
ÖZET
Propolis, baldan sonra insanlar tarafından bilinirliği en yüksek arı ürünüdür. Propolisin anti mikrobiyal, anti 
inflamatuar, rejeneratif, immun modulatör, anti kanser, anti oksidan vs birçok etki gösterdiği bilinmektedir. 
Propolis hakkında çok sayıda preklinik çalışma olmasına rağmen bunları kliniğe uyarlamak zordur. Propolisin 
organizma üzerine sağlığı koruyucu ve iyileştiri etkileri göz önüne alındığında daha fazla ilgiyi hak ettiği yad-
sınamaz bir gerçektir, bu yüzden klinik çalışmalar üretilmeli ve desteklenmelidir.
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ABSTRACT
Propolis is the most popular bee product after honey. Propolis is known to show many effects of anti-micro-
bial, anti-inflammatory, regenerative, immune modulator, anti-cancer, anti-oxidant, etc. Although there are 
many preclinical studies on propolis, it is difficult to adapt them to the clinic. Given the health-promoting 
and healing effects of propolis on the organism, it is undeniable that it deserves more attention, so clinical 
studies should be produced and supported.
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GİRİŞ
Propolis, baldan sonra insanlar tarafından bilinirliği en 
yüksek arı ürünüdür. Apis mellifera tarafından çeşitli 
bitki kaynaklarından toplanan bir reçine karışımıdır. 
Arılar tarafından balmumu ile karıştırılan propolis, 
yabancı organizmaların yuvaya girişlerinin engellenmesi 
yuvalarda bulunan çatlakların kapatılması, yuva iç 
duvarlarının pürüzsüzleştirilmesi ve yuva içinde açıkta 
kaldığında zararlı olabilecek ölü böcek gibi yabancı 
maddelerin kaplanması amacıyla kullanılmaktadır (1).

İçerik
Propolisin içinde 300’den fazla bileşik vardır. Propolisin 
yaklaşık yarısı reçine, dörtte biri balmumu ve yağ 
asitleri, %10 u aromatik yağlar ve % 5 polendir. Propolis 
polifenol içeriği yönünden en zengin arı ürünüdür. 
Tedavi edici etkinliğini önemli oranda sağlayan 
bileşikler polifenoller ve flavonoidlerdir (2).

Sağlıkla ilgilenen akademisyenlerin literatür 
taramalarında en sık başvurduğu uluslararası 
indekslerden biri olan ‘Pubmed’ verilerine göre, 
20.yy’da yaklaşık 500, 21.yy’da ise şuana kadar yaklaşık 
2500 propolis makalesi hazırlanmıştır. Artan ilgi 
yeni çalışmalara zemin oluştururken, bilimsel veriler 
ışığında bu harika maddeden daha güvenle insanlığın 
faydalanmasının önünü açmaktadır. 

Market süreci
Propolisin sağlıkla ilgili birçok alanda insanlığa yararları 
ortaya konulduktan sonra propolis ürünleri ortaya 
çıkmaya başlamıştır (3). Bugün yaygın kullanım formları 
olarak propolis içeren kapsüller, boğaz spreyleri, 
gargaralar, pastilller, jeller, diş macunlar, damlalar, 
kremler, losyonlar, sabunlar ve şampuanlar vardır. 
Ağırlıkla kozmetik amaçlarla kullanılmakta ise de 
klinik kullanımı da artmaktadır. Klinikte daha çok alkol 
çözütleri kullanılsa da su, zeytinyağı vb. çözütler ve 
karışımlar kullanıma sunulmuştur.  

Standardizasyonun önemi
Her yörenin propolisi yerel bitki kaynağına göre 
değişiklik göstermektedir. Ham propolis balmumu 
ve çeşitli kovan atıklarını içerir. İçeriğindeki bileşikler 
ve miktarları bilinmediğinden klinik kullanıma uygun 
değildir. Uygun üretim, depolama ve dağıtım ağı 

propolisi kullanacak bir klinik için çok önemlidir (1). 

