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ВЛИЯНИЕ НА ПРОПОЛИС ВЪРХУ КЛЕТЪЧНАТА  

ПРОЛИФЕРАЦИЯ И ИМУННИЯ ОТГОВОР 

М. Драганова-Филипова
1
, В. Сарафян

1
 и Л. Пейчев

2
 

1Катедра “Биология”, 2Катедра “Фармакология, клинична фармакология и лекарствена токсикология”,  
Медицински университет – Пловдив 

Резюме. Прополисът е конгломерат от химични съединения, смолист продукт от жизнената 
дейност на медоносната пчела Apis mellifera. Пчелите го получават, като събират биологич-
но активни вещества от цветовете на растенията и ги обогатяват със секрети от слюнчените 
си жлези. Неговият състав и жълто-кафяв цвят варират в зависимост от географската шири-
на, флората, сезона и вида на пчелата. Прополисът от различни географски региони има 
специфични биологични свойства, които корелират с химичния му състав. Приложението му в 
народната медицина датира от векове. По емпиричен път в древността е установено, че той има 
антимикробно, противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. През последните години в 
научната литература нарастват публикациите за неговите противогъбични, противовирусни и 
антиоксидантни ефекти. От особен научен интерес са изследванията върху антипролифератив-
ната, противотуморната и имуномодулаторната активност на прополиса. 

Ключови думи: прополис, апоптоза, пролиферация, имунен отговор 

EFFECTS OF PROPOLIS ON CELL PROLIFERATION  

AND IMMUNE RESPONSE  

M. Draganova-Filipova
1
, V. Sarafian

1 
and L. Peychev

2
 

1Department of Biology, 2Department of Pharmacology, Clinical pharmacology and Drug Toxicology,  
Medical University – Plovdiv 

Summary. Propolis is an agglomeration of chemical compounds, a resinous product of the 
honeybee Apis mellifera vital activity. The bees receive it gathering biologically active substances 
from flowers of plants, enriching those substances with secretions from their saliva glands. Its 
structure and yellow-brown color vary depending on latitude, flora, season and the bee type. 
Propolis from various geographical regions has been studied and as a result it has been determined 
that its specific biological characteristics correlate with the specificity of the chemical structure. 
The application of propolis in folk medicine goes back for centuries. In ancient times, it has been 
empirically determined that propolis has antimicrobial, antiimflammatory and pain relieving 
effect. During the past years, there have been a lot of publications on its antifungal, antivirus and 
antioxidant effects. Specifically interesting are the studies concerning antiproliferative, antitumor 
and immunomodular activity of propolis. 

Key words: propolis, apoptosis, proliferation, immune response 

Въведение 

Прополисът, известен още с името пчелен 
клей, се използва с лечебна цел още от древ-
ността. Той съдържа над 300 химични съедине-
ния. От тях около 55% са смоли, етерични масла 
и балсами, 30% – восъци и мастни киселини, 5% 
– полени, 5% – захари, 2% – микроелементи, и 
3% – други вещества. Химичният анализ откри-
ва различни алифатни киселини, естери, аро-
матни и мастни киселини, въглехидрати, алде-
хиди, аминокиселини, кетони, терпени, стерои-
ди, флавоноиди, фенолни киселини, витамини, 

неорганични съединения и др. [16, 35]. Разнооб-
разният химичен състав на пчелния клей е при-
чина за редица важни за човешкото здраве фар-
макологични ефекти – антимикробен, противо-
възпалителен, антиоксидантен, капиляроукреп-
ващ, регенераторен и др. 

Химичен състав, географска област  

и фармакологични ефекти на прополиса 

Химичният състав на прополиса от различни 
части на света се влияе както от вида на расте-
нията, така и от вида на пчелите, които го съби-
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рат. Bankova и сътр. (2002) посочват 67 вида 
растения в умерения пояс като източник за по-
лучаване на пчелните продукти [5]. В прополиса 
от умерените пояси на Азия, Европа, Южна и 
Северна Америка преобладават фенолни съеди-
нения – флавоноиди, ароматни киселини и тех-
ните естери, докато пчелният клей от тропичес-
ките зони е по-богат на бензофенони, дитерпени 
и естери на фенолните киселини. 
Антимикробната активност на прополиса се 

