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Sprawozdanie EFSA i ECDC obejmuje również zatrucia pokarmowe. Według danych z 2015 roku w
Europie zadeklarowano wystąpienie 4362 ognisk zatruć pokarmowych. Najczęściej
identyfikowanymi patogenami odpowiedzialnymi za ich rozwój były bakterie na czele z bakteriami
z rodzaju Salmonella, następnie toksyny bakteryjne (wytwarzane przez szczepy Bacillus,
Staphylococcus, Clostridium perfringens), rzadziej wirusy.

Źródło: www.foodfakty.pl

Rys. 1. Wybrane bakteryjne czynniki zakaźne 
wywołujące zakażenia i zatrucia pokarmowe w Polsce 
w 2015 r. 
Źródło: Stan sanitarny kraju w 2015 r., GIS

Globalna katastrofa

Rys. 3 Wybrane czynniki zakaźne wywołujące zakażenia i 
zatrucia pokarmowe. 
Źródło: Stan sanitarny kraju w 2017 r., GIS

Rys. 2 Wybrane czynniki zakaźne wywołujące zakażenia i zatrucia 
pokarmowe w Polsce w 2016 r. 
Źródło: Stan sanitarny kraju w 2016 r., GIS



Rys. 5 Liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez 
Salmonella spp. w Polsce w latach 2005-2015

Rys. 6 Liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych w Polsce w 
latach 2005- 2015 

Rys. 4 Liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez 
nieokreślone bakterie w Polsce w latach 2005- 2015 

Rys. 8 Liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez 
Staphylococcus aureus w Polsce w latach 2005-2015 

Rys. 7 Liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez 
inne określone bakterie w Polsce w latach 2005-2015

Źródło: Świerszcz i wsp. 2017:
Analiza epidemiologiczna bakteryjnych zatruć 
pokarmowych w Polsce w latach 2005-2015 



Globalna katastrofa
• Zgodnie z najnowszym raportem EFSY i ECDC największe

wyzwanie dla zdrowia publicznego stanowią obecnie
szczepy odporne na antybiotyki;

• Bakterie wyizolowane z organizmów ludzi
i zwierząt oraz produktów żywnościowych wykazują
odporność na powszechnie stosowane środki
przeciwdrobnoustrojowe;

• Wśród nich wymienia się szczepy takich bakterii jak
Salmonella sp., Campylobacter sp., Staphylococcus
aureus i E. coli. Szacuje się, iż każdego roku w
następstwie zakażenia bakteriami odpornymi na
substancje wykorzystywane jako środki
przeciwdrobnoustrojowe, na terenie Unii Europejskiej
może umierać nawet 25 000 ludzi;

Źródło: www.foodfakty.pl

Rys. 9 Zatrucia toksynami gronkowcowymi. 
Źródło: forummleczarskie.pl
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Globalna katastrofa

• 2014, Raport WHO o antybiotykoodporności: XXI wiek może stać się erą 
postantybiotykową – nawet łagodne zakażenia mogą się kończyć zgonem;

• W 2005 roku w wyniku spożycia zakażonej żywności lub wody zmarło na 
świecie 1,8 mln ludzi [Górecka 2010]!!!;

• 600 mln ludzi, czyli ok. co dziesiąta osoba na świecie co roku choruje z 
powodu zatruć i zakażeń pokarmowych, a u 420 tys. chorych są one przyczyną 
zgonu - wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
na 2015 r;
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Propolis

Apiterapia

Miód 
pszczeli

Rozwiązanie – proponowany model wspomagania organizmu

Jad pszczeli

Mleczko 
pszczele

Pyłek 
pszczeli

Wosk 
pszczeli

• Apiterapia - to szereg metod profilaktyki i 
wspomagania leczenia przy użyciu produktów 
pszczelego pochodzenia, stanowi ważną gałąź 
medycyny naturalnej niekonwencjonalnej;

• Wykorzystuje się spożywanie bezpośrednio 
czystych produktów pszczelich lub ich połączenie 
z rozpuszczalnikami spożywczymi (płynami), 
żywnością a także w kosmetykach;

• Oprócz bezpośredniego spożycia per os stosuje 
się także okłady lecznicze powłok zewnętrznych, 
inhalacje, iniekcje, apitoksynoterapię

• Liczne badania naukowe potwierdziły 
skuteczność produktów pszczelich w rozmaitych 
schorzeniach i dolegliwościach chorobowych



Rozwiązanie – proponowany model wspomagania organizmu
Miód pszczeli jest wytwarzany przez pszczoły miodne Apis 
mellifera z nektaru kwiatów oraz z wydzielin poza kwiatowych 
części roślin, a następnie jest magazynowany w plastrach. 
Wyróżnia się miody nektarowe i spadziowe. 

