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Jest to naturalny produkt spożywczy, wytwarzany 
przez owady z gatunku Apis mellifera. Znany był już 
w czasach prehistorycznych. Ze względu na właściwo-
ści lecznicze, już w starożytności był wykorzystywany 
jako środek przyspieszający leczenie ran, oparzeń, 
owrzodzeń, zakażeń skóry oraz po zabiegach chirur-
gicznych (1).

Proces wytwarzania miodu jest wieloetapowy i ma 
wpływ na jego skład chemiczny, a tym samym na 
jego właściwości odżywcze i lecznicze. Jest on wy-
twarzany przez pszczoły w procesie enzymatyczne-
go trawienia i zagęszczania substancji pochodzenia 

Wstęp
Albert Einstein, uważany za jednego z najwybit-

niejszych uczonych w historii, twierdził: „Od chwili, 
gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną 
4 lata istnienia”. Pszczoły odpowiadają za zapylenie 
84% roślin, które stanowią pokarm dla ludzi i zwie-
rząt. Owady te samodzielnie wytwarzają produkty 
mające szerokie zastosowanie w dietetyce, medycynie 
oraz kosmetologii. Należą do nich: wosk pszczeli, 
mleczko pszczele, jad pszczeli, propolis (kit pszcze-
li), pyłek kwiatowy, pierzga oraz miód. Najbardziej 
znany, jak również najczęściej stosowany jest miód. 
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SUMMARY

Honey is produced by bees (Apis mellifera) from flower nectar and insect secretions. Like other bee products it is used as an adjuvant 
for treatment of many diseases. It also finds its uses for producing cosmetics. The main components of honey include carbohydrates, 
which represent approximately 80% of the dry matter, and water. Monosaccharides, mainly fructose and glucose, constitute ap-
proximately 70% of the sugars, whilst the remaining saccharides are disaccharides and oligosaccharides. Moreover, honey consists 
vitamins, minerals, polyphenols, amino acids and enzymes. Beneficial effect of natural honey on human health has been known for 
a long time because of its biological and therapeutic properties. It is used to treat some cardiovascular and gastrointestinal diseases. 
Among the best-known properties of honey are its antibacterial, antifungal, antiviral and anti-inflammatory activities. Important is 
also its antioxidant activity, which could be useful for producing anti-aging cosmetics.

Keywords: honey, honey properties, cosmetology, skin

STRESZCZENIE

Miód jest wytwarzany przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru kwiatowego oraz wydzielin owadów. Podobnie jak inne produkty 
pszczele, jest on wykorzystywany jako środek wspomagający leczenie wielu chorób. Znajduje również zastosowanie w produkcji 
preparatów kosmetycznych. Do głównych składników miodu zaliczamy węglowodany, stanowiące ok. 80% suchej masy, oraz wodę. 
Monosacharydy, głównie fruktoza i glukoza, stanowią około 70% cukrów, zaś pozostałe sacharydy to disacharydy i oligosacharydy. 
Ponadto miód zawiera witaminy, mikroelementy, polifenole, aminokwasy i enzymy. Dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie natural-
nego miodu, ze względu na właściwości biologiczne i terapeutyczne, jest znany od dawna. Ma on zastosowanie w leczeniu niektórych 
chorób sercowo-naczyniowych i żołądkowo-jelitowych. Pośród najbardziej znanych właściwości miodu wyróżniamy jego działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Ważną rolę odgrywa również jego działanie przeciwutleniające, 
które może być wykorzystywane przy wytwarzaniu produktów kosmetycznych o działaniu przeciwstarzeniowym.

Słowa kluczowe: miód, właściwości miodu, kosmetologia, skóra
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prawidłowej masy ciała. Autorzy ci opisują korzystne 
działanie miodu na profil lipidowy krwi u osób otyłych, 
spożywających przez 30 dni ok. 70 g tego produktu 
dziennie. W rezultacie, dodawanie miodu do diety 
spowodowało niewielki spadek masy ciała i tkanki 
tłuszczowej, a także miało korzystny wpływ na profil 
lipidowy, zmniejszając przede wszystkim poziom cho-
lesterolu całkowitego w surowicy krwi. 

Oligosacharydy występujące w miodzie zaliczane 
są również do prebiotyków regulujących równowa-
gę mikroflory jelitowej, poprzez stymulację wzro-
stu pożytecznych dla człowieka bakterii, takich jak: 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus delbrueckii czy Bifidobacterium bifi-
dum (2, 3, 9, 10). Działanie prebiotyczne wykazano 
między innymi w odniesieniu do miodów spadzio-
wych, a także do miodu kasztanowego i akacjowe-
go (2, 11, 12).

