Therapeutische eigenschappen van
propolis wetenschappelijk onderzocht
Samenvatting en toelichting door Ad Vermaas

In ons land is er nog altijd weinig aandacht voor het
gebruik van bijenproducten voor geneeskundige
doeleinden. Wel worden honing, stuifmeel en
propolis als huismiddeltjes gebruikt. Maar het
gebruik van bijenproducten door (natuur)artsen is
hier veel minder algemeen dan in sommige andere
landen (Duitsland, Roemenië). In die landen wordt
wel onderkend dat bijenproducten (inclusief koninginnegelei en bijengif) waardevolle geneeskundige
mogelijkheden hebben. En dan gaat het niet alleen
88 om 'onschuldige' klachten, maar ook om ernstige
I
aandoeningen.
Behalve dat de kennis daar in de praktijk wordt
toegepast, wordt er ook fundamenteel onderzoek
verricht naar het hoe en waarom van de werking
van een bepaald bijenproduct. Een verslag van een
dergelijk onderzoek verscheen onlangs in een
gerenommeerd vaktijdschrift: Journal of
Ethnopharmacology.
In het 'Joumal of Ethnopharrnacology' wordt gerapporteerd over een gezamenlijk onderzoeksproject van
Japanse, Nepalese en Braziliaanse (universitaire)
onderzoeken naar een aantal biologische eí+ecten van
propolis. Het ging daarbij om meerdere propolissoorten, afkomstig uit Brazilië (6 soorten), Peru, China
en .... Nederland. De Nederlandse propolis was hen
verstrekt door Matieke Mutsaers. De propolis was in
1998 'geoogst' door de imker B. van der Laan
(Noordoostpolder) en was door zijn volken verzameld
in het noordoosten van ons land. Het oogsten was
gedaan door het simpelweg van de ramen te
schrapen. Een bezigheid met een waardevol resultaat.
Veel Nederlandse imkers zien propolis echter vooral
als een (lastig?)bijproduct van het imkeren. In ved
andere landen is dat wel anders, Daar doet men juist
moeite om propolis te winnen en rat som bijen aan
om extra pmpJie af te zetten.

Samenstelling verschilt, werking analoog
Nu is bekend dat de samenstelling van propolis
kan verschillen, al naar gelang de bomen en finten
waar het op verzameld is.
hngtt die .?liinkenstelling sterk af van de streek en de tijd van het
ûij de in dit onderzoek betrokkan morten w m n
enkele Braziliaanse soorten groen (!) gekkurd. 6&
is
^-.'".mri""-.-.."..-"--.-"

bekend dat de samenstd1ende sbffen h l 1
verschil=
lend kunnen zijn. Maar omdanks $B gmts vmlihilbn in
samensteI1'mg is de biolqkche Wvan propbiis
wel steede vergelijkbaar: het wwtmmt eén activit8iB
tegen bacteriën, schimmsk @n d m . En daarnaast
zijn nog tal van andere &&en
klwd.Blijkbaar
ontleent proplii z'n w a d e met aan 6hd enkele
werkzame staf, maar welm de b;rjrir, iet8 te vormen
dat in z'n totaliteit waardevol is.
Maar naast die overeenkomsten zijn er o& verslihBkri
tussen de somten: het: tpne 50oi2: werkr krachtiger deff
het andere. In dit
is ds pnopdii eerst
opgelost in water
extract), vervolgens w a d
het niet opgeloste residm met methanol behandeld
(methanol-extract). Daarna zijn de water- en methanolextracten van de verschilkmle propotissoorten onderzocht op een drietal aspecten:
a. Het opruimen van vrije radicalen
b. De werking tegen kankercellen, en
c. Het beschermend effect op celilen bij schadelijke
chemische invloeden.
De drie efkten d e n hieronder kwt toegelicht
a. Vrije radialenzijn qtwmkvg,verb"mwlingcrn.
Dergelijkes t d b ontman odc in h I'imen
kunnen daar scharde a a r n H~ ~
beschermtzich $aartem
(o.a. met behulp van sommige
r a d b h 'opte fluimen'. in sommigs &brr e b
schiet deze zetfverdsdi$hg tekort en kan een extta
vrije-radicalen-vangerguinstig werken. Propolis blij&
zo'n beschermende werking te hebben. Het sterkste
effect hadden de Chinese en de MederPandse
en ook 3 soorten van de Braziliaanse. BQde
Braziliaans an de Chinese ging hst sm de fwie &
b4 de EeiFran* m
was geëxtraheerdmet -r,
het rnethsnol-mract. Di duidr er d g~r,dat de mddq
van de, Nederlandse proplis bmst
andere ver- '
bindingen dm die van dia
ddijk +en bij de N
femladutige mhindj.
wat -<dn
was d.tda
r* h m hm&

.......-..,--..-.-------..-.-...
w-"
--...*,-.-.,..,-.

maandblad voor imkers maart 2001

-

- 6,

&

.-

-

-.

1-.

