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Potencjał alergogenny propolisu 
– przegląd danych literaturowych
Allergic potential of propolis – a literature review
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Streszczenie

Propolis jest produktem pszczelim o właściwościach przeciwdrobno-
ustrojowych, przeciwzapalnych oraz ułatwiających gojenie ran. Propo-
lis podany doustnie jest uznawany za produkt nietoksyczny i rzadko 
wywołujący objawy nadwrażliwości. Natomiast opisywane są reakcje 
alergiczne podczas stosowania propolisu i jego preparatów zewnętrz-
nie. Propolis jest zawodowym alergenem kontaktowym u pszczelarzy, 
jako grupy narażonej na większą ekspozycję na zawarte w nim alergeny 
(częstość uczulenia w tej grupie waha się w granicach 0,76-4,3%). Praw-
dopodobieństwo rozwoju nadwrażliwości kontaktowej na kit pszczeli 
jest mniejsze u osób zdrowych, bez chorób skóry i wynosi 0,64-1,3%. 
U chorych leczonych wcześniej z powodu dermatoz alergicznych częstość 
alergii kontaktowej na propolis jest większa i wynosi 1,2-6,7%.

Słowa kluczowe: uczulenie na propolis, propolis, pszczelarze, aler-
giczne kontaktowe zapalenie skóry, alergie zawodowe

Summary

Propolis is a bee product with antimicrobial, anti-inflammatory proper-
ties and wound-healing activity. Propolis if administrated orally is non-
toxic and rarely induces allergic reactions. Allergic reactions to propolis 
occur more often after topical administration. Propolis is also considered 
an occupational contact allergen for beekeepers experiencing higher le-
vels of the exposure; propolis allergy occurs in 0.76-4.3%. of beekeepers. 
Propolis sensitization is less likely in healthy individuals, without history of 
skin diseases, affecting 0.64-1.3% of the population. On the other hand 
in patients with allergic eczema the frequency of propolis allergy may be 
as high as 1.2-6.7%.

Keywords: propolis allergy, propolis, beekeepers, allergic contact 
dermatitis, occupational allergy
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Wprowadzenie
Propolis (kit pszczeli) jest substancją zbieraną przez 

pszczoły robotnice z żywicy drzew, głównie z pąków to-
poli i drzew iglastych. Używany jest on przez pszczoły jako 
wielofunkcyjny materiał do budowania i naprawy ula oraz 
jako ochrona przed mikroorganizmami. Kit pszczeli ma 
długą historię stosowania. Istnieją wzmianki o używaniu 
tego surowca przez starożytnych Rzymian i Greków, nawet 
300 lat przed Chrystusem. Najważniejsze i najbardziej zna-
ne właściwości propolisu to jego działanie przeciwzapalne 
i regenerujące. Obecnie jest on używany jako substancja 
czynna produktów leczniczych stosowanych zewnętrznie 
do leczenia ran, oparzeń i odmrożeń, ale także jako składnik 
suplementów diety i kosmetyków [1-4].

Skład propolisu
Skład chemiczny propolisu jest zróżnicowany i uza-

leżniony od roślinności danego obszaru geograficznego, 
z którego pochodzi, od pory roku oraz rasy pszczół. Obecnie 
udało się wyodrębnić ponad 300 substancji wchodzących 

w jego skład. Ogólnie w skład propolisu wchodzą: żywice 
(50-80%), wosk pszczeli (8-30%), wosk roślinny (6%), olejki 
eteryczne (10-14%), pyłek kwiatowy (5%), substancje garb-
nikowe (10%), domieszki mechaniczne (5%), substancje 
lipidowo-białkowe, biopierwiastki między innymi takie jak: 
wapń, mangan, magnez, cynk, cyna, miedź, krzem, żelazo, 
glin, srebro, sód, potas, chrom, stront oraz witaminy: pro-
witamina A, witamina B1, B2, B5, B6, C, D, E [5,6].

