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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Η πρόπολη είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο παράγεται από τις μέλισσες μέσω της συλλογής
φυτικών ρητινών. H χημική της σύσταση καθορίζεται από την βοτανική και γεωγραφική της
προέλευση, την εποχή συλλογής της, αλλά και από τον τρόπο εκχύλισης. Στην παρούσα ερ-
γασία πραγματοποιήθηκαν μελέτες με δείγματα πρόπολης τα οποία είχαν συλλεχθεί από την
περιοχή Μορφοβούνι Καρδίτσας. Οι μελέτες αφορούσαν την επιλογή του διαλύτη εκχύλισης,
τον τρόπο εκχύλισης και τον έλεγχο της παρουσίας βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή
δράση. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν εκχυλίσματα πρόπολης από 95% ή 70% αιθα-
νόλη και τα εξής πρότυπα βακτηριακά στελέχη: Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micro-
coccus luteus ATCC 934 και Escherichia coli ATCC 25922. Εφαρμόστηκε η μέθοδος διάχυσης
δίσκων αντιμικροβιακής ουσίας σε άγαρ (Disk Diffusion Assay) και η μέθοδος διάχυσης αντι-
μικροβιακής ουσίας από πηγαδάκια (Well Diffusion Assay). Τα αποτελέσματα της παρούσας
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1. Εισαγωγή

1.1 Πρόπολη – Βιολογικός ρόλος, χημική σύσταση
Η λέξη «πρόπολη» (propolis) ετυμολογικά σημαίνει
«προ της πόλεως» και η ονομασία της αποδίδεται στο
βιολογικό της ρόλο, καθώς οι μέλισσες τη χρησιμοποι-
ούν για να μειώνουν το άνοιγμα εισόδου της κυψέλης,
περιορίζοντας έτσι την είσοδο κρύου ή θερμού αέρα,
αλλά και των δυνητικών εχθρών.1,2 Το συνθετικό προ-
έχει την έννοια ότι κάτι προπορεύεται, ενώ το «πόλις
ή πόλη» αφορά την κυψέλη. Μία άλλη εκδοχή προ-
έλευσης της λέξης «πρόπολη» είναι το αρχαίο ελλη-
νικό ρήμα «προ-μα˘λα´σσω», δηλαδή μαλακώνω με
ήπιες κινήσεις, μαλάξεις.3 Άλλοι συγγραφείς αναφέ-
ρονται στην πρόπολη ως «κόλλα των μελισσών».4,5

Η πρόπολη συγκεντρώνεται κυρίως από τις μέλισ-
σες (Apis mellifica ή mellifera).6 Πρόκειται για μια ουσία
η οποία αρχικά συγκεντρώνεται «ως πρώτη ύλη» έξω
από την κυψέλη, αλλά παίρνει την τελική της μορφή
στο εσωτερικό της κυψέλης, με την επεξεργασία που
υφίσταται από τις μέλισσες. Υπάρχουν δυο παλιές θε-
ωρίες για την προέλευση της πρόπολης. Σύμφωνα με
την πρώτη, η πρόπολη αποτελεί προϊόν των μελισσών,
μείγμα γύρης, ενζύμων και βιολογικών προϊόντων του
στομάχου τους.7 Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία, οι
μέλισσες συλλέγουν την πρώτη ύλη για την παρα-
σκευή της πρόπολης από τους οφθαλμούς, το εξω-
κάρπιο, τον βλαστό και τα άνθη των φυτών.8 Η σύγ-
χρονη άποψη συνδυάζει και τις δυο θεωρίες.

Αναλυτικότερα, οι μέλισσες συλλέγουν φυτικές ρητίνες
και κόμμεα, κυρίως από τα κωνοφόρα, τα οποία ανα-
μειγνύουν με σίελο, κερί και γύρη.9 Οι ρητίνες εντοπί-
ζονται στους ρητινοφόρους αγωγούς των κωνοφόρων
και διασχίζουν ολόκληρο τον βλαστό. Οι ρητίνες απο-
τελούνται κυρίως από τερπενοειδή και ο βιολογικός
τους ρόλος είναι η προστασία του φυτικού οργανι-
σμού ύστερα από τραυματισμό.10 Με την έκθεση στον
αέρα, τα πτητικά συστατικά εξατμίζονται αφήνοντας
ένα στερεό ή ημιστερεό υπόλειμμα, το οποίο προστα-
τεύει την τραυματισμένη περιοχή. Τα κόμμεα, μείγμα
ρητίνης και πολυσακχαριτών, εντοπίζονται επίσης σε
εκκριτικούς αγωγούς και έχουν προστατευτικό ρόλο.11

