți încă 
neidentifi cați, deducem însușiri antibacteriene, antibiotice și cicatrizante, precum și acțiuni imunologice 
și antiseptice variate.

Cuvinte cheie: propolis, fl avonoide, tulpini microbiene patogene, regenerare tesuturi, 
acțiune bacteriostatică și bactericidă

Abstract
This article addresses the role and action of fl avonoids contained in propolis. It was found that propolis 
with other bee products tend to be a new saving solution to prevent and treat various diseases and in the 
treatment of various wounds. The complex chemical composition that includes aromatic substances, 
conditioners, fl avones, minerals and many still unidentifi ed constituents lead to antibacterial, antibiotics 
and healing traits, having also a varied antiseptic and immunological actions.

Key words: propolis, fl avonoids, pathogenic microbial strains, tissue regeneration, 
bacteriostatic and bactericidal action

CALEA SPRE SĂNĂTATE
Oamenii de şti nţă au evaluat parcursul speciei Apis 
mellifi ca la cel puţin 44 de milioane de ani. Un lucru 
interesant este că în această perioadă albina, spre 
deosebire de alte specii care au suferit modifi cări în 
perioade mult mai scurte, nu au evoluat într-o direcţie 

sau alta. Acestă deosebită stabilitate a avut o mare 
importanţă pentru regnul vegetal care, lipsit de 
polenizare, şi-ar fi  modifi cat cu desăvârşire înfăţişarea 
(1). Cauzele menţinerii neschimbate a acestei specii 
dau de meditat oamenilor de şti inţă.

ARTICOLE GENERALE



Vol. 6, Nr. 3, An 2013152

PRACTICA FARMACEUTICĂ

Renumiţi cercetători, printre care îl aminti m şi pe omul 
de şti inţă francez, prof. Remy Chauvin, ce a realizat în 
perioada 1965-1966 o serie de cercetări asupra 
bacteriilor care infectează insectele, a stabilit că, spre 
deosebire de alte insecte, albinele sunt libere de orice 
bacterii. Pe medii nutriti ve nu apare nici o modifi care. 
După reînceperea de două ori a experienţelor, s-a ajuns 
la ideea că albinele ocupă o poziţie specială printre 
toate celelalte insecte, fi ind foarte rar atacate de 
bacterii.

S-a conti nuat pentru a determina cauza acestui 
interesant fenomen, dar mai ales pentru a se descoperi 
o nouă soluţie salvatoare ce poate fi  folosită în orice 
situaţie şi care să preia ştafeta penicilinei şi a 
sulfamidelor. Într-un fi nal, s-a constatat că albinele 
secretă un anti bioti c care le oferă rezistenţă la orice 
microorganism sau bacterie. Atunci a fost momentul 
care a determinat o serie de examinări amănunţite ale 
vieţii albinelor.

Cercetările au arătat că Apis mellifi ca deţine în total 
peste 7 feluri de substanţe cu rol anti bioti c: o substanţă 
care protejează corpul albinei, mierea, ceara, lăpti şorul 
de matcă, polenul, veninul şi propolisul (2).

Această capacitate este rezultatul mai multor efecte 
competi ti ve în tratarea şi regenerarea ţesuturilor. 
Propolisul nu acţionează numai ca agent epitalizant, 
acesta având rol anti infecţios, emolient, anestezic local 
şi de refacere rapidă a circulaţiei sanguine la nivelul 
capilarelor. Aceste efecte au fost semnalate în 
tratamentul diferitelor răni:

• arsuri induse experimental;
• aplicaţii post-chirurgicale;
• răni perianale;

• necrozări de ţesuturi;
• arsuri accidentale (chimice sau termice);
• ulcere trofi ce ale membrelor inferioare (plăgi 

ato ne).

Farmacodinamica capacităţii de vindecare a rănilor 
constă în 2 etape:

• blocarea acţiunii factorilor infecţioşi prin înce pe-
rea proceselor mucoliti ce şi de descuamare în 
zona necrozată;

• sti mularea procesului de granulaţie ce 
favorizează astf el reacţia naturală a organismului 
de a acti va procesele regenerati ve şi 
intensifi carea proliferării epiteliale.

Efectele aplicării preparatelor cu propolis sunt însoţite 
de:

• o îmbunătăţire a circulaţiei sanguine şi limfati ce 
în zonele tratate cu propolis;

• o diminuare a permeabilităţii vaselor sanguine: 
aşa-numita acţiune de ti p vitamină P datorată 
fl avonoizilor.

În ulcerele cronice de gambă, propolisul contribuie la 
restaurarea membranelor capilare, la producerea 
vaselor de neoformaţie şi la îmbunătăţirea proceselor 
metabolice celulare şi ti sulare locale prin:

• reducerea anorexiei ti sulare;
• reacti varea proceselor enzimati ce;
• favorizarea restructurării substanţei 

fundamentale dezorganizate.

Aplicarea propolisului limitează lărgirea cicatricelor şi 
reduce o serie de efecte secundare ca înmugurirea şi 
formarea de eczeme.

Însuşirea de a se apăra de agenţii patogeni este foarte 
preţioasă pentru colonia de albine dacă luăm în 
consideraţie aglomeraţia de indivizi din colonie. Putem 
spune esti mati v că în mai puţin de 50.000 cm3 trăiesc în 
fi ecare stup 50.000-60.000 de albine; astf el, la o 
asemenea densitate, o boală infecţioasă ar avea efecte 
dezastruoase.

Propolisul este produsul cu care albinele îşi închid etanş 
stupul, în scopul de a-l feri de factorii externi, de 
exemplu curentul, umezeala şi microorganismele. 
Albinele culeg materia primă de pe mugurii de plop, 
castan porcesc etc., atunci când vremea este 
călduroasă. Substanţa răşinoasă cleioasă din muguri 
este amestecată de către albine cu secreţii (ale unor) 
glandulare. Ele îl depun însă în special la intrare: se 
formează un „ştergător“ lat de propolis peste care trec 
toate albinele care ies sau intră în stup. Aşadar, 
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propolisul nu numai că închide ermeti c stupul, ci şi 
protejează toată colonia de albine faţă de bacterii.

Albinele execută aceste operaţii în zilele calde cu 
temperatura peste 20°C şi numai între orele 10 şi 15 ale 
zilei. Compoziţia chimică a propolisului este complexă, 
înglobând substanţe aromate, balsamuri, fl avone, 
substanţe minerale etc. Mulţi consti tuenţi din 
compoziţia chimică a propolisului sunt încă 
neidenti fi caţi. 

Prin însuşirile anti bacteriene, anti bioti ce şi cicatrizante, 
ca şi prin acţiunile imunologice şi anti septi ce variate, 
propolisul are deosebite calităţi terapeuti ce. Este folosit 
ca adjuvant în vindecarea de răni şi plăgi, în unele 
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afecţiuni ale căilor 
respiratorii şi ale 
cavităţii bucale, precum 
şi ale ochilor, în 
tratamentele preventi ve 
şi curati ve ale bolilor 
prostatei etc.

Fireşte, medicamente atotputernice nu există, iar 
cercetările asupra propolisului sunt în plină 
desfăşurare. De aceea, în fi ecare caz este necesară 
consultarea medicului, a specialistului în cauză. Dar, 
ceea ce este sigur, fără rezerve: propolisul este natura 
însăşi care – cunoscută în profunzime – oferă alinare şi 
vindecare omului ce râvneşte la sănătate (5).
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