Wśród kwasów aromatycznych wymienia się: cynamo-
nowy, kawowy, ferulowy, benzoesowy, salicylowy i 2-ami-
no-3-metoksybenzoesowy. Do najważniejszych estrów aro-
matycznych zalicza się estry etylowe kwasu cynamonowego 
i kawowego oraz fenyloetylowe kwasu benzoesowego. 
Najczęściej wykrywano w propolisie takie flawonoidy jak: 
chryzyna, tektochryzyna, pinostrobina, apigenina i chalkon 
pinostrobinowy, rzadziej galanginę, kemferol, genkwaninę 
czy pinobanksynę. Z pozostałych związków występujących 
w polskim propolisie warto wymienić: związki lotne (ge-
raniol, nerol, farnezol, β-eudesmol, kariofilen, patchulen), 
inne związki aromatyczne (kumaran, wanilinę), węglowo-
dory (eikosan, trikosan, pentakosan, heksadekanol), alko-
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hole triterpenowe (cholinasterol, fukosterol, stigmasterol), 
enzymy (amylazy, esterazy) i mikroelementy (m.in. mangan, 
żelazo, krzem, magnez, cynk, selen, chrom). Łącznie bio-
pierwiastki stanowią około 0,6% zawartości etanolowego 
ekstraktu propolisu (EEP) [4-7].

Alergeny zawarte w propolisie
Jak dotąd w propolisie zidentyfikowano ponad 26 

substancji o charakterze alergenów. Główne alergeny to 
estry kwasu kawowego (np. ester 1,1-dimetyloallilowy 
kwasu kawowego, kawainian benzylu, kawainian geranylu) 
i cynamowego (np. cynamonian cynamylu, cynamonian 
benzylu, alkohol cynamonowy). W Europie Środkowej estry 
kwasu kawowego występują w pąkach topoli i mogą być 
odpowiedzialne za wywoływanie reakcji nadwrażliwości 
kontaktowej. Substancje te mogą występować w innych 
produktach pochodzenia roślinnego. Stąd po miejscowym 
podaniu kitu może dochodzić do alergii krzyżowej z innymi 
produktami zawierającymi te składniki. Dość często opi-
sywana jest reakcja krzyżowa z balsamem peruwiańskim, 
kalafonią, terpentyną, olejkami eterycznymi, substancjami 
zapachowymi itp., przy czym  z danych literaturowych 
wynika, że częstotliwość występowania nadwrażliwości 
na propolis jest dwa do trzech razy mniejsza niż na balsam 
peruwiański [8-10].

Najważniejszym alergenem kontaktowym zidentyfiko-
wanym w propolisie jest związek LB-1 (składający się głów-
nie z trzech estrów pentenylowych kwasu kawowego) po-
chodzący z pączków topoli - alergen ten został stwierdzony 
w próbkach propolisu pochodzących z różnych źródeł. Hau-
sen i wsp. [11] stosując testy płatkowe z wyciągiem z pą-
ków topoli wykazali dodatnie reakcje zarówno u pacjentów 
uczulonych na LB-1,jak i w modelu zwierzęcym na świnkach 
morskich. Pierścień aromatyczny związku LB-1 może zostać 
łatwo utleniony do chinonów (orto- lub para-chinon), które 
są znanymi silnymi alergenami [12]. Za pomocą analizy GC/
MS został określony dokładny skład związku LB-1, a mia-
nowicie: 3-metyl-2-butyl-kawainian (54,2%), 3-metyl-3-bu-
tyl-kawainian (28,3%), 2-metyl-2-butyl-kawainian (4,3%), 
kawoilan fenetylu (7,9%), kwas kawowy (1,3%), kawainian 
benzylu (1,0%). Oznacza to, że ester 1,1-dimetyloallilowy 
kwasu kawowego wraz z jego dwoma izomerami (3-me-
tyl-2-butyl-kawainian, 3-metyl-3-butyl-kawainian, 2-metyl-
2-butyl-kawainian) stanowią 86,8% mieszaniny LB-1 i od-
grywają najważniejszą rolę w powstawaniu nadwrażliwości 
kontaktowej na propolis [12].

Drugim ważnym alergenem kontaktowym zawartym 
w propolisie jest ester fenetylowy kwasu kawowego (kawo-
ilan fenetylu (CAPE)), który choć występuje w mniejszej ilo-
ści niż LB-1 to wykazuje podobne właściwości alergizujące. 
Po podaniu takich samych niskich stężeń (0,1%) tych dwóch 
alergenów uzyskano podobną odpowiedź [12].