-.&

het methanol-extract veel beter werkzaam dan die uit
het water-extract. En voorts viel op dat de propolis uit
Nederland en China duidelijk sterker werkte dan de
andere soorten.
c. Het beschermend effect van propolis is getest op
levercellen van muizen. Aan die cellen werd een stof
toegevoegd die celdood kan veroorzaken. Het schadelijk effect hiervan bleek te worden tegengegaan
door toevoeging van een hoeveelheid propolisoplossing. Het beschermend effect was het sterkst bij
de Nederlandse, Chinese en Braziliaanse (2 van de 6
soorten) propolis. In alle gevallen werkte de propolis
uit het methanol-extract het best.

Kwaliteit afmeten aan werkzaamheidstest
Het geheel overziende blijkt dat de grooste werkzaamheid telkens bij dezelfde propolissoorten is
aevonden.
De Chinese. Nederlandse en een drietal
"
Braziliaanse soorten hadden telkens een krachtiger
werking inde testen dan de Peruaanseen de andere
Braziliaanse soorten. De onderzoekers suggereren
voorzichtig dat dit in z'n algemeenheid zou kunnen
gelden: een propolis die goed scoort op één aspect,
is vermoedelijk ook werkzamer op de andere punten.
Maar anderzijds is het eigenlijk heel wonderlijk dat
terwijl de Braziliaanse en de Nederlandse propolis een
totaal verschillende samenstelling hebben, hun
werking toch analoog is.
En daar ligt meteen ook een van de redenen waarom

farmacologen en medici vreemd tegen dit middel
aankijken. In hun beleving draait alles om een goed
gedefinieerde werkzame stof. Voor propolis is een
dergelijk uitgangspunt volstrekt onbruikbaar, maar
toch moet er wel rekening mee worden gehouden dat
de ene soort veel krachtiger kan werken dan de ander.
Kortom, hoe bepaal je de dosering op een verantwoorde manier? En op dat gebied kan de suggestie van de
onderzoekers heel vruchtbaar zijn: als het waar is dat
de mate van werkzaamheid op één aspect ook iets
zegt over de activiteit op andere gebieden, dan kan
een kwalitietstoets worden uitgevoerd met een
eenvoudige proef. Zij stellen voor om de over-allkwaliteit van propolis te testen aan de hand van z'n
effect op vrije radicalen. Een test die eenvoudig en
tegen lage kosten is uit te voeren.
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Naschrift
Het is de bedoeling om in het lopende jaar meer
aandacht te gaan besteden aan apitherapie. Daartoe
heeft de redactie contact gezocht met enkele
Nederlandse deskundigen op dit gebied. Hun
bijdragen kunt u binnenkort tegemoet zien.

Flora wandel- en fietstocht ABTB
G, M M r en E. €?/ankert
In vervolg. op de studiedag van de ABTB op 3 februari
jl. kunt u op elgen gelegenheid of in groepsverband
deelnemen aan een wandeling in de Millingerwaard
waar u zeer verrassend in het uiterwaardenlandschap
een bijzondere theetuin met veel plantsoorten en
b r k i j k j e s kunt bezoeken. Ook Poolse koniks die
nauw verwant zijn aan het oorspronkelijke Europese
wilde paard, en galloways, een klein runderras uit
Schotland, kunt u op uw pad tegenkomen. De tocht
vindt plaats op zaterdag 9 juni, de start is om 13.00
uur bij het veerhuis, Waaldijk 23 t e Gen* (0481421255), waar ook de lezingen zijn gehouden.
Wandelaars ontvangen een plattegrond en ook
deelnemers welke slecht ter been zijn kunnen de
oversteek van het veerhuis met het pontje naar de
theetuin maken (I 20 minuten lopen). Ook de fietsen
ontvangen een plattegrond en kunnen de routes in
elke gewenste richting maken. Zo kunnen de
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Gendtsche Polder, de Klompenwaard, de kbbendensche Waard, natuurinformatiecentrumGrenspost
Gelderse Poort, Rijndijk 5-6 Milingen, de Millingerwaard en natuurlijk ook de Millingsr Theetuin
bezoeken. Het is een Flora fietsroute van Staatsbosbeheer en is ongeveer 25 km lang. Desgewenst kan
de route nog een stukje langer of korter worden
gemaakt al naar gelang de algehele conditie of de
benen zijn. De plattegronden en de opvang wordt
door het bestuur van de ABTB alsmede door de
afdeling Gen& verzorgd. Om voor een goede
opvang zorg te kunnen dragen verzoeken wij u uw
deelname door t e geven vóór 2 juni, 0481-423143,
per e-mail: Imkerijpitt@hetnet.nl of bij de secretaris
van de ABTB, M. Veldkamp, Luttenbergenmeg74,
8105 RF Luttenberg, 0572-356006,
email: amveld@daxis.nl
De kosten voor de voet/fietsveren, bezoek theetuin
en consumpties zijn voor eigen rekening.

........".....I.........."......................................... ..'.....""...".......................................
"

"

. .S. . . . . . . . . . . . . . . . .

maandblad voor imken malrrt 2001