Bogaty skład chemiczny – uwarunkowany obecnością wielu grup 
chemicznych (alifatycznych oraz cyklicznych).

Produkt wysokoenergetyczny, wysoko zmineralizowany i 
odżywczy 

Czynniki fizyko-chemiczne:

• Niska aktywność wodna,

• Środowisko osmotyczne,

• Niskie pH;

• Kompleks enzymatyczny (lizozym-nadtlenek wodoru);

• Obecność synergistycznie działających związków 
przeciwdrobnoustrojowych (np. peptydy, kwasy fenolowe, 
flawonoidy)

Fot. Piotr Nowotnik
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Rozwiązanie – proponowany model wspomagania organizmu

41%

23%

14%

10%

12%

Poglądowy skład chemiczny Żywice i substancje
balsamiczne

Woski

Substancje lotne

Substancje garbnikowe

Pyłek kwiatowy

Kit pszczeli to mieszanina gum naturalnych i żywicznych oraz smolistych, balsamicznych i  
woskowych substancji powlekających młode pączki drzew, krzewów i roślin zielonych
(pączki: liściowe, kątowe, wierzchołkowe, kwiatowe)

Substancjami tymi są: żywice, balsamy, tłuszcze, śluzy, gumy, kleje, lateksy oraz woski -
chronią tkanki roślinne przed mrozem, pasożytami, szkodnikami i infekcjami;

Popularnym źródłem botanicznym są np. świerki, jodły, sosny, modrzewie, brzozy, olchy,
topole czy osiki;

Rys. 10 Skład propolisu



Rozwiązanie – proponowany model wspomagania organizmu

• Barwa obnóży żywicznych: jasnożółte,
zielone, czerwone, czerwono-brązowe,
bursztynowo-pomarańczowe,
brązowe;

• Substancje propoliso-twórcze przy
użyciu żuwaczek i siły przednich nóg są
zgryzane, zlizywane, zczesywane i
formowane w grudki z dodatkiem
śliny, całość w formie obnóży
ulokowywana jest na 3 parze odnóży
robotnicy;

Źródło: pasieka24.pl

fo
t. P

io
tr N

o
w

o
tn

ik 



Agenda wykładu

Przegląd doniesień 
naukowych3

Rozwiązanie –
proponowany model 

wspomagania organizmu2

Rola produktów pszczelich 
jako biokonserwantów

żywności4Globalna katastrofa

Aplikacja i stosowanie5

Podsumowanie6

1











Tab. 1 Antybiotyczne działanie EEP
Tab. 2 Bakteriobójcze działanie EEP na wybranych szczepy bakterii i grzybów



Przegląd doniesień naukowych

• Propolis potencjalizuje działanie ogromnej ilości antybiotyków jak np. 
chloramfenikolu, gentamycyny, tetracykliny, klindamycyny, vankomycyny, 
penicyliny, cefalosporyny, rifampicyny i innych;

• 3-krotnie większa podstawowa aktywność przeciwbakteryjna w połączeniu z 
propolisem;

• Maksymalnie szerokie spektrum działania,

• Kilkaset różnych substancji bakteriobójczych o rozmaitych biochemicznych 
mechanizmach działania,

• Drobnoustroje nie wytworzą tylu barier opornościowych

• Propolis powoduje wzrost wrażliwości szczepów bakteryjnych na różne 
antybiotyki od 4 do 19 000 razy!