Trzecim ważnym alergenem kontaktowym jest salicylan 
benzylu. Ten związek jest alergenem o średniej sile alergizu-
jącej, który jednak może prowadzić do wystąpienie reakcji 
krzyżowych u pacjentów nadwrażliwych na propolis po 
zastosowaniu niektórych zawierających go kosmetyków 
[12]. Kolejnym alergenem uznawanym za słabszy jest cyna-
monian benzylu. Nadwrażliwość na propolis może być więc 

wynikiem reakcji nie tylko na jego główny składnik LB-1, ale 
także na kilka inne zawarte w nim, a nie do końca poznane 
czynniki. Najważniejszą grupą o działaniu alergizującym 
pozostają jednak pochodne kwasu kawowego. W tabeli I 
zestawiono najważniejsze alergeny zawarte w propolisie 
wraz z oceną siły ich działania alergizującego dokonanego 
na modelu zwierzęcym [13].

Kliniczne objawy  reakcji alergicznych na propolis
Alergia na propolis jest stosunkowo rzadka - częściej wy-

stępuje po podaniu zewnętrznym na skórę i błony śluzowe 
niż po podaniu doustnym [9,14]. Reakcje nadwrażliwości 
na propolis najczęściej mają postać wyprysku kontakto-
wego po podaniu miejscowym. W literaturze spotykamy 
pojedyncze doniesienia opisujące reakcje na kit pszczeli 
w obrębie innych narządów i manifestujące się np. nieżytem 
nosa, zapaleniem spojówek i błon śluzowych jamy ustnej, 
lub dusznością obturacyjną. Niekiedy objawy te połączone 
były z gorączką, bólem głowy lub nudnościami [14]. Opisa-
no również pojedynczy przypadek obrzęku krtani i wstrzą-
su anafilaktycznego po miejscowym podaniu propolisu 
w ostrym zapaleniu jamy gardłowo-nosowej [15].

Do bazy monitorującej działania niepożądane Świato-
wej Organizacji Zdrowia WHO za lata 1986-2006 zgło-
szono zaledwie 29 działań niepożądanych po propolisie. 
W 6 przypadkach związek między podaniem propolisu 
a wystąpieniem działanie niepożądanego oceniono jako 
pewny, w pozostałych przypadkach jako prawdopodobny 
lub możliwy. W tabeli II zostały przedstawione zgłoszone 
przypadki działań niepożądanych po propolisie wraz z ma-
nifestacją kliniczną oraz prawdopodobnym mechanizmem 
reakcji nadwrażliwości.

Alergia kontaktowa u pszczelarzy
Początkowe doniesienia o alergii na propolis pochodziły 

od pszczelarzy mających codzienny kontakt z surowcem, 
a także od muzyków, czy plastyków modulujących figurki 
z wosku [16,17]. Pierwszy opisany przypadek alergicznego 
kontaktowego zapalenia skóry po propolisie został opubli-
kowany w 1915 roku i dotyczył pszczelarza, u którego wy-
stąpiły zmiany na rękach. Obecnie propolis jest uznawany 
za zawodowy alergen kontaktowy u pszczelarzy – blisko 1⁄4 
osób uczulonych na propolis to właśnie pszczelarze. 
W badaniach przeprowadzonych wśród polskich pszczela-
rzy wykazano, że częstość uczulenia na propolis waha się 
od 0,76-4,3% [18,19].

Badanie przeprowadzone wśród 1051 niemieckich 
pszczelarzy wykazało, że na propolis było uczulonych 37 
(3,6%) ankietowanych. Reakcje pojawiały się po 5 do 48 
godzin (średnio po około 11 godzinach) po kontakcie z pro-
polisem i utrzymywały się od 5 godzin do 20 dni (średnio 
5 dni). Badanie potwierdziło, że propolis może wywoływać 
nie tylko reakcje miejscowe związane z IV typem nadwraż-
liwości, ale także ogólnoustrojowe reakcje związane z nad-
wrażliwością typu natychmiastowego. Najczęstsze reakcje 
skórne po propolisie to swędzenie, pieczenie, pokrzywka 
i kontaktowe zapalenie skóry. Sugeruje się, że rozpuszczal-
niki (głównie etanol) ułatwiają rozwój alergii na propolis co 
może być wynikiem ułatwiania przez nie transportu antyge-
nów do głębszych warstw skóry [9,20-21].
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Alergen Stopień alergizacji* Klasyfikacja 
alergenów**