Klinik özetle propolis
Propolisin immun modulatör, anti-kanser, 
antimikrobiyal ve antioksidan etkileri vardır. Bugün 
özellikle cilt rahatsızlıkları (yaralar, akne, siğil, çıban), 
oral problemler (diş eti iltihabı, mantar enfeksiyonları, 
diş protezi yapıştırıcı), kalp damar hastalıkları 
(hipertansiyon, ateroskleroz), diyabet ve üreme 
sorunları için kullanıldığını görmekteyiz (4). 

Bağışıklık sistemi üzerine etkisi
Propolis bağışıklık sistemini uyararak vücudun 
mikroplarla daha iyi savaşmasına yardımcı olabilir. 
Propoliste bulunan kafeoil kinik makrafoj sayı ve 
migrasyonunu artırır. Ayrıca, kompleman aktivasyonu 
ve nitrik oksiti arttırması gibi mekanizmalarla makrofaj 
etkinliğini artırır (5). 

Anti kanser etki
Propolisin antitümör özellikleri farklı yörelerde 
çalışılmıştır. Japonya’da yapılan klinik çalıŞmalar 
sonunda propolisin 3-12 ay süre ile sürekli alınmasının 
çesitli internal kanser hücrelerini devitalize ettiği 
saptanmıstır. İçerisindeki bulunan kuersetin, kafeik asit, 
klerodan diterpenoid ve luteolin’in kansere karsı etkili 
oldugu bildirilmektedir (6). Yine, kavak tipi propoliste 
bulunan kafeik asit fenetil Esterin (CAPE), epigenin, 
kesretin ile Brezilya propolisinde bulunan artepillin’in 
antitümöral etki mekanizmaları tanımlanmıştır. Burada 
tümör hücreleri üzerine sitotoksik etki önemlidir (7). 
Propolisin hücre bölünmesinin kontrolünde önemli 
rol aldığı, kanser hücre büyümesini önlediği ve kanser 
hücresinin apopitozunu sağladığı saptanmıştır (8). 
Türk propolisinin dimetil sülfoksit ve su ekstraktlarının, 
antioksidan kapasiteleriyle birlikte prostat kanseri hücre 
dizilerinde anti-proliferatif aktiviteye sahip olabileceği 
sonucuna varılmıştır (9). Propolis aniinflamatuar ve 
antioksidan etki ile de antitümöral etki gösterebilir 
(10). 

Propolis anjiogenezi önleyerek tümör hücresinin 
beslenmesini bozar, kanser metastazını önleyici 
aktivitesi vardır. İmmunmodulator etki ile lenfositleri 
uyararak tümör hücrelerine karşı daha etkin savunmayı 
uyarır. Makrofajları uyararak antitümöral aktiviteyi 
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güçlendirir. Kanserle savaşta önemli olan interlökin-2 
ve gama interferonu artırmaktadır (11). 

Propolis kemoterapi ve radyoterapi etkinliğini artırır 
(12). Tedavi sonucu oluşan yan etkileri azaltır ve 
lökopeniyi önler (13).

Karaciğer koruyucu etki
Karbon tetra klorür ve alüminyum gibi karaciğer hasarı 
yapan toksinlere karşı koruyucu etkisi gösterilmiştir. Bu 
etki antioksidan sistemleri desteklemesi ve CYP 450 
ilişkili enzimler gibi mekanizmalarla açıklanmıştır (14). 

Nöroprotektif etki
CAPE’nin kuvvetli antioksidan ve antiinflamatuar 
etkisiyle sinir sistemine kan akımının kesildiği 
durumlarda oluşan hasarı azaltması beklenmektedir 
(15). Nörodejeneratif hastalıklarda sitokrom-c 
salınımını azaltarak hastalık aktivasyonunu sınırlayabilir. 
MS’de oksidatif stresi azaltıp klinik bulguları düzelteceği 
savunulmuştur (16). Epilepside valproata eklenen 
propolis ve balık yağı belirgin iyileşme sağlamıştır. Ayrıca 
valproatın yan etkilerini de sınırlayabilmektedir (17). 
Propolisten elde edilen uçucu yağların hipotalamus-
hipofiz-adrenal bez üzerine etkili olarak anksiyeteyi 
önleyebileceği rapor edilmiştir (18). 