Η συλλογή της πρόπολης γίνεται κατά τη διάρκεια
της ημέρας και μεταφέρεται στην κυψέλη με τη μετα-
φορά της γύρης, με τη μορφή φορτίου. Ένα έντομο
μπορεί να συγκεντρώσει στην κυψέλη περίπου 10 mg
πρόπολης ανά πτήση.1 Χρησιμοποιείται για την επικά-
λυψη των εσωτερικών τοιχωμάτων της φωλιάς των εν-
τόμων, επιδιόρθωση τυχόν καταστροφών της
κυψέλης, καθώς και για την «ταρίχευση» ζώων-εισβο-
λέων τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Το
στρώμα πρόπολης γύρω από το σώμα του νεκρού
ζώου αποτρέπει την σήψη του πτώματος, την ανά-
πτυξη μικροβίων και την δυσοσμία. Σύμφωνα με βι-
βλιογραφικές αναφορές, η πρόπολη χρησιμοποιείται
επίσης για την επικάλυψη των κελιών, μετά την εκκό-
λαψη των προνυμφών, ώστε να είναι προστατευμένα
από μικρόβια για την επόμενη ωοτοκία.10
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εργασίας (διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης για S. aureus και M. luteus 2±0,3cm και
1,8±0,2cm αντίστοιχα) αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν αντιμι-
κροβιακή δράση έναντι των υπό έλεγχο Gram-θετικών μικροοργανισμών.



Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης στο εσωτε-
ρικό της κυψέλης είναι προφανής και από το γεγονός
ότι παρόλο που σε μια κυψέλη χωρητικότητας 50 λί-
τρων, θερμοκρασίας 35-38°C, ζουν περίπου 40.000 με
50.000 μέλισσες, η μετάδοση ασθενειών είναι περιο-
ρισμένη.12,13,14

1.2 Ιστορική αναδρομή
Η χρήση της πρόπολης πηγαίνει πίσω στους αρχαίους
χρόνους, τουλάχιστον μέχρι το 300 π.Χ. όπου χρησι-
μοποιείται ως δημοφιλές φάρμακο σε πολλά μέρη του
κόσμου. Οι Έλληνες, οι Πέρσες οι Ρωμαίοι, οι Αιγύπτιοι
και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν το «μαύρο κερί» για τις
βιολογικές του ιδιότητες.15 Ο Ιπποκράτης συνιστούσε
την επάλειψη με πρόπολη για την επούλωση των πλη-
γών.16 Στους πολέμους, τη χρησιμοποιούσαν για τη θε-
ραπεία κατά της γάγγραινας και κάθε Ρωμαίος
λεγεωνάριος την είχε μαζί του κατά τη διάρκεια των
στρατιωτικών εκστρατειών.17 Ο διοσκουρίδης στο
έργο του De Μateria Medica αναφέρει τη λήψη της
πρόπολης για την αντιμετώπιση του βήχα.18 Οι Αιγύ-
πτιοι επίσης γνώριζαν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες
της πρόπολης και τις αξιοποιούσαν στη διαδικασία
μουμιοποίησης, ενώ ο ιατρο-φιλόσοφος Αβικένας, τον
11ο αιώνα, είχε παρατηρήσει ότι η πρόπολη δρα απο-
τελεσματικά σε τραύματα από βέλη τόξων.19,20

1.3 Χημική σύσταση και τρόποι εκχύλισης
Η πρόπολη είναι ένα μίγμα λιπόφιλο και σκληρό το
οποίο μετατρέπεται σε μαλακό, εύπλαστο και κολλώ-
δες όταν θερμανθεί. Κατέχει μία χαρακτηριστική
οσμή, ενώ το χρώμα της ποικίλει από κίτρινο, πρά-
σινο, κόκκινο μέχρι και σκούρο καφέ (Εικόνα 1).21 Η
χημική σύνθεση της πρόπολης εξαρτάται από τις φυ-
τοκοινωνίες που υπάρχουν κοντά στην κυψέλη και την
περίοδο συλλογής και συνεπώς η σύστασή της ποικί-