Stężenie 
w propolisie

Ester 1,1-dimetyloallilowy kwasu kawowego 2,23 silny średnie do wysokiego
Ester benzylowy kwasu kawowego 1,87 silny niskie do wysokiego
Ester benzylowy kwasu izoferulowego 1,20 silny niskie
Ester cynamylowy kwasu kawowego 1,48 średni niskie
Ester fenetylowy kwasu kawowego 1,26 średni nie oznaczono
Ester fenetylowy kwasu izoferulowego 0,81 średni niskie
Wanilina 1,17 słaby niskie
Ester benzylowy kwasu ferulowego 0,88 słaby niskie
Alkohol cynamonowy 0,57 słaby niskie
Ester cynamylowy kwasu izoferulowego 0,45 słaby niskie
Ester cynamylowy kwasu cynamonowego 0,43 słaby śladowe ilości
Ester benzylowy kwasu benzoesowego 0,17 słaby śladowe ilości
Ester 3-metylo-2-butenylowy kwasu 
izoferulowego

0,32 słaby niskie

Kwas benzoesowy 0,15 słaby niskie do wysokiego
Kwas cynamonowy 0,15 słaby niskie do wysokiego
Alkohol benzylowy 1,00 słaby średnie
Nerolidol 0,28 słaby niskie
Kwercetyna 0,65 słaby nie oznaczono
Naryngenina 0,50 słaby nie oznaczono
Akacetyna 0,40 słaby nie oznaczono
Chryzyna 0,05 słaby nie oznaczono

* na podstawie ilorazu sumy wszystkich reakcji alergicznych i liczby badanych zwierząt po wywołaniu reakcji alergicznej przy użyciu alergenu 
w stężeniu 0,1%
**ze względu na właściwości alergizujące wg Hausen [13]

Numer/
Data

Przypadek Wiek Podanie Prawdopodobny 
mechanizm

Manifestacja kliniczna Choroby 
współ-

istniejące

Związek 
(Kategorie 
prawdo-

podobieństwa 
wg WHO)

Długość 
trwania 
terapii

1.1985 Kobieta 17 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Kontaktowe 
zapalenie skóry, 

Świąd

Trądzik 
młodzieńczy

Pewny 1 dawka

2. 1986 Kobieta 31 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Egzema, Wysypka 
rumieniowata, 

wysypka grudkowo-
plamista

Świerzbiączka Pewny 1 dzień 
(2 

podania)

3. 1988 Kobieta 39 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Świąd, Obrzęk 
twarzy, wysypka 
rumieniowata

Zapalenie 
wyrostka 

sutkowatego, 
zapalenie 

ucha 
środkowego

Pewny 1 dawka

4. 1992 Kobieta 32 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Obrzęk języka, ust, 
obwodowy

Brak danych Prawdopodobny 1 dawka

5. 1994 Kobieta 49 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Skurcz oskrzeli Klimakterium Prawdopodobny 1 dzień 
(1 dawka)

6. 1994 Kobieta 72 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Zapalenie błony 
śluzowej jamy ustnej, 

zapalenie języka

Ostre 
zapalenie 

gardła

Możliwy 12 
miesięcy

7. 1997 Kobieta 68 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Pokrzywka, kołatania 
serca, pobudzenie

Grypa Prawdopodobny 3 dni

Tabela I. Zestawienie najważniejszych alergenów zawartych w propolisie wraz z siłą działania alergizującego.