Źródło: Apiterapia. Prof. Ryszard Czarnecki, 2010



Przegląd doniesień naukowych
Nazwa szczepu EEP włoski EEP angielski EEP polski 

[mg/cm3]

Bakterie Gram-dodatnie MIC MBC/MFC MIC MBC/MFC MIC MBC/MFC

Staphylococcus aureus ATCC 25923 4 >32 2 32 4 >32

Enterococcus faecalis ATCC 29212 8 >32 8 32 8 32

Bacillus subtilis ATCC 6633 4 >32 2 >32 1 >32

Bacillus cereus ATCC 11778 4 >32 2 >32 2 >32

Listeria monocytogenes PZH-NIZP 2 >32 4 >32 8 32

Listeria monocytogenes ATCC 7644 4 16 4 8 4 8

Listeria innocua ATCC 33090 2 >32 4 >32 8 32

Bakterie Gram-ujemne

Salmonella Enteritidis ATCC 13076 32 >32 32 >32 32 >32

Shigella sonnei PZH-NIZP „S” 8 32 8 32 8 32

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 4 >32 16 >32 16 >32

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 4 >32 8 >32 8 32

Escherichia coli ATCC 25922 8 >32 16 32 16 >32

Escherichia coli O157:H7 ATCC 700728 16 32 16 >32 32 >32

Proteus mirabilis ATCC 35659 8 8 8 16 16 16

Citrobacter freundii ATCC 8090 2 4 2 16 4 32

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 32 >32 32 >32 32 32

Drożdże

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 1 2 2 4 4 4

Candida krusei ATCC 14243 1 4 2 8 2 16

Candida albicans ATCC 10231 1 1 2 8 8 32

Rhodotorula mucilaginosa ATCC 66034 1 2 2 8 4 32

Tab. 3 Wartości MIC, MBC, MFC



Nazwa szczepu

EEP włoski EEP angielski EEP polski

[mg/cm3]

MIC MFC MIC MFC MIC MFC

Aspergillus niger ATCC 9142
1 1 2 2 4 8

Aspergillus ochraceus KKP 124
2 2 4 4 8 8

Aspergillus wenti LOCK
16 >32 32 >32 >32 >32

Penicillium chrysogenum ATCC 10136
4 8 4 8 8 32

Penicillium expansum KKP 774
2 2 4 4 8 8

Fusarium solani ATCC 36031
2 2 4 8 16 16

Rhizopus stolonifer ATCC 14037
1 4 2 8 1 16

Botrytis cinerea IOR 2110
1 2 2 2 2 2

Cladosporium cladosporoides ATCC 16022
1 2 4 4 4 8

Alternaria solani ATCC 16022
2 2 4 4 2 2

Colletotrichum gloeosporioides DSM 62146
1 1 1 1 2 2

Tabela 4. Wartości MIC i MFC w EEP



Przegląd doniesień naukowych

Rysunek 11. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek 
bakteryjnych Salmonella Enteritidis ATCC 13076

Rysunek 12. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność 
komórek bakteryjnych Shigella sonnei PZH-NIZP “S”

Rysunek 13. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek 
bakteryjnych Escherichia coli ATCC 25922

Rysunek 14. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek 
bakteryjnych Escherichia coli O157:H7 ATCC 700728



Przegląd doniesień naukowych

Rysunek 15. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek 
bakteryjnych Staphylococcus aureus ATCC 25923

Rysunek 16.  Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek bakteryjnych 
Bacillus cereus ATCC 11778

Rysunek 17.  Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek 
bakteryjnych Listeria monocytogenes ATCC 7644

Rysunek 18. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność komórek bakteryjnych 
Listeria innocua ATCC 33090



Przegląd doniesień naukowych

Rysunek 19. Krzywa zabicia określająca zależność pomiędzy stężeniem EEP a czasem jego oddziaływania na żywotność 
komórek bakteryjnych Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Tabela 5. Analiza całkowitej zawartości polifenoli oraz flawonoidów w badanych EEP

Fot. 3  Płytki do określenia MIC, fot. Piotr Nowotnik Fot. 4 Posiew drobnoustrojów do MBC/MFC, fot. Piotr Nowotnik
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Biokonserwanty w żywności

• Produkty pszczele są z powodzeniem mogą być stosowane w przetwórstwie żywności jako środki konserwujące i 
przeciwutleniające. Dotyczy to zwłaszcza przetwórstwa jaj, owoców i warzyw oraz mięsa. W żywności 
najbardziej niebezpieczne są toksyny mogące doprowadzić do zatruć pokarmowych. Miód od długich lat był 
wykorzystywany do konserwowania mięs, ryb i niektórych owoców. 

