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ÖZET
2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya çapında çok
sayıda ölüme neden olmuştur. Doğal ürünlerin bu salgını azaltmak için kullanılması ilgi çeken bir konudur. Propolisin faydalı ve
çok yönlü etkisinin olması koronovirüse karşı kullanım potansiyeli taşıdığını taşıyabileceğini göstermektedir. Ancak bu virüsün
ortaya çıkışının yeni olması ve virüs özelliklerinin tam olarak
bilinmemesi nedeniyle propolisin diğer virüslere karşı gösterdiği
etkileri gösterip göstermeyeceğinin belirlenmesi merak edilen

ABSTRACT
The coronavirus epidemic that occurred in 2020 caused a large
number of deaths worldwide. The use of natural products to
reduce this epidemic is an interesting subject. The beneficial
and versatile effect of propolis shows that it has the potential
to be used against coronovirus. However, since the emergence
of this virus is new and its properties are not known exactly, it
is a curious matter to determine whether propolis will show

GİRİŞ
Propolis, arılar tarafından salgılanan farklı bitki parçaları ve
moleküllerin karışımından oluşan bir ürün olarak tanımlanmaktadır1. Arı tutkalı olarak da anılan propolis, arılar tarafından
kovanlarının yapımında, korunmasında ve bakımında kullanılmaktadır. Kovan için bir savunma mekanizması olarak da arılar
balmumu ve tükürük kombinasyonunu kullanarak propolis
üretirler2. Daha da önemlisi, propolis tıbbi özellikleri nedeniyle insanlar tarafından eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Bugüne kadar propolis, biyoaktivitesi ve sağlık yararları konusu
binlerce bilimsel makalede/çalışmada kapsamlı bir şekilde
araştırılmıştır3.

bir konudur. Bu çalışmada propolisin içeriği, antivral etkisi ve
koronavirüse karşı potansiyel etkileri derlenmiştir. Propolisin
koronavirüs tedavisinde veya bulaşmasının azaltılmasında ne
kadar etkili olduğu henüz tam olarak ispatlanamamıştır. Ancak
propolisin bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği nedeniyle
faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık güçlendirici, Ekstraksiyon,
Kovid-19, Antiviral

its effects against other viruses. In this study, the content,
antiviral effect and potential effects of propolis against coronavirus were compiled. The effectiveness of propolis in treating or
reducing the transmission of coronavirus has not yet been fully
proven. However, it is thought that propolis may be beneficial
due to its ability to strengthen the immune system.
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İspatlanmış farmakolojik ve farmasötik özelliklere sahip doğal
bir bileşik olan propolis, aslında antioksidan, antimikrobiyal,
antiviral, antiparazitik, antitümör, immünomodülatör, antiinflamatuar ve hepatoprotektif özellikleri sayesinde geniş
uygulama alanına sahiptir.1,5 Propolis ve diğer bazı bitkisel ürünlerin antiviral özelliği bulunduğu bildirilmektedir. Ancak bunların
koronavirüse karşı da etkili olacağı gibi bir genellemenin yapılması doğru değildir. Propolis ürünleri üretiminin şematik
gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.

Propolis, potansiyel bir koruyucu ve tedavi edici doğal bir ürün
olduğu bildirilen bilimsel çalışmalar sayesinde son yıllarda daha
fazla dikkat çekmiştir. Bu ilgiye paralel olarak propolis ürünlerinin kullanımı, üretimi ve satış miktarı düzenli olarak bir artış
göstermiştir4. İşlenmemiş propolisin görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Ham propolisin direk olarak tüketilmesi mümkün değildir.
Ekstraksiyon yöntemi ile amaca uygun çözücüler kullanılarak
propolisin faydalı bileşenlerinin reçine ve balmumu gibi maddeler ayrıştırılarak elde edilmesi gerekmektedir.