Tabela II. Zgłoszenia działań niepożądanych do bazy WHO za lata 1986-2006 wraz z manifestacją kliniczna oraz mechanizmem
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8. 1997 Kobieta 49 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Obrzęk 
naczynioruchowy, 

pokrzywka

Brak danych Prawdopodobny 1 dzień (3 
dawki)

9. 1997 Mężczyzna 32 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Skurcz oskrzeli, 
kaszel, ucisk w 

gardle, zwężenie 
przełyku

Brak danych Możliwy Długo-
terminowo

10. 
1998

Kobieta 80 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Obrzęk 
twarzy, obrzęk 

naczynioworuchowy

Brak danych Prawdopodobny Brak 
danych

11. 
1998

Kobieta 80 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Obrzęk 
twarzy, obrzęk 

naczynioworuchowy, 
reakcja 

anafylaktoidalna, 
reakcja alergiczna

Ostre 
zapalenie 

gardła

Pewny 1 dzień (1 
dawka)

12. 
1999

Mężczyzna 40 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Ból głowy, kaszel, 
zaburzenie 

funkcjonowania 
nerek i wątroby, 

złe samopoczucie, 
śródmiąższowe 
zapalenie nerek

Brak danych Możliwy 1 dawka

13. 
1999

Kobieta 54 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Reakcja alergiczna, 
skurcz oskrzeli, 

duszność, opuchlizna 
gardła

Brak danych Prawdopodobny 1 dawka

14. 
1999

Mężczyzna 69 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Kontaktowe 
zapalenie skóry

Brak danych Pewny Przez 4 
lata (w 

zależności 
od 

potrzeby)
15. 

2000
Mężczyzna 35 Miejscowo IV typ reakcji 

immunologicznej
Zapalenie skóry w 
miejscu podania

Brak danych Możliwy Brak 
danych

16. 
2001

Kobieta Brak 
danych

Brak 
danych

? Zapalenie spojówek Brak danych Możliwy Brak 
danych

17. 
2002

Kobieta 83 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Kontaktowe 
zapalenie 

skóry, Wysypka 
rumieniowata, 

świąd, dezorientacja, 
hipokineza

Brak danych Niemożliwy do 
oceny/nieklasy-

fikowalny

Brak 
danych

18. 
2002

Kobieta 5 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Świąd, opuchlizna 
powieki, wykwity 

skórne

Ostre 
zapalenie 

gardła

Prawdopodobny Brak 
danych

19. 
2003

Kobieta 48 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Opuchlizna twarzy, 
nadciśnienie

Ostre 
zapalenie 

gardła

Prawdopodobny 1 dawka

20. 
2003

Mężczyzna 36 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Utrata wzroku Brak danych Prawdopodobny 2 dawki

21. 
2004

Kobieta 63 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Zapalenie wątroby Brak danych Prawdopodobny 30 dni

22. 
2003

Kobieta 60 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Ogólne złe 
samopoczucie, 
duszność, świst 

krtaniowy

Brak danych Prawdopodobny 1 dawka

23. 
2004

Kobieta 31 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Opuchlizna wokół 
warg, parestezja 

języka

Ostre 
zapalenie 

gardła

Możliwy 1 dzień (1 
dawka)

24. 
2005

Kobieta 39 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Swędzenie Brak danych Możliwy Brak 
danych

25. 
2005

Kobieta 47 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Osutka Brak danych Prawdopodobny 14 dni
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26. 
2004

Kobieta Brak 
danych

Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej/

nietolerancja 
pokarmowa

Ból brzucha Giardioza 
(lamblioza)

Możliwy 2 dni

27. 
2004

Mężczyzna 51 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Nadaktywność Zapalenie 
błony 

śluzowej 
jamy ustnej 
wywołane 

drożdżakami

Możliwy 1 dawka

28. 
2006

Mężczyzna 77 Doustnie I typ reakcji 
immunologicznej

Pogorszenie funkcji 
nerek

Brak danych Brak danych Brak 
danych

29. 
2006

Mężczyzna 16 Miejscowo IV typ reakcji 
immunologicznej

Reakcja alergiczna,  
opuchlizna błony 

śluzowej

Przewlekłe 
afty

Prawdopodobny 1 dzień (1 
dawka)

Alergia kontaktowa u chorych 
dermatologicznych

Nadwrażliwość kontaktowa na kit pszczeli jest rzadka 
u osób zdrowych i wynosi 0,64-1,3% [22-24]. Natomiast 
wśród chorych leczonych wcześniej z powodu dermatoz 
alergicznych nadwrażliwość w postaci wyprysku alergiczne-
go na alkoholowy ekstrakt propolisu występuje z częstością 
1,2-6,7% (średnio 3,82%) [22,25-31].