Właściwości przeciwutleniające
Przeciwutleniające właściwości miodu umożliwiają 

jego zastosowanie jako środka zwalczającego wolne 
rodniki, które są w dużej mierze odpowiedzialne za 
procesy starzenia komórek oraz wykazują znaczący 
wpływ na wiele chorób. Wielu autorów donosi o wła-
ściwościach przeciwutleniających różnych rodzajów 
miodów pszczelich (13, 14). Mechanizm przeciw-
utleniającego działania tego produktu nie został do 
końca poznany. Prawdopodobnie jedną z głównych 
przyczyn zmiatania wolnych rodników przez miód jest 
zawartość w nim polifenoli, które odpowiedzialne są 
za działanie przeciwutleniające roślin (13). Wykazano, 
iż działanie przeciwutleniające miodu jest uzależnio-
ne od jego odmiany i miejsca zbioru (15-18), przy 
czym miody charakteryzujące się ciemniejszą barwą 
cechują się większą zdolnością do zmiatania wolnych 
rodników, w porównaniu z miodami jasnymi. Miody 
spadziowe, ciemniejsze od miodów nektarowych, 
wykazywały większą aktywność przeciwutleniającą. 
Wśród miodów nektarowych wysokimi właściwościami 
przeciwutleniającymi charakteryzowały się również 
miody mające ciemniejszą barwę, jak gryczany oraz 
wrzosowy, w porównaniu z popularnymi miodami nek-
tarowymi, wyróżniającymi się jasną barwą (13, 19). 

Schramm i wsp. (20) sugerują zastąpienie miodem 
często wykorzystywanych w pożywieniu substancji sło-
dzących, których roczne spożycie na osobę może sięgać 
nawet do 70 kg. Autorzy, w przeprowadzonych bada-
niach, analizowali wpływ spożycia miodu gryczanego, 
w dawce 1,5 g/kg masy ciała, w porównaniu z syropem 
kukurydzianym. W rezultacie, spożywanie miodu 
prowadziło do zwiększenia ogólnej zawartości fenoli 
w osoczu i wyższej aktywności przeciwutleniającej 

roślinnego (nektar) oraz wydzielin produkowanych 
przez owady, żywiące się sokami roślin (spadź). 
Wyróżniamy miody: nektarowe, spadziowe i nekta-
rowo-spadziowe. Do głównych składników miodu 
pszczelego zaliczamy m.in. cukry, stanowiące nawet 
ok. 80% suchej masy, a także wodę (18%). Wśród 
cukrów występują przede wszystkim monosacharydy, 
takie jak fruktoza i glukoza, stanowiące ok. 70% wy-
stępujących w miodzie cukrów (2, 3). Ponadto, miód 
zawiera disacharydy, m.in.: maltozę, sacharozę, izo-
maltozę, turanozę, nigerozę, melibiozę, natomiast 
wśród oligosacharydów wyróżniamy fruktooligosacha-
rydy, stanowiące około 4-5% całości cukrów. Do po-
zostałych składników można zaliczyć występujące 
w niewielkiej ilości witaminy (tiamina, ryboflawina, 
kwas nikotynowy, kwas pantotenowy, pirydoksyna, 
biotyna, kwas foliowy i kwas askorbinowy), białko 
stanowiące około 0,3%, w tym nie tylko enzymy, ale 
także ponad 20 aminokwasów, z których najważ-
niejszym jest prolina. Surowiec ten zawiera również 
kwasy organiczne oraz mikroelementy, których za-
wartość waha się od 0,04% w miodach jasnych do 
0,2% w miodach ciemnych. Równie ważnym skład-
nikiem są polifenole, których skład zależy od rodzaju 
miodu i rejonu jego zbioru. Polifenole zawarte w mio-
dzie to zarówno kwasy fenolowe (m.in. kwas wanili-
nowy i kawowy), ale także flawonoidy (m.in. kwer- 
cetyna, kemferol) (2, 3).