• Sprawdzano również trwałość jaj kurzych, na skorupkach których nakładano kolonie pałeczek Escherichia coli i 
Salmonella typhi. Stwierdzono, że komórki bakteryjne przenikały przez porowatą skorupkę do wnętrza jaj. W 
ciągu miesiąca dochodziło do zepsucia produktu. Dla porównania jaja, które były całkowicie zanurzone w 
nierozcieńczonym miodzie zachowywały trwałość przez 4 miesiące, a w badaniach posiewowych białka i żółtka 
nie zidentyfikowano żadnych form drobnoustrojów. Autorzy badań z dużą dozą pewnością sformułowali 
stwierdzenie, że chorobotwórcze bakterie użyte do eksperymentu giną w nierozcieńczanym miodzie 
[Rjachowskij 1983]. 

• Działanie miodu porównuje się do działania popularnych konserwantów stosowanych w żywności jak na 
przykład benzoesan sodu czy kwas sorbowy. Jednak w tym przypadku miód pszczeli odznacza się znacznie 
krótszym czasem zabijania wegetatywnych form patogenów jak na przykład Salmonella sp., Listeria
monocytogenes i Bacillus cereus [Mundo i wsp. 2004, Lusby i wsp. 2005]. 

• W dzisiejszych czasach stosowanie miodu jako substancji o charakterze konserwantów jest jeszcze niepewne i 
obwarowane wieloma badaniami, których wyniki dają jednak spore nadzieje. Były już próby powlekania 
owoców i warzyw cienką warstwa miodu w celu zapobieżenia enzymatycznemu ciemnieniu [Chen i wsp. 2000, 
Jeon i Zhao 2005]. 

• Miód używany był  w celu zabezpieczenia mięsa indyczego. Dodanie 20 % granulatu miodu do mielonego a 
następnie gotowanego mięsa indyka zabezpiecza je dodatkowo przed zepsuciem po zamrożeniu. Dodatek miodu 
zahamował procesy utleniania mięsa mielonego w 88 %, które było przechowywane przez 3 dni w temperaturze 
4° C. Jełczenie mięsa i utlenianie lipidów zachodziło w tym mięsie dwukrotnie wolniej niż w mięsie bez dodatku 
granulatu miodu. Nie spowodowało to pogorszenia się jakości sensorycznej mięsa indyczego. 



Biokonserwanty w żywności

• W USA, gdzie doświadczenie miało miejsce, dodaje się zwykle do 
żywności butylohydroksytoluen (BHT) i α-tokoferol [Antony i wsp. 
2000, Mc Kibben i Engeseth 2002]. Dodatek miodu w ilości 1 % do 
zhomogenizowanych jabłek, gruszek, ziemniaków i batatów 
chronił te produkty przed utlenianiem a w konsekwencji 
ciemnieniem tak samo jak dodatek 0,1 % kwasu askorbinowego 
czy metabisulfinianu sodu [Chen i wsp. 2000]. 

• Miód może być zatem zamiennikiem chemicznych 
przeciwutleniaczy. Kolejnym dowodem na jego ochronne 
działanie jest skuteczna ochrona jabłek pokrojonych w plastry 
przed enzymatycznym ciemnieniem. Plastry jabłek maczano w 10 
% wodnym roztworze miodu leśnego a następnie poddawano 
suszeniu powietrzem przez okres 15 minut. Dzięki temu jabłka 
pokryły się powłoką ochronną i uległy tylko delikatnemu 
zbrązowieniu [Jeon i Zhao 2005]. 
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Aplikowanie propolisu

• Postać gotowych kapsułek z liofilizatem
bądź krople

• Postać 40% nalewki propolisowej

▪ Dawkowanie przy profilaktyce 
zdrowotnej: 

Dorośli: 8-10 kropel nalewki na łyżeczkę 
cukru bądź miodu – aplikacja pod język na 
czczo;

Dzieci: 4-5 kropel nalewki na łyżeczkę cukru 
bądź miodu lub do wystudzonej herbaty 
bądź mleka – aplikacja na czczo



Aplikowanie miodu
• Dorośli:

Rozpuścić 30-60 g w 120 ml ciepłej wody, odstawić na noc pod przykryciem,  
w temperaturze pokojowej (wypić na czczo)

• Dzieci:

Rozpuścić 15-30 g w 120 ml ciepłej wody, odstawić na noc pod przykryciem, 

w temperaturze pokojowej (wypić na czczo)
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Apiterapia – mit i starodawne wierzenia czy 
ratunek w XXI wieku? Moc suplementowania 

produktami pszczelimi 



|Dziękuję za uwagę


