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Celem podjętych badań była ocena cyklu komórkowego i fragmentacji 
DNA komórek glejaka wielopostaciowego po zastosowaniu miodów 

pszczelich oraz  zbadanie aktywności metaloproteinaz MMP-9 i MMP-2 
odpowiedzialnych za proces metastazy glejaków 

Materiał do badań: 
• 4 naturalne miody pszczele: gryczany, wielokwiatowy jasny, wierzbowy, wielokwiatowy ciemny 
• komórki glejaka wielopostaciowego linii U87MG.  

Naturalne miody pszczele wykazują 
szereg właściwości leczniczych. 

Przeciwnowotworowe działanie 

naturalnych miodów pszczelich zostało 
potwierdzone w wielu liniach 
nowotworowych, jednak brakuje badań 
odnoszących się do glejaków mózgu¹. 
 

Glejak wielopostaciowy, najbardziej złośliwy 
nowotwór OUN, stanowi 50% guzów 
glejowych i 20% wszystkich operowanych 
guzów wewnątrzczaszkowych². 
 

Podstawą skutecznego leczenia 
nowotworów jest poznanie mechanizmów 
związanych z apoptozą oraz przerzutowością 
komórek nowotworowych. 

[1] N.H. Othman, Eviden. Based. Complement. Altern. Med., (2012). 
[2] J.F. Mineo, I. Quintin-Roue, B. Lucas et al, Neuro-Chirurgie., 6 (2002) 500-509 



• Analizę cyklu komórkowego oraz 
fragmentację DNA w komórkach 
glejaka wielopostaciowego 
wykonano przy użyciu systemu 
oraz odczynników 
NucleoCounter NC-3000.  

• Ocenę wpływu badanych 
miodów pszczelich na aktywność 
MMP-9 i MMP-2 
przeprowadzono metodą 
zymografii żelatynowej.  

Ryc. 1. Wpływ badanych miodów pszczelich w stężeniu 5% na cykl komórkowy .  
Ryc. 2. Wpływ badanych miodów pszczelich w stężeniu 5% na fragmentację DNA.  
             *p<0,5, **p<0,01, ***p<0,001- różnica istotna statystycznie w stosunku do komórek kontrolnych. 
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1. Naturalne miody pszczele wykazują działanie antyproliferacyjne wobec komórek 
    glejaka wielopostaciowego i powodują indukcję apoptozy. 
 

2. Zmniejszenie aktywności MMP-9 i MMP-2 sugeruje ich działanie antymetastatyczne. 
 

Ryc. 3. Wpływ badanych miodów pszczelich stężeniu 5% na aktywność MMP-2 i MMP-9 w medium komórek glejaka 
wielopostaciowego. *p<0,5, **p<0,01, ***p<0,001- różnica istotna statystycznie w stosunku do komórek kontrolnych. 
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