Yara iyileştirici etki
Propolis ultraviolet hasarlarını (güneş yanığı, vs) 
azaltmaktadır (19). Propolisin %50’lik solusyonu 
sulfadiazin ve piyasada sıkça tercih edilen bakım 
kremlerine göre daha iyi yara iyileşmesi sağlar (20). 
Derin cilt yaralarında tamir mekanizmalarını bozmadan 
inflamasyonu azaltabildiği gösterilmiştir (21). 
Pıhtılaşmayı hızlandırması da diğer bir mekanizmasıdır (3).

Diyabetik hastalarda evre 1 ve 2 ayak ülserleri üzerine 
propolis merhemleri ile konvansiyonel tedavinin 
karşılaştırıldığı bir çalışmada propolis kullanan grupta 
ülser alanının daha çok küçüldüğü gözlemlenmiştir 
(22). 

Mide koruyucu etki
Fare modellerinde mide ülseri oluşumunu önleyici etki 
rapor edilmiştir (23). Bu etkinlik COX2 ve proinflaamuar 
sitokinlerin inhibisyonu gibi mekanizmalarla 

açıklanmıştır. H. Pilori eradikasyonunda rol alabileceği, 
antibiyotiğin etkinliğini artırabileceği ifade edilmiştir 
(14,24). 

Kardiyovasküler sistem üzerine etki
Propolis platelet agregasyonunu aspirine benzer 
şekilde adenosin difosfat üzerinden inhibe etmektedir 
(25,26). Hipertansiyon, damar sertliği ve koroner 
kalp hastalıklarının tedavisinde propolisin tedaviyi 
olumlu etkilediği gösterilmiştir. Hipertansiflerde kan 
basıncını düşürmekte, normotansiflerde kan basıncını 
etkilememektedir. Bu etkinin vazodilatasyona bağlı 
olduğu belirtilmiştir (27).

Dokulara kan akımının bozulduğu durumlarda iskemiye 
bağlı doku hasarı oluşmaktadır. Kanlanma yeniden 
sağlanıncaya kadar bu hasar devem etmektedir. Bu 
yüzden reperfüzyon tedavilerinin süratle yapılması 
gerekmektedir. Bu arada hasar alanının azaltılması 
için oksidatif stresi azaltıcı bazı önlemler düşünülebilir. 
Propolisin bu hasarları azaltabileceği gösterilmiştir (28). 
Propolis genel ve visseral yağlanmayı da azaltmaktadır 
(29).

Anti diyabetojenik etki
Anti oksidan ve anti inflamatuar etkinliği pankreastan 
insulin salgılayan beta hücre hasarını azaltmaktadır. 
Propolis içerisindeki güçlü anti oksidan CAPE’nin bu 
etkiyi sağladığı bildirilmiştir (30). Deney hayvanlarında 
bu etki 200 mg/kg dozda gösterilmiştir (31). Yedi günde 
kan şekerinde belirgin düzelme görülmüştür (32). 
İnsulin seviyesini ve beden kitle indeksini azalttığı da 
rapor edilmiştir (33). Nefropati oluşumunu geciktirdiği 
(34), korneayı koruduğu bildirilmiştir (35). 

Diyabette yara iyileşme mekanizmaları bozulduğı için 
yaralar geç iyileşmektedir. Diyabetik ayak gibi yaraların 
iyileşmediği durumlarda olay amputasyona kadar 
gidebilmektedir. Propolis kullanımı şeker kontrolünü 
iyileşitrmeye ve diyabete bağlı hasarları azaltmaya 
yardımcı olabilecek bir madde gibi görünmektedir. 
Propolisin yara iyleşmesini ve re-epitelizsyonu arttırdığı 
rapor edilmiştir (36). 