λει ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση.22,23 Γενικά,
η σύσταση μίας ακατέργαστης πρόπολης είναι 50%
ρητίνη, 30% κερί, 10% αιθέρια έλαια, 5% γύρη και 5%
διάφορες οργανικές ενώσεις, όπως τα αρωματικά
οξέα. Περισσότερα από 300 συστατικά έχουν χαρα-
κτηρισθεί προερχόμενα από διαφορετικά δείγματα
πρόπολης.24 Τα πιο βιοενεργά μόρια είναι οι πολυφαι-
νόλες (φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή) και τα τερπέ-
νια.22 Οι ενώσεις αυτές ανήκουν στους δευτερογενείς
μεταβολίτες των φυτικών οργανισμών. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα είναι η απιγενίνη, η χρυσίνη, η
καμφερόλη, η κερκετίνη, η πινοστρομπίνη, η λουτεο-
λίνη.25 Άλλες χρωματογραφικές αναλύσεις αναφέρουν
σε μικρά ποσοστά τα: καφεϊκό, κινναμικό, σαλικυλικό
και βενζοϊκό οξύ.26 Το χαρακτηριστικό άρωμα της
πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία των τερπενίων
(τερπινεόλη, γερανιόλη, νερόλη και φαρσενόλη).27

λόγω της ρητινώδους φύσης της τείνει να είναι
αδιάλυτη στην πλειοψηφία των διαλυτών εκχύλισης,
γεγονός που καθιστά την αξιοποίησή της δύσκολη. Η
ερευνητική κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της στη
βελτιστοποίηση της διεργασίας εκχύλισης της πρό-
πολης, ώστε να μπορέσει να απομονώσει και να αξιο-
ποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των βιο-
δραστικών συστατικών της. Τα πιο ευρέως χρησιμο-
ποιούμενα εκχυλίσματα της πρόπολης έχουν ως δια-
λύτη, αιθανόλη, μεθανόλη, νερό ή μείγματά τους.
Ωστόσο βιβλιογραφικά έχει αναφερθεί και εκχύλιση
με χλωριωμένους διαλύτες28 ή με μη αιθανολικούς
διαλύτες29 προκειμένου να ευνοείται η απομόνωση
συγκεκριμένων συστατικών. 

Εκτός, όμως, από την επιλογή του κατάλληλου δια-
λύτη, εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του τρό-
που εκχύλισης.30 Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι,
μεταξύ αυτών εκχύλιση σε συσκευή Soxhlet, σε υδα-
τόλουτρο υπερήχων, σε απλό υδατόλουτρο με συνεχή
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Εικόνα 1 Δείγμα ακατέργαστης πρόπολης.
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ανάδευση, με χρήση μικροκυμάτων κ.α.31 Είναι αυτο-
νόητο ότι, τόσο ο διαλύτης εκχύλισης, όσο και η μέ-
θοδος εκχύλισης επηρεάζουν άμεσα την παρουσία
βιοενεργών μορίων στο υπό μελέτη δείγμα.32,33 Σε ελ-
ληνικά δείγματα πρόπολης, ύστερα από εκχύλιση με
διχλωρομεθάνιο, ανιχνεύτηκαν στην αέρια χρωματο-
γραφία ογδόντα πέντε συστατικά. Μεταξύ αυτών πο-
λυφαινόλες, τερπενοειδή, στεροειδή και αμινοξέα.34

1.4 Βιολογικές ιδιότητες της πρόπολης
Η πρόπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παρουσιά-
ζει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών και φαρμακολογικών
ιδιοτήτων.35 Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές,
χρησιμοποιείται ως αντιβακτηριακός,36 αντιμυκητια-
κός,37 αντιπρωτοζωικός,38 αντιιικός παράγοντας,39 ως
αντιοξειδωτικό μέσο,40 ενώ σύμφωνα με ορισμένους
συγγραφείς έχει και κυτταροτοξική δράση.41,42

Αντιβακτηριακή δράση
Η αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης οφείλεται

τόσο στην άμεση αναστολή ανάπτυξης των μικρο-
βίων, όσο και στην παράλληλη ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος.43 Ερευνητές έδειξαν ότι η
πρόπολη αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη, προ-
καλώντας είτε ρήξη είτε επηρεάζοντας την διαπερα-
τότητα της κυτταρικής μεμβράνης, είτε ακόμη
αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση.44 δεδομένα
προερχόμενα από μελέτες σχετικά με την αντιβακτη-
ριακή δράση της πρόπολης υποστηρίζουν ότι είναι
πιο αποτελεσματική κυρίως έναντι των Gram-θετικών
βακτηρίων και παρουσιάζει ήπια δράση έως καμία
επίδραση έναντι των Gram-αρνητικών βακτηρίων.22

Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις μορφολογικές διαφο-
ρές των βακτηρίων, αφετέρου δε στην παραγωγή ει-
δικών υδρολυτικών ενζύμων τα οποία λύουν τα
βιοδραστικά μόρια της πρόπολης.45

Αντιμυκητική δράση
Μερικοί ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η πρό-

