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Apiterapide Arı Zehirinin Kullanımı 

 Arı zehiri romatizma rahatsızlıkları başta 

olmak üzere kanserin bazı tiplerinde, adale 

ağrılarında, eklem ve sinirsel iltihaplarda, 

boğaz ağrısı, migren, astım, kolesterolün 

düşürülmesinde, genel bağışıklık uyarıcı, 

adet öncesi sendromunda kullanılmaktadır. 

 Arı ürünleri içerisinde tedavi amacıyla en sık 

kullanılan ve bilinen ürün arı zehiridir. 

 Tüm arı ürünlerinde olduğu gibi arı 

ürünlerinin kullanımı esnasında oluşabilecek 

alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınmalı, 

bir tıp doktorunun önerisi doğrultusunda 

kullanılmalıdır. 

 Arı zehirinin çeşitli hastalıklara karşı 

bireysel uygulamalarında yanlışlıklar 

yapılmaktadır. 

 Ağrı olan yere doğrudan bal arısının 

sokturulması ile yapılan tedavi usulleri 

yanlıştır. Apiterapi uzmanının kontrolünde 

uygulamaya gidilmelidir. 
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Arı Zehri Üretimi 

 Kovan iç hizmeti yapan 15 günden yaşlı işçi 

arılar tarafından üretilmektedir. 

 Arı zehiri açık renkte, kokusuz, tadı acı, 

suya benzer sıvı bir maddedir. %88'i su olan 

zehir oda sıcaklığında ağırlığının %30-40'nı 

kaybeder, rengi açık sarı olur. 

 Bir arının iğne kesesinde 0.3 mg yaş zehir 

bulunur ve bu zehirden 0.1 mg kuru arı 

zehiri üretilebilir. 

 İnsan için LD50 = 2.8 mg/kg arı zehiridir. 

 

Arı Zehirinin Kimyasal Yapısı 

Yapılar 
Kuru 

Zehirde (%) 

Enzimler 11-15 

Diğer Protein ve Peptidler 66.5-75 

Fizyolojik Aktif Aminler 0.8-3.5 

Aminoasitler 1.5 

Şekerler 2 

Fosfolipitler 5 

Uçucu Bileşikler 4-8 

 

Arı Zehirinin Üretimi 

 Zehir toplama işleminde günümüzde 

standart olarak elektroşok yöntemi 

uygulanmaktadır. 

 Koloniye elektroşok uygulaması ile arıların 

derhal arılıkta bulunan diğer arı ve 

kolonilere alarm vererek çevredeki insanlara 

saldırmalarına neden olmaları bu yöntemin 

en sakıncalı yönü olmaktadır.  

 Üç günde bir kez zehir toplanan kolonilerde 

%14 oranında bal kaybı olur. Elektroşok 

yöntemi en etkin yöntemdir. 1 kovandan 

1’er hafta arayla 16 defa 15 dakika süreyle 4 

ayda 1 gram kuru zehir elde edilebilir. 

 Bu sistemde cam levha üzerine ince elektrik 

telleri gerilmiş bir alet kullanılmaktadır. 

 Arılar elektrik tellerine bastığında verilen 

elektrik ile hafifçe uyarılmaktalar ve cam 

plakayı sokmaya çalışarak zehrini 

bırakmaktadırlar. 

 Arı tarafından bırakılan zehir cam plaka 

üzerinde hızla kurumakta, bıçak veya jiletle 

kazınarak çıkarılmaktadır. 

 Camdan toplanan arı zehirinin saklanması, 

taşınması ve işlenmesi daha kolay 

olmaktadır. 

 Kuru arı zehirinin elde edilmesi sırasında 

zehir solunması veya değmesinden 

korunmak için koruyucu eldiven, gözlük ve 

toz maskesi kullanılmalıdır. 

 Kuru 1 g arı zehiri elde edebilmek için en az 

bir milyon iğneye gereksinim vardır. 

 Arılardan 1 g zehir elde edebilmek için iki 

saat süreyle 20 koloniden zehir 

toplanmaktadır. 

 20.000 koloniden 1 kg arı zehiri elde 

edilebilir. 

 Boşalan zehir kesesi 3-6 günde yeniden 

dolmaktadır. 

 Arı zehiri üretimi zor ve pazarı sınırlı olduğu 

için sözleşme yapmadan üretilmesi söz 

konusu değildir. 

 

Arı Zehirinin Saklanması 

 Elde edilen tüm zehir preparatları 

soğutucularda veya dondurulmuş olarak 

koyu şişelerde saklanmalıdır. 

 Kuru arı zehiri birkaç ay buzdolabında 

saklanabilmekte, ancak birkaç haftadan daha 

uzun bir süre buzdolabında saklanması 

sakıncalıdır. 

 Sıvı zehir veya sulandırılmış zehir, koyu 

cam şişelerde ve ağızları sıkıca kapatılarak 

saklanabilmektedir. 

 

Yaban Kağıt Arısı ve Bal Arısı İğnesi 

 

 

Kuru Arı Zehirinin Görünümü 
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