Działanie odżywcze i prebiotyczne miodu
Monosacharydy występujące w miodzie są szybko 

wchłaniane do organizmu. Zawarta w miodzie glukoza 
jest natychmiast absorbowana do układu krwionośne-
go, dzięki czemu zaraz po spożyciu dostarcza szybko 
niezbędnych kalorii (3, 4). Liczne badania wykazały, 
iż spożywanie miodu u chorych na cukrzycę typu I i II 
znacząco obniża indeks glikemiczny (5, 6). Erejuwa 
i wsp. (7) donoszą o działaniu hipoglikemicznym 
miodu, przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu oksy-
dacyjnego. W przeprowadzonych badaniach autorzy 
podawali szczurom chorym na cukrzycę przez okres 
4 tygodni miód rozpuszczony w wodzie. W efek-
cie końcowym, w nerkach zwierząt chorych została 
znacznie obniżona aktywność katalazy, peroksydazy 
glutationowej, reduktazy glutationowej oraz transfe-
razy S-glutationowej, natomiast aktywność dysmu-
tazy ponadtlenkowej wzrosła. Ponadto u zwierząt 
z cukrzycą zaobserwowano zmniejszenie masy ciała. 
Miód zwiększa także poziom hemoglobiny i poprawia 
profil lipidowy (3). 

Yaghoobi i wsp. (8) donoszą o łagodzeniu przez 
miód czynników wpływających na choroby sercowo- 
-naczyniowe, a także wywieranie wpływu na utrzymanie 
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silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Reakcja 
powstawania nadtlenku zachodzi również w czasie 
przechowywania miodu. Jednak oksydaza glukozy 
traci swoje właściwości po ogrzaniu oraz w wyniku 
działania promieni słonecznych. 

Za właściwości antyseptyczne miodu pszczelego 
odpowiada również lizozym – enzym będący białkiem 
o małej cząsteczce, wrażliwy na działanie światła. 
Innymi substancjami o takich właściwościach są białka 
mleczka pszczelego, które w trakcie procesu wytwa-
rzania przez pszczoły mogą przedostać się do miodu. 
Przypuszcza się, że za działanie przeciwdrobnoustro-
jowe tego surowca odpowiedzialne są również flawo-
noidy, a także nieznaczne ilości olejków eterycznych 
występujące w miodach, wytworzonych szczególnie 
ze spadzi iglastej. Miód nawet w niskich stężeniach 
wykazuje właściwości bakteriostatyczne, natomiast 
w wyższych działa bakteriobójczo. Ponadto ważnymi 
czynnikami odgrywającymi dużą rolę w niszczeniu 
drobnoustrojów są wysokie ciśnienie osmotyczne mio-
du oraz jego kwaśny odczyn, spowodowany obecnością 
kwasów organicznych (32).

Wyniki licznych badań świadczą o przeciwwiru-
sowych właściwościach miodu pszczelego, w szcze-
gólności w odniesieniu do wirusa herpes simplex 
HSV-1, wywołującego tzw. opryszczkę wargową oraz 
HSV-2, będącego przyczyną opryszczki narządów 
płciowych (2, 33, 34). Al-Waili (34) podaje, iż sto-
sowanie miodu zarówno przy opryszczce HSV-1, jak 
i HSV-2 jest bezpieczną i skuteczną formą złagodze-
nia i skrócenia objawów przy nawrotach zakażenia. 
Autor, w badaniach na grupie 16 osób z nawracają-
cą opryszczką wargową oraz genitalną, porównywał 
działanie miodu z kremem zawierającym acyklowir, 
często wykorzystywany jako substancja czynna nisz-
cząca wirusy herpes. W rezultacie u osób stosujących 
miód średni czas trwania wykwitów oraz ból z tym 
związany były krótsze. Ponadto podczas podawania 
miodu obserwowano brak działań niepożądanych, 
w porównaniu z acyklowirem, który u 3 badanych był 
przyczyną miejscowego świądu (34). 

Natomiast Ghapanchi i wsp. (33) określali w ba-
daniach in vitro działanie przeciwwirusowe miodu 
pszczelego na wyizolowane szczepy wirusa HSV-1. 
W doświadczeniu miód w różnych stężeniach (od 1 
do 50%) był nanoszony na komórki jedną godzinę 
przed i jedną po zakażeniu wirusem. Wykazano 
działanie miodu całkowicie hamujące rozwój wi-
rusa w stężeniu 5% i wyższym. Autorzy podają, 
iż działanie przeciwwirusowe w przypadku herpes 
simplex związane jest prawdopodobnie z obecnością 
w miodzie oksydazy glukozy, dzięki której powstaje 
nadtlenek wodoru.

osocza. Uważa się, że to głównie polifenole zawar-
te w miodzie są odpowiedzialne za jego działanie 
przeciwutleniające (13, 21). Jednak zawartość tych 
substancji może zmieniać się w zależności od rodzaju 
i pochodzenia geograficznego miodu. 