πολη έχει αντιμυκητική δράση.46 Έχει διαπιστωθεί
αναστολή ανάπτυξης στελεχών γένους Candida,47 Tri-
chophyton,48 Fusarium,49 Penicillium italicum.50 Η αντι-
μυκητική δράση οφείλεται στην αναστολή έκφρασης
των erg4 και erg9 γονιδίων τα οποία συμμετέχουν στο
μεταβολικό μονοπάτι βιοσύνθεσης της εργοστερό-
λης.51 Μεταλλαγμένα στελέχη μυκήτων (αποσιώπηση
των erg4 και erg9) δεν μπορούσαν να παράγουν εργο-
στερόλη και αυτό επηρέασε τόσο την μορφολογία του
μυκηλίου, όσο των σπορίων.50,52

Αντιπρωτοζωική δράση
Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές η πρόπολη

έχει και αντιπρωτοζωική δράση, η οποία αποδίδεται

κυρίως στην παρουσία καφεϊκού οξέος, π-κουμαρικού
οξέος, χρυσίνης, απιγενίνης.50 Αιθανολικά εκχυλί-
σματα πρόπολης έδειξαν αντιπρωτοζωική δράση
έναντι των Trypanosoma cruzi και Trichomonas vagi-
nalis.53,54

Αντιοξειδωτική δράση 
Το δέρμα βρίσκεται σε συνεχή έκθεση στις ελεύ-

θερες ρίζες οι οποίες παράγονται είτε λόγω της διαδι-
κασίας γήρανσης είτε λόγω εξωτερικών ερεθισμάτων,
όπως ιονίζουσα και υπεριώδης ακτινοβολία. Η ηλιακή
ακτινοβολία σε συνδυασμό με άφθονη παροχή οξυ-
γόνου προκαλεί ανεπιθύμητες και επιβλαβείς επιπτώ-
σεις στο δέρμα λόγω του φαινομένου του οξειδωτικού
στρες, καθιστώντας τα ενδογενή αντιοξειδωτικά συ-
στήματα ανεπαρκή. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές ανα-
φορές, η πρόπολη συμμετέχει στην αντιμετώπιση συμ-
πτωμάτων που εμφανίζονται στο δέρμα λόγω της
επίδρασης των ελευθέρων ριζών (Reactive Oxygen
Species, ROS).55 Η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης
σχετίζεται με την περιεκτικότητά της σε πολυφαινόλες.
Οι Lagouri και συν.56 μελέτησαν την αντιοξειδωτική
δράση ελληνικών δειγμάτων πρόπολης τα οποία είχαν
συλλεχθεί από την Ρόδο και τη δυτική Μακεδονία
(διαλύτης εκχύλισης μεθανόλη). Κατέληξαν στο συμ-
πέρασμα ότι τα δείγματα από τη Μακεδονία παρου-
σίασαν καλύτερη αντιοξειδωτική δράση. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της Υγρής Χρωματογραφικής Ανά-
λυσης, τα κυρίαρχα συστατικά ήταν το καφεϊκό οξύ
και η γαλανγκίνη.

Κυτταροτοξική δράση 
βιοενεργά μόρια τα οποία βρίσκονται στην πρό-

πολη, εκδηλώνουν αντικαρκινικές ιδιότητες με διάφο-
ρους μηχανισμούς. Η κυτταροτοξική δράση της
πρόπολης αποδίδεται στην παρουσία καφεϊκού οξέος,
φαιναιθύλ-εστέρα του καφεϊκού οξέος (CAPE) (βββ)
και αρτεπιλλίνης C.57 Η αντινεοπλασματική δράση της
πρόπολης σε ζωικά μοντέλα και κυτταρικές καλλιέρ-
γειες αποδίδεται στην ικανότητά της να επάγει από-
πτωση45,58 και να ενεργοποιεί τα μακροφάγα για την
παραγωγή παραγόντων ικανών να ρυθμίζουν τη λει-
τουργία β, Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων.47

1.5 Η πρόπολη στον Τομέα της Κοσμητολογίας-
Βιοτεχνολογίας

Στον Τομέα της Κοσμητολογίας η πρόπολη χρησιμο-
ποιείται ως κύριο ή δευτερεύον συστατικό σε καλλυν-
τικές κρέμες, γαλακτώματα, σαμπουάν, σαπούνια κ.ά.
Ο εμπλουτισμός φυσικών προϊόντων κοσμητολογίας
με πρόπολη οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες της
κολλώδους ουσίας και κυρίως στην αντιμικροβιακή,
αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αναπλαστική
δράση. Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη για την αντι-
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μετώπιση της ακμής, η χρήση κρεμών με 20% πρό-
πολη, 3% έλαιο από Melaleuca alternifolia (πράσινο
τσάι) και 10% Aloe vera ήταν πιο αποτελεσματική από
κρέμα με ερυθρομυκίνη, για την αντιμετώπιση της
ακμής που προκαλείται από το Cutibacterium acnes
(πρώην Propionibacterium acnes).59 Άλλες μελέτες
αναφέρουν ότι η πρόπολη προάγει τη σύνθεση κολ-
λαγόνου (τύπου I και III) και ελαστίνης.60,61,62