Badanie licznej grupy chorych (1008 osób) z wypryskiem 
w okolicy odbytu i narządów płciowych wykazało, że około 
2,8% pacjentów miało odczyn dodatni na propolis w te-
stach płatkowych [26]. Podobne badanie przeprowadzone 
w niemieckich klinikach dermatologicznych wykazało, 
że 3,1% chorych z wypryskiem okolic odbytu i narządów 
płciowych pacjentów jest uczulonych na propolis. Ponadto 
autorzy stwierdzili, że ryzyko wystąpienia uczulenia w przy-
padku propolisu, będącego środkiem naturalnym (3,1% 
pacjentów) i antybiotyku gentamycyny (3,8% pacjentów 
uczulonych) jest w populacji ogólnej podobne [31].

Gregorius i Śpiewak [32] wykonali testy płatkowe 
z 10% propolisem u 64 pacjentów z podejrzeniem alergii 
kontaktowej, stwierdzając wynik dodatni u 6% badanych, 
co pokrywa się z wynikami innych badań (1,2-6,7 %). Au-
torzy wskazują, że stosowanie rozbudowanych zestawów 
testowych zwiększa efektywność diagnostyczną testów 
płatkowych, co skutkuje większą wykrywalnością uczuleń u 
pacjentów [32]. Ci sami autorzy uważają, że propolis nale-
żałoby stosować jako standard w testach płatkowych. 

Alergia na propolis u astmatyków i osób 
z innymi chorobami alergicznymi

W latach 2002 do 2007 do narodowego systemu nadzo-
ru nad naturalnymi produktami kierowanego przez Włoski 
Narodowy Instytut Zdrowia wpłynęło 18 zgłoszeń podejrza-
nych działań niepożądanych po preparatach zawierających 
propolis. 16 z nich dotyczyło skóry lub układu oddechowe-
go, a u 2 osób wystąpiły dolegliwości żołądkowo-jelitowe. 
U 7 uczulonych, z czego aż 4 dotyczyły dzieci, stwierdzono 
predyspozycję alergiczną (pacjenci z atopią albo dodatnim 
wywiadem rodzinnym w kierunku atopii bądź astmy). 
Autorzy stwierdzają na tej podstawie, że osoby atopowe 
mogą być grupą zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji 
alergicznych po preparatach z zawartością propolisu.

Teza ta została oparta na 3 publikacjach, z których dwie 
nie dotyczą propolisu, a jedynie mleczka pszczelego i pyłku 
kwiatowego zbieranego przez pszczoły. Z kolei praca do-
tycząca propolisu nie udowadnia większego ryzyka wystą-
pienia nadwrażliwości u chorych na astmę i osób z atopią. 
Dodatkowo u trzech pacjentów podawano złożone prepa-
raty zawierające oprócz propolisu inne substancje roślinne, 
które również mogły być odpowiedzialne za wystąpienie re-
akcji alergicznych [33]. Zatem stwierdzenie, iż choroby aler-
giczne i astma oskrzelowa zwiększają ryzyko wystąpienia 
nadwrażliwości na propolis, nie jest zatem wystarczająco 
udokumentowane i wymaga zatem dalszych badań.

Pojawiają się doniesienia o korzystnym działaniu anty-
alergicznym propolisu oraz estru fenyloetylowego kwasu 
kawowego, składnika aktywnego propolisu. W badaniu 
przeprowadzonym na mysim modelu astmy wywołanej 
przez dootrzewnowe podanie owalbuminy, stwierdzono, 
że ester fenyloetylowy kwasu kawowego (CAPE) może wy-
wierać korzystny efekt jako terapia adjuwantowa ,działając 
poprzez zmniejszanie stresu oksydacyjnego [34].

W badaniu obejmującym 46 pacjentów z astmą oskrzelo-
wą łagodną lub umiarkowaną i leczonych doustną teofiliną 
podawano przez 2 miesiące propolis bądź placebo. U pa-
cjentów otrzymujący propolis zmniejszyła się ilość i nasile-
nie zaostrzeń nocnych, poprawiła się funkcja płuc (wartość 
FEV1) i zmniejszyło się stężenie prozapalnych cytokin [35]. 
Jednakże fakt, że badani pacjenci byli leczeni w sposób 
nie uwzględniający współczesnych standardów (teofiliną) 
nakazuje ostrożność w interpretacji wyników tego badania 
i nie pozwala na rozważanie propolisu jako terapii astmy.