W miodzie może występować około 30 różnych 
polifenoli (np. kwas galusowy, kwas kawowy), a ich 
ogólna zawartość może wynosić od 50 do 850 mg/kg 
miodu, przy czym wśród nich główną grupę stanowią 
flawonoidy (np. chryzyna, apigenina, luteolina, kwer-
cetyna, kemferol), których zawartość waha się od 36 
do 150 mg/kg miodu (22-26). Z analizy składu niektó-
rych miodów i wyciągów roślinnych wynika, że mio-
dy zawierają więcej działających przeciwutleniająco 
związków fenolowych niż wyciągi z roślin leczniczych. 
Przykładowo, w miodzie gryczanym zawartość tej 
grupy związków jest kilka razy wyższa niż w wyciągu 
z owoców łubinu niebieskiego oraz nawet kilkaset 
razy wyższa niż w wyciągu z kminku zwyczajnego czy 
macierzanki pospolitej (1). 

Innymi składnikami, mającymi prawdopodobnie 
wpływ na działanie przeciwwolnorodnikowe miodu, 
są: kwasy organiczne, takie jak glukonowy i cytryno-
wy (2), oraz enzym oksydaza glukozy, niektóre związki 
mineralne i białka, w tym aminokwas prolina (16, 27). 
Na aktywność przeciwutleniającą miodu przy spoży-
ciu doustnym wpływają również forma jego podania 
oraz połączenie z innymi składnikami. Przyjmuje się, 
że największe zdolności przeciwutleniające można 
uzyskać po rozpuszczeniu miodu w wodzie (1).

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe
Miód pszczeli znany jest ze swoich właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych (28), wykazując aktywność 
wobec około 60 typów bakterii, grzybów i wirusów (3). 
Działa on na niektóre bakterie oporne na antybiotyki, 
w tym na metycylinoopornego gronkowca złociste-
go (MRSA) (29). Niektórzy autorzy wykazali rów-
nież synergistyczne działanie miodu z antybiotykami. 
Łączne zastosowanie miodu i gentamycyny w zakaże-
niu Staphylococcus aureus wzmacniało efekt leczniczy 
tych substancji (30). Godlewska i Świsłocka (31) po 
przeprowadzeniu oceny przeciwdrobnoustrojowej 
11 miodów pszczelich podają, iż najwyższą aktyw-
ność w stosunku do bakterii Staphylococcus aureus 
i Escherichia coli wykazują miody ciemne, takie jak: 
gryczany, wrzosowy, leśny oraz ze spadzi iglastej.

Największy wpływ na przeciwdrobnoustrojową ak-
tywność miodu ma zawartość w nim enzymu oksydazy 
glukozy, który dodawany jest do miodu przez pszczoły 
w procesie jego wytwarzania z nektaru lub spadzi. 
Pod wpływem tego enzymu z glukozy powstają kwas 
glukonowy oraz nadtlenek wodoru, który wykazuje 
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zaopatrzenie tkanek w substancje odżywcze, przy-
spieszenie procesu ziarninowania, a także zwiększenie 
zdolności do tworzenia komórek nowego naskórka 
i szybkości gojenia (38, 39, 41, 47, 48).

Witman i Downs (47) podają, iż miód może pobu-
dzać procesy odnowy, doprowadzające do tworzenia 
tkanek. Autorzy ci donoszą o zastosowaniu opatrunku 
z miodu u pacjenta z cukrzycą po chirurgicznym usu-
nięciu tkanki skórnej. Zastosowany w trakcie terapii 
miód manuka doprowadził do zapoczątkowania pro-
cesu ziarninowania i tworzenia nowej tkanki na po-
wierzchni czaszki pacjenta. Autorzy podają, że przed 
rozpoczęciem stosowania miodu dwie powierzchnie 
czaszki pacjenta miały wymiary 6,4 x 3,0 oraz 1,3 x 
1,3 cm. Całkowite wygojenie i pokrycie naskórkiem 
mniejszej powierzchni nastąpiło po 5 mies., a więk-
szej po 9 mies. od operacji. Kość nie była widoczna, 
a pacjent nie wymagał leczenia operacyjnego. 