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μελέ-
τες με δείγματα πρόπολης τα οποία ήταν ευγενική
προσφορά της εταιρίας Mybee. Η Mybee είναι ελλη-
νική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παρασκευή
φυσικών καλλυντικών προϊόντων με σκοπό την αξιο-
ποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της πρόπολης. Η
εταιρία επιλέγει υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, με-
ταξύ αυτών και η καφέ πρόπολη, και εφαρμόζει πιστο-
ποιημένα συστήματα ελέγχου από εθνικούς, διεθνείς
και οργανισμούς πιστοποίησης οργανικών καλλυντι-
κών (Ε.Ο.Φ., Γνωστοποίηση CPNP, δερματολογικός
έλεγχος, HALAL, ICEA). Οι παράμετροι, οι οποίες μελε-
τήθηκαν, ήταν: α) η μέθοδος εκχύλισης β) η επιλογή
της κατάλληλης συγκέντρωσης του διαλύτη και γ) η
παρουσία βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή
δράση.

2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Κατεργασία πρόπολης 
Η πρόπολη που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματο-
ποίηση της πειραματικής διαδικασίας συλλέχθηκε
από την λίμνη Πλαστήρα και συγκεκριμένα από το
Μορφοβούνι (Εικόνα 2). Μετά τη συλλογή, η πρόπολη
αποθηκεύτηκε σε γυάλινο δοχείο, προστατευμένο

από ηλιακή ακτινοβολία και παρέμεινε στους 4°C
μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Η ρητινώδης φύση της ακα-
τέργαστης πρόπολης δυσχεραίνει την αξιοποίησή της
και για το λόγο αυτό, 2 g τεμαχίστηκαν και κονιοποι-
ήθηκαν με τη βοήθεια υγρού αζώτου σε γουδί πορσε-
λάνης. Η κονιοποίηση καθιστά ευκολότερη την
εκχύλιση των συστατικών της πρόπολης στο διαλύτη.

2.2 Εκχύλιση πρόπολης και παρασκευή δειγμάτων
μελέτης

Αρχικά παρασκευάστηκαν διαλύματα 40 mL περιεκτι-
κοτήτων 95% και 70% σε αιθανόλη (EtOH). Στη συνέ-
χεια έγινε ανάμειξη του διαλύτη και της πρόπολης σε
κωνικές φιάλες. Η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε σε
υδατόλουτρο θερμοκρασίας 70°C υπό συνεχή ανά-
δευση ή εναλλακτικά σε υδατόλουτρο υπερήχων
(χρόνος εκχύλισης 30 min). Ακολούθησε διήθηση του
αιωρήματος με ηθμό Whatman Νο 1 με σκοπό την
απομάκρυνση των μεγαλύτερων υπολειμμάτων. Στη
συνέχεια το αιώρημα φυγοκεντρήθηκε (8000 rpm για
10min) με σκοπό την απομάκρυνση των υπολειμμά-
των μεγάλων μορίων πρόπολης. Για την απομά-
κρυνση του διαλύτη και τη ζύγιση της εκχυλισμένης
πρόπολης χρησιμοποιήθηκε περιστροφικός εξατμι-
στήρας Rotary υπό κενό. λόγω της υψηλής υδατικής
περιεκτικότητας του διαλύτη απαιτείται περισσότερος
χρόνος εξάτμισης. Η τελική συγκέντρωση του δείγμα-
τος πρόπολης ήταν 20 mg/ml και ως διαλύτης χρησι-
μοποιήθηκε η αιθυλική αλκοόλη (50%).

2.3 Βακτηριακά στελέχη (μικροοργανισμοί-δείκτες)
Για τον έλεγχο της αντιμικροβιακής δράσης χρησιμο-
ποιήθηκαν πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών από
την Τράπεζα Στελεχών American Type Culture Collec-

Εικόνα 2 Γεωγραφικά όρια Μορφοβούνι Καρδίτσας.



tion (ATCC). Χρησιμοποιήθηκαν τρία Gram-θετικά
(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micrococcus lu-
teus ATCC 9341) και ένα Gram-αρνητικό βακτήριο (Es-
cherichia coli ATCC 25922).