Alergia na propolis u dzieci i młodzieży
Wśród dzieci i młodzieży, szczególnie u dzieci ze współ-

istniejącymi przewlekłymi chorobami dermatologicznymi. 
Stwierdzano również dodatnie wyniki w testach płat-
kowych z propolisem. Giusti i wsp. [28] wykonali testy 
płatkowe u 1255 dzieci w wieku od 7 miesiąca do 12 roku 
życia z podejrzeniem alergicznego kontaktowego zapalenia 
skóry. U 74 dzieci (5,9%) wykazano dodatni wynik testu 
z propolisem. Wśród dzieci uczulonych na propolis 39% 
miało atopowe zapalenie skóry, a u 76% stwierdzono do-
datnie testy płatkowe na inne alergeny.
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Obserwuje się tendencję wzrostu częstości alergii na 
propolis wśród dzieci. O ile w latach 1988-1994 częstość 
uczulenia na propolis u dzieci wynosiła 0,7% to w latach 
1995-2002 odsetek dzieci uczulonych na propolis wyniósł 
już 5,9%. Obserwowany wzrost częstości występowania 
alergii na propolis u dzieci, można wytłumaczyć więk-
szym zainteresowaniem preparatami naturalnymi wśród 
rodziców [28]. Czarnobilska i wsp. przebadali 103 dzieci 
w wieku od 7 do 8 lat oraz 93 nastolatków w wieku od 16 
do 17 lat. Znacznie większy odsetek uczulonych (dodatnie 
wyniki w testach płatkowych) stwierdzono wśród dzieci 
(16,5% dzieci) niż wśród młodzieży (5,4%). Autorzy tłuma-
czą wyższą częstość uczuleń na propolis wśród dzieci częst-
szym stosowaniem tego surowca pszczelego w tej grupie 
i podkreślają istotność włączenia propolisu do standar-
dowej serii alergenów testowanych u dzieci (obecnie 
propolis jest składnikiem rozszerzonej Europejskiej Serii 
Podstawowej) [36]. W przeciwieństwie do badań u dzieci 
w badaniu przeprowadzonym w Instytucie Medycyny Pracy 
w Łodzi wśród  4433 dorosłych propolis nie znalazł się na-
wet wśród 10 najczęstszych kontaktowych alergenów [37].

Porównanie propolisu z innymi alergenami 
kontaktowymi

We wspomnianym już wcześniej badaniu przeprowa-
dzonym przez Bauera i wsp. [30] porównano potencjał 

uczulający kilku alergenów kontaktowych u pacjentów 
dermatologicznych. Stwierdzono dodatnie testy na wy-
ciąg z rumianku u 2,9% badanej populacji, czyli częściej 
niż w przypadku propolisu (propolis wywoływał uczulenie 
u 2,8%). Znaczny odsetek uczuleń odnotowano w przypad-
ku chlorowodorku dibukainy, pozytywne reakcje stwier-
dzono u 7,4% badanych. W przypadku wyciągu z arniki 
u 2,1% grupy badanej wystąpiły reakcje uczuleniowe. Bal-
sam peruwiański, będący również alergenem krzyżowym 
propolisu, uczulał 6,6% pacjentów, podczas, gdy benzo-
kaina alergizowała 3,2% populacji badanej, a thimerosal 
(tiomersal) 5,5% [30].

Podsumowując należy stwierdzić, że propolis może być 
przyczyną reakcji alergicznych, przy czym znacznie częściej 
stwierdza się nadwrażliwości na propolis i jego preparaty 
stosowane zewnętrznie, niż po ich podaniu doustnym. Ry-
zyko alergii kontaktowej na kit pszczeli jest większe u osób 
leczonych z powodu alergicznych chorób skóry niż u zdro-
wych. Niektórzy autorzy sugerują, że propolis należałoby 
stosować standardowo w zestawach testów płatkowych 
służących do diagnostyki alergii kontaktowej.
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