дължи на големия брой флавоноиди. Те, заедно 
с деценовата киселина, са в основата на антиок-
сидантния му ефект [22]. Прополисът като цяло 
има по-силен антимикробен и противовъзпали-
телен ефект от отделни негови химични съеди-
нения, които са носители на тези ефекти. Това 
дава основание да се приеме, че многобройните 
му съставки взаимно усилват фармакологичните 
си действия [7]. От друга страна, е установено, 
че антимикробното действие на прополиса не се 
влияе съществено от географската област, от 
която е получен [6]. 
Епителизиращото действие на пчелния клей, 

приложен върху експериментални ерозии на 
кожата и лигавиците, се свързва с наличието на 
аргинин и флавоноиди, които активират образу-
ването на колаген [26, 33].  
Болкоуспокояващото действие на прополиса е 

резултат от два взаимнодопълващи се ефекта – 
местноанестезиращ и противовъзпалителен. Пър-
вият се дължи на естерните производни на пара-
аминобензоената киселина и пиноцембрина, а 
вторият ефект се осъществява от фенетиловия 
естер на кафеената киселина – CAPE, който 
блокира синтеза на медиаторите на възпаление-
то [5]. CAPE намалява нивото на ядрения транс-
крипционен фактор NF-kappa-B, предизвиквай-
ки редукция на проинфламаторните цитокини и 
потискане апопотозата на макрофагите [19]. 
През последните години от особен научен ин-

терес са изследванията върху антипролифера-
тивната, противотуморната и имуномодулатор-
ната активност на прополиса.  

Антипролиферативна, противотуморна и 

проапоптотична активност на прополиса 

Тези ефекти се дължат на няколко химични 
съединения, изолирани от пчелния клей – квер-
цетин, клеродан-дитерпендоид, CAPE, артепи-
лин С и TNF [9, 30, 32]. Слабо проучен е въпро-
сът, дали силата на тези ефекти зависи от кли-

матичните зони на получаването му. Измерване 
на количеството САРЕ в прополис от различни 
географски области може да се използва за от-
говор на този въпрос. Показателни в това отно-
шение са изследванията на P. Gardjeva и сътр., 
(2006), които установяват, че в българския про-
полис има почти еднакво количество CAPE с 
бразилския и аржентинския прополис [20]. Анти-
пролиферативният и имуномодулаторният ефект 
на прополиса са установени in vitro в нормални 
и в туморни клетъчни линии, както и in vivo 
върху опитни животни. Във всички изследвания 
е налице зависимост на резултатите от концент-
рацията на прополиса и времето на третиране. 
Обект на активни проучвания е участието на 

прополиса в регулацията на клетъчната проли-
ферация и смърт. Програмираната клетъчна 
смърт се осъществява по два механизъма – вън-
шен и вътрешен. При външния апоптотичен път 
специфични химични съединения от пчелния 
клей се свързват с рецептори върху клетъчната 
мембрана и активират процеса на клетъчното 
самоубийство. Вътрешният път се задейства на 
нивото на митохондриите в резултат на увреж-
дания в ДНК. При възникването на неподлежа-
щи на репарация ДНК увреждания се променя 
експресията на белтъци от семейството на Bcl-2. 
Нарушеният баланс между тях индуцира про-
мяна в пропускливостта на митохондриалната 
мембрана, освобождаване на цитохром-С от 
митохондриите в цитозола и каскадно активи-
ране на каспазите. Те са протеази, предизвик-
ващи разкъсвания на мястото на аспартатните 
остатъци. В резултат настъпва протеолиза на 
структурни цитоплазмени белтъци. Двата пътя 
на активация на апоптозата се задействат от 
различни инициаторни каспази, но се осъществя-
ват от едни и същи екзекуторни каспази. В ядрото 
настъпва кондензация на хроматина, разрушаване 
на ядрената мембрана, фрагментиране на ДНК и 
клетъчна смърт. Формираните апоптични телца 
се фагоцитират от съседни клетки. 
 Способността на прополиса да редуцира ту-