2.4 Βιοδοκιμές αντιβακτηριακής δράσης: Διάχυση
βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman και
Διάχυση βιοδραστικών μορίων από πηγαδάκια

Το εναιώρημα με το μικροοργανισμό ετοιμάστηκε σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Clinical and LaboratoryStan-
dardsInstitute (CLSI).63 Από το εναιώρημα επιστρώθη-
καν, σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα Μueller-Ηinton
(Bioprepare), 500 μL με τη βοήθεια βαμβακοφόρου
στυλεού (σε τρεις διαφορετικές κάθετες διευθύνσεις
προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάπτυξη του
μικροοργανισμού). Με αποστειρωμένη λαβίδα τοπο-
θετήθηκαν αποστειρωμένα, κυκλικά τεμαχίδια διηθη-
τικού χαρτιού Whatman (δισκία διαμέτρου 0,6 cm) για
την μέθοδο «διάχυση βιοδραστικών μορίων από δι-
σκίο», ενώ για την μέθοδο «διάχυσης βιοδραστικών
μορίων από πηγαδάκια», διανοίχθηκαν οπές με απο-
στειρωμένο ρύγχος πιπέτας διαμέτρου 0,7 cm. Στη συ-
νέχεια, τα δισκία εμποτίστηκαν με 10 μL εκχυλίσματος
πρόπολης, ενώ στις οπές τοποθετήθηκαν 150 μL. Τα
τρυβλία επωάστηκαν σε κλίβανο 37°C, για 24 ώρες και
ακολούθησε έλεγχος αναστολής ανάπτυξης του μι-
κροοργανισμού. Η διάμετρος της ζώνης αναστολής
μετρήθηκε σε cm. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποι-
ήθηκε δισκίο αντιβιοτικού εμπορίου (Gentamicin, 10
μg/δισκίο) και ως αρνητικός, ο διαλύτης εκχύλισης (αι-
θανόλη). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε τρεις φορές.

3. Αποτελέσματα

Οι βιολογικές ιδιότητες του δείγματος πρόπολης που
χρησιμοποιήθηκε μελετήθηκαν σε επίπεδο αντιβα-

κτηριακής δράσης. Η ενεργότητα των βιοδραστικών
ουσιών που περιείχαν τα αιθανολικά εκχυλίσματα
πρόπολης προσδιορίστηκαν ποιοτικά, μετρώντας τη
διάμετρο της ζώνης αναστολής ανάπτυξης του μικρο-
οργανισμού-δείκτη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζον-
ται στον πίνακα 1 και στην εικόνα 3.

Η διάμετρος της ζώνης αναστολής ανάπτυξης για
το στέλεχος S. aureus, στη μέθοδο διάχυσης βιοδρα-
στικών μορίων από πηγαδάκια, ήταν 2±0,3 cm, ενώ
στη μέθοδο διάχυση βιοδραστικών μορίων από δι-
σκίο Whatman ήταν 1,7±0,2 cm. Για το στέλεχος M. lu-
teus ήταν 1,8±0,2 cm και 1,5±0,3 cm, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, το αρνη-
τικό κατά Gram βακτήριο E. coli ήταν ανθεκτικό στο
εκχύλισμα πρόπολης. 

4. Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η εκχύ-
λιση ακατέργαστης πρόπολης υποβοηθούμενη από
υπερήχους και μηχανική ανάδευση. βασικός στόχος
της εργασίας ήταν ο έλεγχος παρουσίας βιοενεργών
μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Παρατηρήθηκε ότι
και οι δύο μέθοδοι ελέγχου παρουσίας βιοενεργών
μορίων έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα αναστολής
ανάπτυξης των μικροοργανισμών-δεικτών.

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία
εξετάστηκε και η καταλληλότητα του διαλύτη εκχύλι-
σης, καθώς πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό στά-
διο στην εξέλιξη των πειραμάτων. Σύμφωνα με την
εργασία των Zhang και συν.64 ένα φυσικής προέλευ-
σης δείγμα το οποίο πρόκειται να εκχυλιστεί, πρέπει
να είναι σε μορφή τεμαχιδίων, ώστε να έχει μεγαλύ-
τερη επιφάνεια επαφής με τον διαλύτη εκχύλισης, ενώ
η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να διευκο-
λύνει τη διαλυτοποίηση της ουσίας στο διαλύτη. Για
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                                                                  Διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης (cm)

