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Módszer: A pubmed adatbázis
publikációit vizsgáltuk.
RenDre rákerestünk a méz,
propolisz, méhpempő,
v i r á g p o r, m é h k e n y é r é s
méhméreg méh-termékekre. A
többi méhészeti terméket,
úgy mint méhcsalád levegője,
méhek testét (pormor), a
lárvák (anya, herelárva) és
azok kivonatait, a méhviasz, a viaszmoly lárváját (és annak
anyagcsere termékeit, ill. az illatát stb. nem vizsgáltuk. Az
adatbázis áttekintésével csoportokba soroltuk a megjelent
cikkeket.
Csoportosítottuk a propoliszra - azon belül a zöld propoliszra ill.
az európai és egyéb propoliszokra vonatkozó cikkeket, a
virágporra (és méhkenyérre), méhpempőre és a méhméregre
vonatkozó cikkeket. Ezt követően vizsgáltuk a cikkek relevancia
szerinti besorolhatóságát. Az alábbi kategóriákba soroltuk be:
összetétel vizsgálatok, egyedi esetleírások, in vitro és in vivo
kísérletek, klinikai vizsgálatok, egyéb.
Eredmények: Míg a méhészeti termékek tekintetében a
propoliszra vonatkozó cikkek magasan vezetnek, addig a
virágporra témák tekintetében inkább az allergia, sem mint a
táp-és gyógyérték szerint hivatkoznak. A propoliszos
termékeknél nagyobb részt a gyártókhoz közeli kutatások
jelennek meg. A napi gyógyászat szempontjából jelentős,
relevancia szerinti osztályozásban megállítottuk, hogy a klinikai
vizsgálatok jelentik a legkisebb halmazt. Példakánt kiemelünk
néhányat bemutatva a tanulmányok erősségeit és gyengéit.

A legjelentősebb eredmények nem jelennek meg angol nyelven,
azokat koreia, kínai stb. nyelveken publikálják. Ezzel a
publikációs világ és az ehhez kapcsolódó tájákozottság is
kettészakad. Összefoglaló: Sajnos a legtöbb esetben az
egyetemi kutatás, a cikkekkel pontot gyűjtő kutatók
rövid, és egyszerűbbe kivitelezhető kísérleteket publikálnak. A
sokéves kutatások háttérbe szorulnak. Kevés az igazán napi
gyakorlatba átültethető eredmény. A legtöbb ilyen azonnal
alkalmazható eredmény az ipartól származik, konkrét termékre
vonatkozik. Ugyanakkor az egyeszerű méhészeti termékek
klinikai vizsgálati számosságának növelése közérdekű.
Az információk szaklapi megjelenése kulcsfontosságú a
gyógyászok közötti elterjedés segítésére. Enélkül nem
lehetséges a nyugati gondolkodás szerint felépülő egyetemi
képzésbe való bekerülés, a napi használatba való széleskörű
elterjedés. Ahhoz, hogy a kínai gyógyászati eredményeket
itthon is alkalmazni lehessen a kísérleti kereteken is célszerű
lenne változtatni.
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