Antimikrobiyal etki
Propolisin bakteriler, virüsler, protozoalar ve mantarlara 
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karşı savaşabildiği gösterilmiştir (37). İçeriğindeki 
pinosembrin, galangin, pinobanksin, kumarik ve kafeik 
asitler antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu veriler aşağıda 
özetlenmiştir:

Antibakteriyel aktivite
Propolisin antibakteriyel özeliği en çok konuşulan 
etkilerinin başında gelir. Bunun nedeni propolisin 
kovanda var oluş nedenidir. Ülkemizde kavak tipi 
propolis yaygındır. Bu propoliste antibakteriyel etkiden 
sorumlu bileşikler flavononlar, flavonlar, fenolik asitler 
ve esterleri olarak bildirilmektedir. Diğer propolis türleri 
olan Brezilya propolisinde prenillenmiş p-kumarik 
asit ve diterpen, Küba propolisnde prenillenmiş 
benzofenonlar antibakteriyel olarak bildirilmiştir. 
Propolisin antibakteriyel özellikleri bakteri üremesini 
inhibe etmesi, protein sentezini inhibe etmesi ve 
bakteri hücre duvarını parçalaması ile izah edilmektedir 
(38). Pseudomonas ve e. Colinin 3mg/ml’lik etanol 
ekstraktı tarafından tamamen inhibe edildiği ama 
klebsiella pneumoniae üzerine ekstraktın etki etmediği 
gösterilmiştir. Propolis etanol ekstraktının S. Aureus, 
E.Coli, P. Aeriginosa, B.subtilis, S. Epidermidis, ve B 
hemolitic streptokoklar da dahil gram pozitif bakterilere 
karşı etkinliği bildirilmiştr (39). Propolisin Gram pozitif 
ve negatif etkinliği kanıtlanmıştır (40,41). Oral anaerobik 
etkinliği Peptostreptococcus anaerobius, Lactobacillus 
acidophilus, Actinomyces naeslundii, Prevotella oralis, 
Prevotella melaninogenica, Porphyromonas gingivalis, 
Fusobacterium nucleatum ve Veillonella parvula gibi 
oral anaerobik patojenlere karşı gösterilmiştir (42). 

İnsan tüberküloz basiline karşı etkisi gösterilmiştir (43).
Propolis antibiyotiklerin etkinliğini arttırmaktadır 
(43), klinik arastırmalar propolisin, %70’lik alkolde 
erimiş halinin antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında 
bu ilaçların etkisini arttırdığını, anestezik, antioksidatif 
etki gösterdiğini saptamıştır. Bakteri duvarına etkili 
amoksisilin, sefaleksin gibi ilaçlara karşı direnci azalttığı 
ve ribozomlar üzerine etkili kloramfenikol, tetrasiklin ve 
neomisinin etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir. Propolis 
ile birlikte alınan antibiyotiklerin, antibiyotik rezistan 
Staphylococcus’larda, bu direnci kırdıkları izlenmiştir 
(44,45). Ancak bunlar deneysel sonuçlardır ve kliniğe 
nasıl uyarlanabileceği sorusu halen günceldir.

Antiviral aktivite
Polifenoller, fenil karboksilik asitler, sinnamik asitler, 
kafeik asit gibi propolis bileşenlerinin antiviral özellikleri 
çalışılmıştır. Herpes, influenza, polio ve picorna 
virusleri üzerine yüksek etki bulunmuştur. Etkinliğini 
reverse traskriptaz enzim inhibisyonu ile hücre içi 
virus çoğalmasını engelleyerek yapmaktadır. Özellikle 
viral enfeksiyonların yaygın olduğu mevsimlerde 
yapılacak randomize kontrollü çalışmalar literatüre 
yardımcı olabilir. Geniş populasyon çalışmaları ile 
desteklenmediğinde eldeki mevcut preklinik verilerin 
çok yönlendirici olmadığına bir örnek Shimuzu ve 
arkadaşlarının çalışmasıdır. Bu çalışmada invitro olarak 
influenza virusu üzerine etkili olan propolisler, biri 
hariç, influenza enfeksiyonu oluşturulan farelerde etki 
göstermemiştir (46). Propolisin yapısında bulunan 
izopentil ferulat’ın inhibe edici özelliği, flavonoidlerin 
virus kopyalanmasına karşı etkili olduğu (47), 
flavonoidler ve aromatik asit türevlerinin antiviral 
aktivite gösterdiği, avian influenza virusuna karşı etkili 
olduğu, poliovirus yayılmasını önlediği bildirilmiştir 
(39). 