Şekil 2. Propolis üretimi6

Şekil 1. Ham propolis
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Koronavirüsler SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 ve MERS-CoV’un da
içinde olduğu büyük bir virüs ailesidir. Hafif ve orta derecede
şiddetli solunum yolu hastalıkların yanı sıra MERS (Orta Doğu
Solunum Sendromu), SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu)
ve COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) gibi şiddetli seyreden
hastalıklara da neden olabilmektedir. Virüsün adı SARS-CoV-2,
yaptığı hastalığın adı ise COVID-19 olarak kısaltılmaktadır.
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COVID-19 salgınının neden olduğu çok sayıda ölüm ve diğer
hasar türleri göz önüne alındığında, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu
ve sonuçlarını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilecek
tedavilere acil ihtiyaç vardır. Propolisin, PAK-1 inhibisyonu dahil
olmak üzere anti-enflamasyon ve bağışıklık kuvvetlendirici etkileri kanıtlanmıştır. Ayrıca, konakçı hücre istilası için SARS-CoV-2
virüsünün ana hedefi olan ACE2'ye bağlanma, propolis tarafından
inhibe edilebilmektedir.6 Propolisin bu etkileri nedeniyle son bir
yıldır tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada propolisin
genel özellikleri, bileşimi, antiviral özelliği ve koronavirüse karşı
etkileri konusunda güncel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.

PROPOLİSİN BİLEŞİMİ
Propolisin faydalı özellikleri, içerdiği biyoaktif bileşenlerinden
kaynaklanmaktadır. Bu faydalı bileşenler ve dolayısıyla propolisin
faydalı etkileri kovana, konuma, arının beslenme durumuna ve
mevsime bağlı olarak değişiklik gösterebilmektir. Rutin, kafeik asit
fenetil ester, Quercetin, pcoumarik asit, benzoik asit, galangin,
pinocembrin, chrysin ve pinobankasin propolisin farmakolojik etkilerinden sorumlu aktif bileşenleri arasındadır.3,7 Ham
propolis tipik olarak % 50-60 reçine ve balsamlardan (fenolik
bileşikler dahil), % 30-40 balmumu ve yağ asitlerinden,% 5-10
uçucu yağlardan,% 5 polen ve yaklaşık % 5’lik kısım amino asitler,
sekonder metabolitler ve vitaminler (tiamin, riboflavin, piridoksin, C vitamini ve E vitamini) gibi diğer maddelerden oluşmaktadır.8 Propolisin temel bileşenleri Şekil 3’te verilmiştir.

biyal, anti-neoplastik, antiinflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif özelliklere ve karyostatik ve immün sistemi uyarıcı aktiviteye sahiptir.12 Bitki kaynağı, arı ürünleri ve insan tüketimi arasındaki multitrofik etkileşim Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Bitki kaynağı, arı ürünleri ve insan tüketimi arasındaki
multitrofik etkileşimler.9
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da üretilen propolisler oldukça
popülerdir. Bu propolislerin biyolojik aktivitesinin flavonoid
(flavon ve flavanon) ve fenolik asit (sinamik asit) içeriğinden
kaynaklandığı bildirilmiştir.13 Rusya’da elde edilen propolislerde
ise farklı tür flavon ve flavanolların bulunduğu bildirilmiştir.14
Akdeniz bölgesinden elde edilen propolisler ise genel olarak
yüksek miktarda diterpen içeriği ile karakterize edilmektedir.14,15
Propolisin antioksidan özellikleri ile ilgili çalışmaların çoğu hücre
kültürü veya hayvanlar üzerinde yapılmıştır. Mevcut literatürde
propolisin insanlarda antioksidan etkisini araştıran yalnızca birkaç
çalışma bulunmaktadır.8 Propolis tarihsel olarak çeşitli hastalıkları
hafifletmek için yaygın olarak kullanılmıştır. SARS-CoV-2 enfeksiyonuna kaşı doğal bir tedavi alternatifi olarak düşünülmektedir. Çünkü nispeten ucuzdur, yaygın olarak bulunur ve nadiren
istenmeyen yan etkilere neden olmaktadır.16

