Arı Sütü
Arı sütü koyu kıvamda jelatinöz vasıfta olup beyaz-sarı renktedir. Arı sütü için
uluslararası üretim standartları bulunmayıp Brezilya, Bulgaristan, Japonya ve
İsviçre’de uygulanan ulusal standartlar mevcuttur.
Arı sütünün içeriği aşağıdaki tabloda özetlenilmiştir.

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Besin içeriğine bakıldığında arı sütünün oldukça düşük vitamin içeriğine sahip
olması dolayısıyla günde 5-10 gr alındığında dahi günlük vitamin ihtiyacının 1/5’i
karşılanabilmektedir. Bu nedenle arı sütünün gıda katkı maddesi olmaktan çok
sağlık üzerine olası olumlu etkileri tartışma ve bilimsel araştırmalara konu
olmuştur.
Arı sütü ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalarda elde edilmiş sonuçları şu şekilde
özetlemek mümkündür;

 Bir çok çalışmada arı sütünün antibakteriyel aktivite gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
 Yapılmış hayvan deneyleri ve insan çalışmalarında metabolizmada
hızlanmaya yol açtığı gösterilmiştir.
 Arı sütünün immün sistem düzenleyici etki gösterdiği sonucuna ulaşılmış
olan çalışmalar sonrasında bu etkinin kanser, allerji ve inflamasyondaki
etkileri araştırılmıştır.

Anti inflamatuar ve antiallerjik etkilerinin

olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut olup, anti-inflamatuar etki
mekanizması ile insanlarda yaşlanmayı geciktirici yani anti-aging etkisinin
olabileceği öne sürülmüştür.
 Santral sinir sistemini uyarıcı etkisi olduğu nöroprotektif, nörotrofik etki
gösterdiği ve beyin hücre diferansiyasyonunu doğrudan etkilediği
sonuçlarına bir takım çalışmalarda ulaşılmıştır. Bu bulgular arı sütünün
Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklardaki nöronal kaybın engellenmesi
ve nörogenezisin arttırılması için arı sütü kullanılabileceği konusunu
gündeme getirmiştir. Ancak bu şu anda sadece varsayım aşamasında
olup bu varsayımı doğrulayan detaylı hayvan deneylerine ihtiyaç
bulunmaktadır.
 Arı sütünün yapılmış hayvan deneylerinde gösterilmiş kardiyoprotektif
etki mekanizmaları şunlardır;
o Serum kolesterol ve trigliserit seviyelerinde düşme,
o HDL seviyesinde artış,
o Plazma fibrinojen seviyesinde ve trombozda azalma,
o Antihipertansif etki,
 Arı sütünün antioksidatif, radyasyonun etkilerine karşı koruyucu ve
karaciğer koruyucu etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
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hızlandırdığı, farelerde ise osteoporozu engellediği sonucuna ulaşılmıştır.
 Fare deneylerinde de atopik dermatit benzeri cilt lezyonlarının
oluşumunu engellediği gösterilmiştir.
 Hücre kültürlerinde yapılan in-vitro deneylerde kollajen üretimini
desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılmış çalışmalarda elde edilmiş sonuçlar aşağıdaki tablolarda özetlenilmiştir.

Arı Sütü ve Kanser
 Kaftanoğlu ve ark. tarafından yapılarak 1997 yılında yayınlanan çalışmada arı
sütünün etkileri lösemi,lenfoma ve hepatoblastomu olan çocuklarda
incelenmiş ve bu hastalarda;
o Genel durumda düzelme,
o Kilo alma,
o Kandaki lökosit, lenfosit ve nötrofil seviyesi artışı olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır.
 Yamada ve ark. tarafından yapılarak 1990 yılında yayınlanan çalışmada arı
sütünün meme kanserli hastalarda lenfositler tarafından immunglobulin
üretimini arttırdığı ve anti-kanser etkisi gösteren IgM ve IgG artışına yol
açtığı sonucuna ulaşılmıştır.
 Krylov ve ark. tarafından yapılarak 2007 yılında yayınlanan çalışmada arı
sütü kullanılarak elde edilen preparatın malign duodenal ülser, böbrek ve

sekretuar bez kanseri olanlarda palyatif etki gösterdiği, bu hastaların
iştahlarının artıp ağrılarının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan çalışmalar bir arada değerlendirildiğinde kanser konusunda tedavi edici
ya da önleyici olduğuna dair yeterli çalışma bulunmamakta olup; bir takım
çalışmalarda kanser hastalarında palyatif etki gösterebileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmaların sonuçlarının geniş ve kapsamlı çalışmalarla
desteklenmesi gerekmekte, mevcut veriler ve yapılan çalışmalar kesin bir
yargıya ulaşmak açısından yetersiz kalmaktadır.