Anti fungal aktivite
Flavonoidler, kafeik asitler gibi propolis bileşenlerinin 
antifungal özellikleri tanımlanmıştır. Pinosembrin, 
galangin, benzik asit, salililik asit gibi maddelerin 
antifungal etki gösterdiği gösterilmiştir. Propolis, 
propilen glikolle birlikte trichopiton ve mycosporum 
üzerine etkilidir, antimikotik ilaçlara %10 propolis 
eklenerek candida albicans inhibisyonu artmıştır, 
yine flukanazole dirençli mantar enfeksiyonlarının 
tedavisinde kullanılması önerilmektedir (48). Oral 
kandidiyasizte ve özellikle diş protezi kullananlarda, 
saç ve tırnağın mantar enfeksiyonlarında propolis 
kullanılabilir, cryptococcus neoformansta da etkin 
bulunmuştur (39,45). 

Anti protozoal aktivite
Trikomans, toxoplazma, giardia ve plasmodium gibi 
hastalık etkenlerine karşı etkili olduğu bulunmuştur 
(49). 

Anti inflamatuar etki
Esasen araşidonik asit üzerinden etkilerini 
göstermektedir. Lipooksijenaz enzimini inhibe 
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etmektedir. Lökotrienlerin sentezini azaltır, 
siklooksijenaz enzim inhibisyonu (COX) ile prostoglandin 
sentezi ve tromboksan agregasyonu azaltır. TNF alfa ve 
interlokin seviyelerini azaltır. T hücrelerinin uyardığı 
mitojenik aktiviteyi sınırladığı bildirilmişitr (15). 
CAPE’nin DNA sentezini baskılayarak İnsan T hücre 
çoğalmasını engellediği görülmüştür (50). 

Anti allerjik etki
Propoliste bulunan krisin ve kaempferol gibi bileşikler, 
bazofil ve mast hücrelerini etkileyerek anti allerjen 
etki göstermektedir (51). Propoliste bulunan 
biofalavonoidler allerjik reaksiyon oluşturacak 
kimyasallara karşı bariyer oluşturmaktadır. Farelerde 
adhezyon moleküllerini azaltıp karaciğer ve sinir hücre 
hasarını azalttığı gösterildiğinden septik şok tedavisinde 
kullanılabileceği öngörülmektedir (52). 

Anti oksidan etki
Propolisin güçlü anti oksidan etkinliği gösterilmiştir 
(53). Vücutta reaksiyonlar sonucu meydana gelen 
oksijen radikallerinin uzaklaştırılması hücre hasarını 
engellemektedir. CAPE’nin antioksidan etkinliği 
galanginden güçlüdür (54). Aromatik ve uçucu yağlar, 
flavanoidler, vanilin, izovanilin, kafeik, benzoik ve 
askorbik asitler, benzil alkol ve sinamik asit bu etkiyi 
yapmaktadır (55). Brezilya propolisinde artepilin C nin 
etkili olduğu anti oksidan mekanizmalar gösterilmiştir 
(56). Propolisin anti oksidan etkinliği vitamin C’den 
daha güçlüdür (41). 

Ağız sağlığı
Ağızdaki cerrahi girişimlerden sonra propolis kullanımı 
epitelizasyonu arttırmakta ve yara iyileşmesini 
hızlandırmaktadır (57). Dişlerin yerinden çıkarılıp sonra 
yeniden implante edilmesi gereken durumlarda dişin 
saklanacağı ortam önemlidir. Propolis %10 solusyonu 
diğer ortamlara göre daha iyi bir saklama alternatifidir 
(58). Diş pulpasının kapatılması gereken durumlarda 
propolis ile kapatılırsa diş pulpa iltihabı azalmakta ve 
onarıcı dentin oluşumu artmaktadır (59). İntrakanal 
irrigasyon için propolis kullanıldığında sodyum hipoklorit 
kadar etkili bir antimikrobiyal etkinlik görülmüştür 
(60). Ağız yıkama suyu olarak propolisin (%1-2,5-5-
10) etkinliği kloeheksidinle (%2) karşılaştırıldığında 
oral mikroorganizmalar üzerine klorhekzidin daha 