PROPOLİSİN ANTİVİRAL ÖZELLİKLERİ

Şekil 3. Propolisin temel bileşenleri9
Propolis içeriği ile ilgili yapılan binlerce araştırma neticesinde
propoliste polifenoller, terpenoidler, steroidler, şekerler, amino
asitler, fenolik asitler, flavonoidler, esterler, diterpenler, seskiterpenler, lignanlar, aromatik aldehitler, alkoller, amino asitler, yağ
asitleri, vitaminler ve mineraller gibi 300'den fazla bileşik tanımlanmıştır.10
Dünyanın farklı bölgelerinde üretilen propolisler; üretildikleri
bitki florası ve iklim şartlarına bağlı olarak farklı bileşen içeriğine
ve dolayısıyla farklı faydalı özelliklere sahip olabilmektedir.
Örneğin, ılıman iklim bölgelerinden propolisin flavonoidler, fenolik asitler ve bunların esterleri açısından zengin olduğu, tropikal
bölgelerden gelen propolisin ise pren ile benzofenonlar, diterpenler ve flavonoidler açısından zengin olduğu yaygın olarak kabul
edilmektedir.11 Bununla birlikte, tüm propolis türleri antimikro-

Ilıman bölgelerden elde edilen propolislerin alkol veya su
ekstraktlarının güçlü ve geniş spektrumlu bir antiviral aktiviteye
sahip olduğu bildirilmiştir.10 Çeşitli deneysel ve klinik çalışmalar,
ılıman bölgelerden elde edilen propolis ekstraktlarının, HSV-1,
HSV-2, İnfluenza virüsü tip A ve B, Parainfluenza virüsü, Adenovirüs
dahil olmak üzere çeşitli virüslere karşı güçlü ve geniş spektrumlu
bir antiviral aktivite gösterdiği bildirilmiştir. HIV, enfeksiyöz bursal
hastalık virüsü, kuş reovirüsü, Newcastle virüsü, sığır rotavirüsü,
psödorabiler virüsü, kedi calicivirüsü, köpek adenovirüsü tip 2 ve
sığır viral diyare virüsü üzerine etkili olduğunu bidiren çalışmalar
bulunmaktadır.17
SARS araştırmasında uygulanan bir diğer önemli propolis flavonoid kersetindir. C vitamini ile birlikte kersetinin, SARS ve MERS'in
ana proteazlarını kesintiye uğratarak aminopeptidaz inhibitör
aktivitesi gösterdiği gösterilmiştir.10 Propoliste bulunan izopentil
ferulatın canlı ortamını taklit eden yapay laboratuvar koşullarında influenza virüsü A1 Honey Kong’a karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Bu antiviral aktivite için önerilen mekanizmalar arasında,
hücrelere virüs girişinin inhibisyonu ve viral replikasyon mekanizmasının bozulması yer almaktadır.18 Enfeksiyondan 2 saat
önce burun yolu ile verilen % 5 alkollü propolis ekstraktı, deney
hayvanlarında influenza virüsü proliferasyonunu tamamen
inhibe ettiği bildirilmişken zaten enfekte olmuş farelere
verildiğinde hiçbir etkinin gözlemlenemediği belirtilmiştir.10
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KORONA VİRÜSE KARŞI PROPOLİSİN ETKİSİ
Propolisin çeşitli biyolojik sistemlerde faydalı ve çok yönlü
etkisinin olması koronovirüse karşı kullanım potansiyeli
taşıyabileceğini göstermektedir.19 Koronavirüse karşı olan antiviral aktivitenin kesin mekanizmaları bilinmemekle birlikte, propolisin virüsün hücrelere girişini inhibe etmesi ve bununla birlikte
viral replikasyon mekanizmasını bozması çok muhtemeldir.10
Son otuz yıldan beri in vitro çalışmalar ile propolis flavonoidlerinin koronavirüs dahil olmak üzere çeşitli DNA ve RNA virüsleri
üzerindeki etkileri araştırılmıştır.20 SARS-Cov-2’ye karşı propolisin etkisi üzerine yapılan araştırmalar hala az sayıdadır ancak
mevcut sonuçlar oldukça ümit vericidir.10 Araştırmacılar propoliste
bulunan krizin ve kaempferolün viral replikasyonu inhibe etmede
oldukça aktif olduğunu bildirmişlerdir.20
Debiaggi ve ark.21 in vitro koşullarda propolise ait beş flavonoidin koronavirüs dahil olmak üzere çeşitli DNA ve RNA virüsleri
üzerine olan etkilerini araştırılmışlardır. Bu çalışmada asasetin ve galanginin incelenen virüslerin bulaşıcılığı veya çoğalması
üzerine bir etki göstermediği bildirilmiştir. Ayrıca Scorza ve ark.20
sonuçlarına benzer şekilde krizin ve kaempferolün ise replikasyonları inhibe edebildiği belirtilmiştir.
Propolisin en önemli bileşenlerinden biri olan kafeik asit fenetil
ester (CAPE), RAC'yi (insan hücrelerinde bulunan bir sinyal
proteini) aşağı regüle etme özelliğini göstermiştir, bu sayede RAC /
CDC42 ile aktive kinaz 1 (PAK1) bloke edici olarak işlev görmektedir. Bu veriler, CAPE'nin akciğerlerde koronavirüs kaynaklı fibrozu
durdurmak veya inhibe etmek için bir ajan olarak faydalı olabileceği fikrini desteklemektedir.16 Propolis kaynaklı CAPE ve kış
kirazı kaynaklı withanonenin SARS-CoV-2’nin ana proteazını inhibe
etme mekanizması Şekil 5’te verilmiştir.