морни формации, инхибирайки клетъчния рас-
теж, определя повишения интерес към него през 
последните години като потенциален противо-
туморен агент. Пчелният клей има цитотоксич-
но въздействие върху туморни клетки in vitro. В 
клетките настъпват морфологични изменения, 
увреждания в генетичния апарат и в белтъчния 
синтез. Настъпва промяна в регулацията на кле-
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тъчния цикъл, нарушават се клетъчните  взаи-
модействия. В резултат на променената експре-
сия на специфични рецептори и адхезионни 
молекули възниква апоптоза по различни меха-
низми. Прополисът спира туморния растеж in 
vitro чрез инхибиране на ДНК синтеза, транск-
рипцията на РНК и белтъчния синтез в лим-
фомни клетки [4]. 
Една от най-важните функции на апоптозата в 

човешкия организъм е елиминирането на увреде-
ните и на туморните клетки. Редица автори уста-
новяват, че САРЕ и още няколко съставки на про-
полиса се включват в регулаторните механизми на 
програмираната клетъчна смърт [32, 42]. Проуч-
ванията, свързани с влиянието на прополиса върху 
клетъчната хомеостаза, разкриват участието му в 
този процес по два механизъма (табл. 1). 
Прополисът проявява антитуморна активност 

и индуцира апоптоза чрез ихибиране екпресията 
на ензима теломераза, който контролира нор-
малното скъсяване на теломерите в хода на кле-
тъчното делене. Понижените нива на катали-
тичната субединица на теломеразата – hTERT, 
водят до индукция на апоптоза в лимфобластни 
левкемични клетъчни линии CCFR-CEM [21]. 
Прополисът, както и отделни негови съставки, 

изследвани самостоятелно (САРЕ, артепилин C и 
прополин), индуцират апоптоза в различни ту-
морни клетъчни линии – HL-60, SW480, U937 
клетки, и в колон-карциномни линии [1, 40, 42]. In 
vitro САРЕ предизвиква апоптоза по р53-зависими 
или независими пътища, което го определя като 
мощен антитуморен агент [28]. При третиране с 
САРЕ на C-6 глиомни клетки и НL-60 клетки се 

активира апоптоза по митохондриален път – по-
нижава се регулацията на Bcl-2, повишава се екс-
пресията на апоптозно асоциираните гени p53, 
Bax и Bak и се активира екзекуторната каспаза 3 
[25]. САРЕ индуцира апоптоза и по външен път, 
чрез взаимодействие с Fas-антигена по повърх-
ността на клетки MCF-7 [41]. 
Антипролиферативният ефект на САРЕ и 

способността му да инициира програмирана 
клетъчна смърт в туморни клетки НСТ116 се 
наблюдават и при промяна в експресията на 
адхезионни молекули (β-катетин), отговорни за 
междуклетъчните взаимодействия [40]. CAPE 
предизвиква апоптоза в туморни, но не и в нор-
мални клетки. Сравняван е ефектът му върху 
цитотоксичността и вътреклетъчния оксидати-
вен стрес при нормални белодробни фиброблас-
ти и в белодробни туморни клетъчни линии 
[14]. При нормалните клетки е налице пролифе-
ративен ефект, докато в туморните линии се 
наблюдава редукция на клетъчния растеж.  
Артепилин-С индуцира апоптоза в левкемични 

клетъчни линии, като повишава експресията на 
Fas-антигена и предизвиква загуба на митохонд-
риалния мембранен потенциал, но върху нормал-
ните лимфоцити няма подобно въздействие [23]. 
Прополин А и В проявяват цитотоксичен 

ефект върху човешки меланомни клетки А2058, 
като активират митохондриалния път на апоп-
тоза [12]. Способността на тези прополисови 
компоненти да инхибират ксантиноксидазната 
активност и да потискат ROS индуцираните 
ДНК увреждания ги определя и като силни ан-
тиоксиданти [36]. 