etkili iken gingival fibroplastlar üzerine propolis daha 
az sitotoksisite göstermiştir (61). Propolis dental plak 
oluşumunu azaltmaktadır (62). Diş çürümelerinden 
sorumlu mekanizmalardan en önemlisi Str. Mutans, 
Str. Sabrinus ve lactobasiller gibi organizmaların yol 
açtığı enfeksiyonlardır. Propolis etkisini hem direkt 
bakteriler üzerine hem de glikozil transferaz enzim 
inhibisyonu ile göstermektedir (62,63). Propolis + 
florür kombinasyonunun diş çürüklerini azaltmada 
klorhekzidin + florür kombinasyonu kadar etkili olduğu 
bildirilmiştir (63). Diş jelinin proteze bağlı stomatitte 
kullanılabileceği belirtilmiştir (64). Propolisin ağızda aft 
olgularında kullanılabileceği, periodontite bağlı alveolar 
kemik kaybını azaltığı, periodontit tedavisinde ve diş 
taşları oluşumu engellemek adına kullanılabileceği 
belirtilmiştir (65,66). HIV pozitif hastalarda oral candida 
enfeksiyonları önemli problemlerdir. Bu hastalarda 
alınan candida türleri propolis etanol çözütü, nistatin, 
clomtrimazole, econasol ve flukanazolle test edilmiştir. 
Propolis nistatin kadar etkili bulunmuştur (67). Takma 
diş ve protezlere bağlı stomatit gelişmekte ve irritasyon 
devam ettiği için çoğunlukla kronikleşmektedir. Propolis 
jelinin bu durumu önleyebileceği gösterilmiştir (64). 
Diş hassasiyetini azaltmada propolis efektiftir (68). 
Elektron mikroskopu ile propolisin dental tubulleri 
kapattığı gösterilmiştir (69). Enterokokkus fecalis’e 
karşı olan etkinliği propolisi etkili intra kanal ilaç 
adayı yapmaktadır (70,71). Rekürren aftöz stomatitte 
propolisin atak sayısını azaltabileceği ve hayat kalitesini 
yükseltebileceği belirtilmiştir (72).

Anti Artrit
Kıkırdak ve kondrosit onarımı da propolis tarafından 
desteklenir. Septik artritte antibiyotik kadar etkilidir 
(73). İtalya’da yapılan bir çalışma, propolis ve içerisindeki 
CAPE’nin, IL-1beta'nın zararlı etkilerini durdurabildiğini 
belirtmektedir, bu etkinin kıkırdak dokuyu inflamatuar 
süreçlerde koruyabileceği öngörülmüştür (74).

Aşı çalışmaları
Suid herpesvirus tip-1 (SuHV-1)’e karşı aşı üretiminde 
görevli araştırmacılar, farelere uygulanacak aşı 
içerisine etanolle ekstrakte edilmiş yeşil propolis özünü 
kattıklarında artmış immun cevap ile karşılaşmışlardır 
(75). 
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Dozaj
Propolisin klinik kullanıma sunulması çok kolay olmayan 
bir süreçtir. Konvansiyonel anlamda ilaç geliştirme 
basamakları uygulanmadığı için doz ve güvenlik 
verilerimiz eksiktir. İnsanların günde 10 gr propolisi 
alabileceği, ancak tedavi amaçlı kullanımlar için günde 
1–3 gr’lık dozların tavsiye edildiği bildirilmektedir (76). 

Raf ömrü
Propolis genellikle dayanıklı bir üründür. Ancak 
klinikte propolisin kullanma tarihleri net olarak 
verilmelidir. Dondurulup kurutulan propolis uzun süre 
antibakteriyel özelliklerini koruyabileceği bildirilmiştir. 
Bu uzun süre ne kadardır sorusuna yanıt için yeterli 
kaynak yoktur. Klinikte kullanılmadan önce tazelik 
ölçütü olan beta glikosidaz bakılması uygun olabilir. 
Oda sıcaklığında bu enzim aktivitesinin hızla düşmesi 
propolisin kilinikte uzun süre beklediğini ya da uygun 
depolama şartlarında saklanmadığını göstermektedir. 
Fotooksidasyona duyarlı bileşikler yüzünden karanlıkta 
depolanmalı, etanol özütleri kahverengi şişelerde 
olmalıdır. Propolisin etanol özütleri depolamadan 15 yıl 
sonra dahi antimikrobiyal aktivitesi devam ettirmiştir 
(77). 