Ponadto, z doniesień innych autorów wynika, że 
miód manuka może być wykorzystywany zarówno 
w stanie naturalnym, jak i w formie preparatów na-
noszonych na skórę, takich jak: pasty, żele, krople 
czy plastry. Stosowanie miodu w takiej postaci może 
prowadzić do pozytywnych efektów przy gojeniu 
niektórych zmian chorobowych, takich jak: rany 
odleżynowe, zakażone rany powstałe po operacjach 
odtwórczych brzucha oraz cukrzycowe owrzodzenie 
stóp (48, 49). 

Wykorzystanie miodu  
w kosmetologii i dermatologii

Dzięki swoim cennym właściwościom biologicznym 
miód jest składnikiem wielu preparatów kosmetycz-
nych i dermatologicznych. Wykazując wysokie ciśnie-
nie osmotyczne, sprzyjające zjawisku osmozy i dużej 
lepkości, zapewnia nawilżenie skóry oraz tworzy ba-
rierę ochronną. Należy on do grupy humektantów 
i może pochłaniać wilgoć z zewnątrz (40). Uzasadnia 
to zastosowanie go w kremach, lotionach i innych 
kosmetykach nawilżających. Nawilżenie przyspiesza 
gojenie oparzeń i powstawanie komórek naskórka na 
drodze migracji fibroblastów na brzegi rany. Ważna 
również jest możliwość zapewnienia łatwego i bezbo-
lesnego usuwania opatrunków miodowych, bez ryzyka 
uszkodzenia nowo powstałego naskórka (41, 50). 
Właściwości nawilżające miodu polecane są do każde-
go rodzaju skóry, natomiast dodanie do kosmetyków 
ekstraktów z miodu powoduje, iż wilgotność warstwy 
rogowej skóry może być regulowana na poziomie 12-
15%. Jest to spowodowane przede wszystkim zawarto-
ścią w nim aminokwasów, kwasów organicznych oraz 
biopierwiastków (40, 51). Zastosowany w mniejszych 

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodu pozwa-
lają na jego wykorzystanie jako środka konserwujące-
go żywność, środki medyczne i kosmetyczne. Badania 
wykazały, że najlepszym środkiem przedłużającym 
trwałość produktów jest miód nierozcieńczony (35). 
W celu zapewnienia ochrony żywności, należy ją cał-
kowicie zanurzyć w miodzie. W tych warunkach miód 
okazał się silniejszym środkiem konserwującym niż 
powszechnie stosowane benzoesan sodu i kwas sor-
bowy. Co istotne, po zastosowaniu miodu całkowite 
zniszczenie bakterii następuje w czasie od kilku godzin 
do kilku dni, natomiast po zastosowaniu benzoesanu 
sodu lub kwasu sorbowego trwa ono zwykle kilkana-
ście dni (1, 35, 36). 

Właściwości przeciwzapalne
Miód wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przy-

spieszające gojenie ran (2, 37-39). Dzięki właściwo-
ściom przeciwzapalnym i przeciwalergicznym miód 
może zmniejszać, a nawet usuwać objawy towarzy-
szące zapaleniom skóry i alergiom, takie jak: obrzęk, 
zaczerwienienie oraz wysięk. Badania wpływu różnych 
odmian miodu na neutrofile wykazały, iż najlepsze 
właściwości przeciwzapalne miały miody ciemne, które 
były najbardziej bogate w związki fenolowe (40). Miód 
stymuluje leukocyty do wydzielania cytokin i czynni-
ków wzrostu, które korzystnie wpływają na proces 
odbudowy tkanki, a także stymulują keratynocyty 
do transkrypcji genów TNF-α, IL-1β oraz TGF-β, 
co skutkuje szybszym gojeniem ran (41-43). Badania 
wykazały, że miód może pobudzać do aktywności 
fagocyty, stymulować proliferację limfocytów B i lim-
focytów T, już w stężeniu 0,1% (3, 44).