   Μικροοργανισμός-          Διάχυση βιοδραστικών μορίων       Διάχυση βιοδραστικών μορίων
            δείκτης                         από πηγαδάκια (0,7 cm)              από δισκίο Whatman (0,6 cm)

Staphylococcus aureus
        ATCC 29213                                    2±0,3                                                 1,7±0,2

   Micrococcus luteus
         ATCC 9341                                    1,8±0,2                                                1,5±0,3

      Escherichia coli
        ATCC 25922                                        0                                                          0

Αρνητικό control (δ/της αιθανόλης): (-) αρνητικό, θετικό control (gentamicin): 2,1

Αποτελέσματα αντιμικροβιακής δράσης πρόπολης. Παρουσιάζεται η διάμετρος της ζώνης
αναστολής των μικροοργανισμών-δεικτών (cm) (μέσος όρος και τυπική απόκλιση).Πίνακας 1



αυτό τον λόγο, τα δείγματα πρόπολης, αφού τεμαχί-
στηκαν, στη συνέχεια κονιοποιήθηκαν.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι και οι δύο μέθοδοι εκχύ-
λισης (απλό υδατόλουτρο και υδατόλουτρο υπερή-
χων) δημιούργησαν ίδιες ζώνες αναστολής ανάπτυξης
στους μικροοργανισμούς-δείκτες.

Όπως προαναφέρθηκε, οι βιολογικές ιδιότητες της
πρόπολης οφείλονται στην παρουσία βιοενεργών μο-
ρίων. H χημική σύσταση της πρόπολης διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν
κοντά στην κυψέλη.65 Η γεωγραφική περιοχή και το
μικροκλίμα της περιοχής καθορίζουν το μεταβολικό
προφίλ των φυτικών οργανισμών32 και συνεπώς την
σύσταση της πρόπολης.24,66 Η επίδραση των κλιματο-
λογικών συνθηκών στη σύσταση της πρόπολης μελε-
τήθηκε από τους Bueno-Silva και συν.,67 οι οποίοι είχαν
συλλέξει δείγματα πρόπολης σε περιόδους με βροχο-
πτώσεις και ομίχλη και κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι αυτά περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες ισοφλαβο-
νοειδών από τα δείγματα σε περιόδους με ηλιοφάνεια.

Η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης αποδίδεται
στην παρουσία φλαβονοειδών,68,69 τερπενοειδών12 και
αιθερίων ελαίων.32 Η αντιμικροβιακή δράση των φλα-
βονοειδών, συνδέεται άμεσα με τη χημική τους δομή
και ιδιαίτερα με τον αριθμό και τη θέση που βρίσκον-
ται οι μεθοξυλικές και υδροξυλικές ομάδες. Έχει παρα-
τηρηθεί ότι η υδροξυλίωση στη θέση 2΄ αυξάνει την
αντιμικροβιακή δράση διαφόρων φλαβονοειδών.70

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί συνέργεια μεταξύ εκχυ-

λισμάτων πρόπολης με συγκεκριμένα αντιβιοτικά,
όπως είναι οι β-λακτάμες, των οποίων η αντιμικρο-
βιακή δράση ενισχύεται λόγω παρουσίας απιγενίνης
στην πρόπολη.71 Σύμφωνα με μια άλλη βιβλιογραφική
αναφορά, η απιγενίνη έχει παρουσιάσει συνέργεια και
με την σεφταζιδίμη για την αντιμετώπιση ανθεκτικών
στελεχών Enterobacter cloacae.72 Σε μια πρόσφατη με-
λέτη ελέγχου αντιμικροβιακής δράσης αιθανολικών
εκχυλισμάτων πρόπολης αναφέρεται συνέργεια με
αμικασίνη, καναμυκίνη, γενταμικίνη, τετερακυκλίνη
και φουσιδικό οξύ.73 Η συνέργεια αιθανολικών εκχυ-
λισμάτων πρόπολης είχε μελετηθεί και παλιότερα, από
τους Stepanović και συν.,74 οι οποίοι αναφέρουν συ-
νέργεια ανάμεσα σε αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης
(20%(w/v), διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη 95%) και την
νιστατίνη (100 IU) για την αντιμετώπιση των C. albi-
cans στελεχών. 

Συνέργεια παρατηρήθηκε επίσης μεταξύ εκχυλι-
σμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης αιθανόλη
70%) και φυτικών αιθερίων ελαίων από τα Caryophyl-
lus aromaticus, Zingiber officinale, Cinnamomum zey-
lanicum και Mentha piperita.75 Τόσο η πρόπολη, όσο
και τα αιθέρια έλαια, προέρχονταν από τη βραζιλία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας, η συνέργεια ήταν πιο αποτελεσματική ενάν-
τια στα θετικά κατά Gram βακτήρια και τους μύκητες
από ότι στα αρνητικά κατά Gram.