Propolis klinikte kullanım problemleri
Allerji
Propolisin kendisi veya içeriğindeki polen allerjik 
reaksiyona yol açabilir. Cilt testlerinde kişilerin %1-6 
sında hassasiyet bildirilmektedir. Ancak bunun 
propolisin klinik kullanımını ne derece etkileyeceği 
tartışılmalıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda ağızda 
çiğnenmesi allerjik reaksiyonlar yapabilir. Bunlar ağız 
ülserleri, perioral dermatit, dudak ödemi şeklinde 
olabilir. Bazı kişilerde bulantı görülebilir. Yüksek 
dozlarda allerjik etkisi mast hücre degaranülasyonu ile 
açıklanmıştır (78). 

İlaç etkileşimleri 
Propolisin ilaç etkileşimlerine dair yeterli veri yoktur. 
Bazı antibiyotiklerin etkinliğini artırdığı ve antibiyotik 
direncini azalttığı bildirilmiştir. Ancak propolis etanol 
çözütü içeriğindeki etanol çeşitli ilaçlarla etkileşebilir, 
bunların en bilinenleri sulfiram ve metranidazol’dur 
(79).

Yabancı madde 
Propolis içerisinde ağaçtan gelen odunsu maddeler, ölü 
arılar /arı parçaları, pestisit ve ağır metal kalıntıları gibi 
pek çok yabancı madde olabilir. Bunlar propolis toplama 
alanlarından, boya ve metal malzemeden, propolisi 
toplayan gereçlerden (metal kaşık, metal kaplar, 
propolis tuzaklarının yapıldığı madde veya propolis 
depolama kabından) gelebilir. Kurşun hipokkrom 
mikrositer anemi, hafıza ve konsantrasyon problemleri, 
hipertansiyon ve diğer hastalıklara neden olabilir (80). 
Bununla beraber propolis kullandığı için ağır metal 
zehirlenmesi ya da pestisitlerin neden olduğu bir klinik 
vaka henüz bilim dünyasına sunulmamıştır. 

Gebelik
Gebeler ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır ve 
diğer kovan ürünlerinde olduğu gibi güvenlik çalışmaları 
gelene kadar gebelere önerilmemelidir.  

Ürüne güven problemi
Bir hastaya ‘antibiyotik kadar etkili’ veya ‘kansere 
karşı çözüm’, vs diyerek propolis teklif etmek etik ve 
doğru olmadığı gibi doktorları buna ikna etmek çok 
zordur. Propolisin konvansiyonel tıbba alternatif değil, 
tamamlayıcı olarak yardımcı olması fikri daha mantıklı 
ve sürdürülebilir bir seçenektir. 2014 yılında yürürlüğe 
giren GETAT yönetmeliği ile artık geleneksel tedaviler 
sadece sertifakalandırılmış sağlık çalışanları tarafından 
klinik ortamlarda uygulanacaktır. Böylece merdiven 
altı üretim ve reçetelemenin önüne geçilebilir, doğru 
yerde, doğru endikasyonlarda, doğru kişilerce, doğru 
kişilere temini sağlanabilir (81).

SONUÇLAR
Propolisle ilgili yapılan çalışmalar geçerliliği yüksek 
kanıtlar sunmaktadır. Propolis hakkında çok sayıda 
preklinik çalışma olmasına rağmen bunları kliniğe 
uyarlamak zor bir süreçtir. Propolisin organizma 
üzerine sağlığı koruyucu ve iyileştiri etkileri göz önüne 
alındığında daha fazla ilgiyi hak ettiği yadsınamaz bir 
gerçektir, bu yüzden klinik çalışmalar üretilmeli ve 
desteklenmelidir.
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