Таблица 1. Механизми на индукция на апоптоза от биологично активни съединения, изолирани от прополис в in vitro условия  

Апоптотичен път 
Съединение,  изо-

лирано от прополис 

Механизъм, индуциращ  

апоптоза 
Клетъчна линия Автор 

Външни сигнали Прополин С Прокаспаза 8, Bid, прокаспаза 3 Човешки меланомни клетки 10 

 Артепилин C 
↑ експресия на Fas-антиген, загуба 
на митохондриален потенциал 

Левкемични клетъчни линии 23 

 САРЕ ↑ експресия на Fas-антиген 
Туморни клетъчни линии 
NCI-H358 и SK-OV-3 

28, 40 

Вътрешни сигнали CAPE 
Митохондриален път – каспаза 9, 
↑ експресия на р53, Вах, Вак 
цитохром С 

С6-глиомни клетки 25 

 CAPE 
↓ регулация на bcl-2, 
↑ експресия на Вах 

HL-60 13 

 Прополин А и В Митохондриален път 
Ракови клетъчни линии, 
А2058 

11, 12 

 Прополин С Митохондриален път Човешки меланомни клетки 10  
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Генотоксичен ефект 

Ключови индикатори за клетъчното оцелява-
не или смърт са модификациите, настъпващи в 
клетката. Промените в ядрената морфология и в 
структурата на органелите са свидетелство за 
клетъчна патология. Нуклеолите в ядрата на 
еукариотните клетки съдържат РНК и протеини 
и са участъци за синтез на рРНК. Те играят важна 
роля в синтеза на рибозомите, които са в основата 
на белтъчната продукция. Увеличаването на броя 
им се асоциира с усилен белтъчен синтез. При 
въздействие с токсични вещества в ядрата се поя-
вяват хетероморфни нуклеолоподобни структури 
с различна форма и големина [3]. 
При изследване на антипролиферативния ефект 

на българския прополис върху фибробластна 
клетъчна линия McCoy-Plovdiv са установени 
морфологични промени, засягащи различни 
клетъчни органели. Възникналите увреждания – 
окръгляне на клетките, увеличаване броя на 
нуклеолите и нуклеолоподобните структури в 
ядрата, са време- и дозозависими. Тези данни 
предполагат наличието на токсичен ефект на про-
полиса върху изследваната клетъчна линия. Ре-
зултатите се потвърждават от тестовете за клетъч-
на виталност – NR и МТТ. Изследванията позво-
ляват да се допусне наличие на увреждане в гене-
тичния апарат, което предизвиква промени в ре-
гулацията на ДНК, РНК и белтъчния синтез [18]. 

Ефекти върху регулацията на клетъчния 

цикъл 

Някои от прополисовите компоненти – PM-3 
(3-(3-[2-диметил-8-(3-метил-2-бутенил)бензопи-
ран]-6-пропенова киселина), спират развитието 
на клетките  в G1-фаза, като намаляват нивата 
на циклин D1 и циклин E в MCF-7 клетки (рак 
на млечната жлеза). Те индуцират апоптоза, 
действайки на транскрипционно ниво, като 
намаляват степента на експресия на естроген-
ния рецептор [27]. 
Прополин С спира клетъчния цикъл в G2/M в 

човешки меланомни клетки, а програмираната 
клетъчна смърт се активира по външен път [10].  

Имуномодулаторна активност 

Имунният отговор е сложна фино регулирана 
мрежа от междуклетъчни и междумолекулни 
взаимодействия. Той се активира при контакт с 
антиген, чието елиминиране е резултат от комп-
лексното действие на множество фактори. Кле-

тъчният имунен отговор се осъществява от Т-
цитотоксични клетки, макрофаги и NK клетки, а 
хуморалният – от антитела, образувани при 
бластната трансформация на В-лимфоцитите до 
плазматични клетки. Между двата типа имунен 
отговор не може да се постави рязка граница.  
Имуномодулаторната активност на прополиса 

е обект на усилени изследвания през последните 
години [16]. Прополисът и отделни негови със-
тавки въздействат върху клетъчния и хуморал-
ния имунен отговор, като задействат различни 
механизми. На клетъчно ниво се активират фа-
гоцитозата и цитотоксичността.  
In vivo е проучен ефектът на прополиса върху 

естествения имунитет. Той повишава активност-
та на NK клетките в третирани с прополис плъхо-
ве. Активират се макрофагите, които произвеждат 
цитокини (TNFα и IL-12), засилващи цитотоксич-
ната активност на NK клетките [29, 37]. 
При мишки е наблюдаван антиметастатичен 