Quercetin ayrıca katlanmamış protein yanıtını modüle edebilmektedir. Quercetinin koronavirüsün çoğalmasını engellemek
suretiyle anti-koronavirüs etkiye sahip olabileceği bildirilmiştir.23
COVID-19'a karşı propolisin anti-viral aktivitesini arttırmak için
lipozomal formülasyon geliştirmesi araştırılmıştır. İlginç bir şekilde, RT_PCR ile belirlenen COVID-19'un viral replikasyonunun
inhibisyonu, propolis ekstraktının lipozomal içinde kapsüllenmesi yoluyla önemli ölçüde arttığı belirtilmiştir. Bu bulgular ışığında,
propolis lipozomlarının COVID-19'a karşı umut verici bir tedavi
yöntemi olabileceği bildirilmiştir.24
Propolis, SARS-CoV-2 proteazın (virüsün hayatta kalması için
gerekli bir protein) fonksiyonel aktivitesini inhibe etme potansiyeline sahip olabilir. Bu nedenle, anti-COVID ilaçları için tasarım
/ geliştirme ve ilk tarama için gereken zamandan ve maliyetten
tasarruf etmek için kullanılabileceği bildirilmektedir.22 Propolisin COVID-19'a karşı anti-viral etkisine dahil olabilecek başka
bir özelliği ise gelişmiş inhibisyon potansiyelidir. Bu etki propolis bileşenlerinden rutin, mirisetin ve CAPE’nin ACE II reseptörlerinde inhibisyon sağlaması sayesinde ortaya çıkmaktadır.25
ACE II'nin SARS CoV'dan daha güçlü bir şekilde SARS-CoV-2
tarafından tanındığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle SARS-CoV-2’nin
kişiden kişiye bulaşma hızı daha yüksektir. Sonuç olarak ACE
reseptörlerinin bloke edilmesi, SARS-CoV-2'nin bulaşmasının
azaltılması ve tedavisinde önemli bir role sahiptir.26

SONUÇ
Propolisin bu farklı terapötik etkileri, propolisin insan ve hayvan
sağlığında kullanımı için ürünler geliştirme potansiyelini haklı
çıkarmaktadır. Genel olarak bakıldığında, son SARS-Cov-2 salgını
nedeniyle, propolis ile yapılan çalışmalar çok umut verici sayılmaktadır. Sonuç olarak güvenli olması, sağlık etkilerinin yüksek
olması, düşük maliyete ve kullanım kolaylığına sahip olması propolisi; SARS-Cov-2 için ilgi çekici bir destekleyici terapi haline getirir.
Ancak koronavirüse karşı propolisin veya propolisten elde edilen
ürünlerin etkili olduğunu ifade edebilmek için yeterli çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle SARS-Cov-2 ile enfekte hastalarda
propolis kullanımıyla ilgili olarak daha fazla çalışmanın yapılması
gerekmektedir.
Bu çalışma, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından
desteklenen “Bilimin İzinde Arı Ürünleri Bizimle-Yeni Teknolojiler ile Arı Ürünleri Üretimi İçin Birlik Tesisinin Kurulması” projesi
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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