Ως μικροοργανισμοί-δείκτες στην παρούσα εργα-
σία χρησιμοποιήθηκαν οι S. aureus, M.luteus και E. coli,
ενώ η πρόπολη εκχυλίστηκε με αιθανόλη 70% και
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Εικόνα 3 Αντιμικροβιακή δράση αιθανολικού εκχυλίσματος έναντι προτύπου μικροορ-
γανισμού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά ζώνες αναστολής έναντι του S. aureus.



95%. Παρατηρήσαμε αναστολή ανάπτυξης μόνο των
Gram θετικών βακτηρίων. Τα αποτελέσματα της εργα-
σίας μας είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των
Chen και συνεργατών, οι οποίοι μελέτησαν την αντι-
μικροβιακή δράση αιθανολικών εκχυλισμάτων πρό-
πολης (95% και 99,5%) συγκέντρωσης 20μg/ml.76 Στο
ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν και ο Grecka και συν., οι
οποίοι μελέτησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθανο-
λικών εκχυλισμάτων πρόπολης προερχόμενης από
την Πολωνία.73 Ανθεκτικότητα της E. coli σε αιθανολικό
εκχύλισμα πρόπολης (80%) παρατήρησαν και οι Dan-
tas Silva και συν, οι οποίοι μελέτησαν την αντιμικρο-
βιακή δράση πρόπολης από την βραζιλία.77

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι σε συμ-
φωνία και με εκείνα των Kashi και συν.,78 οι οποίοι
είχαν μελετήσει την αντιμικροβιακή δράση εκχυλι-
σμάτων πρόπολης (διαλύτης εκχύλισης: αιθανόλη
80%) απο το Ιράν. Ο Kashi και οι συν. χρησιμοποίησαν
επίσης τη μέθοδο διάχυσης βιοδραστικών μορίων
από πηγαδάκια και η τελική συγκέντρωση της πρό-
πολης ήταν επίσης 20 mg/ml. Στα ίδια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι Silva και συν.,79 οι οποίοι χρησιμο-

ποίησαν για τον έλεγχο αντιμικροβιακής δράσης δειγ-
μάτων πρόπολης (25 mg/mL) την μέθοδο διάχυση
βιοδραστικών μορίων από δισκίο Whatman.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποδει-
κνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν
αντιμικροβιακή δράση έναντι των προτύπων μικρο-
οργανισμών. Τα επόμενα πειράματα αφορούν τον
προσδιορισμό της χημικής σύστασης της πρόπολης,
καθώς και τον έλεγχο αντιμυκητικής δράσης. Η αντι-
μικροβιακή δράση του σύνθετου αυτού προϊόντος,
θα μπορούσε να έχει εφαρμογή είτε ως φυσικό συν-
τηρητικό στον τομέα τροφίμων (αντιμικροβιακός πα-
ράγοντας) είτε ως δραστική ουσία σε κάποιο φαρμα-
κευτικό προϊόν. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να
αποτελέσει τη δεύτερη δραστική ουσία, σε ήδη υπάρ-
χον φαρμακευτικό σκεύασμα, με στόχο την φυσική
ενίσχυση της δράσης του.

Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την

εταιρία Mybee για την παραχώρηση δειγμάτων πρό-
πολης.
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Summary

Propolis: bioactive molecules with antibacterial activity

Stavroula Mamoucha, Anastasia Prombona
Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research DEMOKRITOS,
Ag. Paraskevi, Attiki

Propolis is a natural substance produced by honey bees from the exudates of certain trees
and plants. Ιts composition varies according to the botanical and geographical origin, the
seasonal timing of collection, and extraction methods. In this investigation we performed
several tests regarding the solvent, the extraction method and the bioactivity. For this pur-
pose, propolis extracts in 95 or 70% ethanol and standard bacterial strains were used
(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micrococcus luteus ATCC 934 and Escherichia coli ATCC
25922). Bioactivity tests were performed by Disk Diffusion Assay and Well Diffusion Assay.
Applying these methods of analysis, the growth inhibition zone for S. aureus και M. luteus
was 2±0,3 cm και 1,8±0,2 cm, respectively. No inhibition was observed for the bacterial
strain E. coli. These results indicate that the examined propolis sample has antibacterial ac-
tivity against the tested Gram-positive bacteria.

Key words
propolis, antimicrobial activity, extraction
solvent
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