ефект на водния разтвор на прополис в дози от 
50-150 mg/kg, приеман преди туморната иноку-
лация. Имуномодулаторната активност се дължи 
на неспецифичната антитуморна резистентност в 
резултат на активация на макрофагите [31]. 
При третиране на мишки с прополис, послед-

вано от радиоактивно облъчване, се наблюдават 
по-ниски нива на IgG и по-високи на IgM. Уве-
личава се броят на CD4+ клетките в сравнение с 
контролите, при които е по-високо нивото на 
CD8+. Цитокините, отделяни от макрофагите 
след прилагане на прополис, активират CD4+  
Т-лимфоцитите към пролиферация и последва-
ща стимулация на Т-цитотоксичните  и T-супре-
сорните клетки, което е показание за активен 
клетъчномедииран имунен отговор [39]. 
Засилването на хуморалния и на клетъчния 

имунен отговор е установено in vivo и при риби 
[15]. Активирана лимфоцитна пролиферация и 
покачване титъра на антителата са наблюдавани 
при птици [24]. 
Прополисът оказва въздействие върху хумо-

ралния имунитет, като стимулира продукцията 
на антитела в плъхове, имунизирани с говежди 
серумен албумин. Кафеената киселина и квер-
цетинът, използвани при същия експеримент, 
нямат ефект върху антитяло-продукцията, което 
се обяснява със синергичния ефект на съставки-
те в прополиса като цяло [38]. 
Екстракти на отделни прополисови компо-

ненти (артепилин-С) модулират имунния отго-
вор чрез промяна в съотношението CD4/CD8 
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лимфоцити, както и на общия брой Тh [23]. По 
този начин въздействат едновременно върху 
клетъчния и хуморалния имунен отговор. Про-
полисът действа като имуномодулатор, като 
стимулира Т-лимфоцитната бластогенеза и сек-
рецията на  IL-2, IL-4 и IFN-γ, но не оказва въз-
действие  върху В-лимфоцитната пролиферация 
в Balb/c мишки [34]. 
Прополисът има директен регулаторен ефект 

върху функционалните възможности на имун-
ните клетки. Той оказва въздействие върху ДНК 
синтеза и продукцията на различни цитокини – 
IL-1 beta, IL-12, IL-2, IL-4, IL-10 и TGF-β1, сек-
ретирани от митоген-активирани периферни мо-
нонуклеарни клетки и Т-лимфоцити. Цитокино-
вата продукция от моноцити/макрофаги (IL-1 β, 
IL-12, от Th1 – IL-2) и от Th2 (IL-4) се потиска, 
докато секрецията на TGF-β1 от Т-регулаторни-
те клетки се увеличава. Данните доказват, че 
прополисът директно регулира лимфоцитния 
растеж чрез Erk2 MAP киназни сигнални пъти-
ща. Потискането на проинфламаторните цито-
кини и увеличаването на TGF-β1 определят ро-
лята на прополиса и неговите компоненти като 
противовъзпалителен агент [2]. 
Изследвани са въздействията на прополиса и 

отделни негови компоненти (хризин, галангин, 
камферол и кверцетин) върху генната експресия 
в J774A.1 макрофаги. Установена е супресия на 
транскрипционно ниво на иРНК за IL-1β и iNOS 
(синтетаза, индуцираща азотен оксид). Понижа-
ването нивото на интерлевкина и на азотния 
оксид са дозозависими [8].  
В перитонеални миши макрофаги прополисът 

стимулира продукцията на IL-1 и TNF, които 
контролират синтеза на компоненти от компле-
ментната система. In vivo е установена промяна в 
алтернативния път на активация на комплемента, 
в резултат на въздействие върху C1q компонента 
[17]. Доказана е антикомплементна активност, 
която може да се осъществи чрез взаимодействие 
с С3 компонента на комплемента [7]. 

Заключение 

Анализът на данните за действието на пропо-
лиса върху клетъчната пролиферация и смърт, 
както и върху имунния отговор разкриват зна-
чителни перспективи за използването му самос-
тоятелно или в комбинация с лекарства за пре-
венция на туморни заболявания и състояния с 
променен имунен статус. 
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