Badania prowadzone przez Nikpour i wsp. (45) 
wykazały, że miód działając bakteriobójczo i prze-
ciwwysiękowo, usuwał wydzielinę gruczołów łojo-
wych i przyspieszał gojenie zmian skórnych. Poprzez 
zwiększenie odpowiedzi przeciwzapalnej komórek 
skóry następowało zmniejszenie powstawania wysię-
ków i wydzieliny ropnej. Przeciwdziałało to również 
powstawaniu nowych wyprysków, a także umożliwiało 
szybszą odnowę skóry oraz naskórka. Do głównych 
substancji, którym przypisuje się działanie przyspie-
szające gojenie ran, zaliczana jest oksydaza glukozy. 
Powstały z niej nadtlenek wodoru aktywuje prolifera-
cję komórek, a także pobudza tworzenie naczyń wło-
sowatych, fibroblastów i komórek nabłonka (41). Tezę 
taką potwierdzają McLoone i wsp. (38) oraz Rossiter 
i wsp. (46), którzy podają, iż miód manuka sprzyja 
powstawaniu nowych naczyń krwionośnych (38, 46). 

W wielu badaniach wykazano, że miód jest bar-
dzo skutecznym środkiem przyspieszającym goje-
nie oparzeń. Powodem tego jest prawdopodobnie 
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Badania wykazały również skuteczność miodu w le-
czeniu trądziku różowatego (58, 59). Braithwaite 
i wsp. (59) sugerują, iż miód jest bardziej skuteczny 
w leczeniu miejscowym trądziku różowatego niż po-
wszechnie stosowany Cetomacrogol. Autorzy stoso-
wali miejscowo u pacjentów z trądzikiem różowatym 
przez 8 tygodni miód kanuka (90%) w połączeniu 
z gliceryną (10%), zaś w grupie kontrolnej preparat 
Cetomacrogol. Zaobserwowano, że u 34,3% osób sto-
sujących miód nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku 
do stanu wyjściowego, natomiast u osób kontrolnych 
tylko u 17%. Autorzy sugerują, iż przy tego typu 
chorobach występuje działanie przeciwzapalne, a tak-
że silne działanie przeciwbakteryjne miodu kanuka, 
w szczególności na: Bacillus subtilis, Propionibacterium 
acnes oraz Staphylococcus aureus (59). 

Podsumowanie
Miód pszczeli, jako cenny surowiec pochodzenia 

naturalnego, może mieć szerokie zastosowanie za-
równo w medycynie, jak i kosmetologii. O działaniu 
leczniczym tego produktu decyduje przede wszystkim 
występująca w nim duża ilość monosacharydów, a tak-
że istotnych dla zdrowia witamin, mikroelementów 
i kwasów organicznych. Ważnymi i zarazem odgry-
wającymi znaczącą rolę w jego składzie są enzymy, 
przede wszystkim oksydaza glukozy, która przekształ-
cając glukozę w nadtlenek wodoru, powoduje, że 
miód zyskuje działanie bakteriobójcze porównywalne 
z działaniem antybiotyków. Ponadto miód wykazuje 
też działanie przeciwzapalne, dające pozytywne efekty 
w wielu chorobach dermatologicznych. Natomiast, 
z uwagi na zawartość polifenoli, miód wywiera ko-
rzystne działanie przeciwwolnorodnikowe, których 
nadmiar powoduje niebezpieczny dla organizmu stres 
oksydacyjny. Ze względu na słodki smak, spowodowa-
ny wysoką zawartością cukrów prostych, jest surowcem 
często wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, 
zarówno jako preparat słodzący, ale także jako sub-
stancja szybko dostarczająca potrzebnej energii. 

stężeniach miód stanowi doskonały składnik nawilża-
jący, nawet dla skóry bardzo suchej. Wysoki stopień 
nawilżenia skóry jest możliwy przy 7% stężeniu miodu, 
w emulsjach typu olej w wodzie (1, 52). Pewnym ogra-
niczeniem może być fakt, że w niektórych przypadkach 
zastosowany zewnętrznie w wysokich stężeniach miód 
może wywierać działanie wysuszające (3). Ponadto, 
miód może być użyty do peelingów, ponieważ zawarte 
w miodzie enzymy pomagają usunąć stary naskórek 
i przyspieszają powstawanie nowego. Po peelingu 
skóra ulega odnowie, z jednoczesną poprawą jej ela-
styczności. Występujący w miodzie kwas glukonowy 
wykorzystywany jest przez przemysł kosmetyczny 
między innymi w kosmetykach peelingujących i do 
usuwania makijażu (53). 

Przeciwzapalne i przeciwutleniające działanie mio-
du prowadzi do zmniejszenia blizn w wyniku hamo-
wania procesów zapalnych i zwalczania wolnych rod-
ników, które mogą pobudzać fibroblasty. Nadmierna 
aktywność fibroblastów może skutkować zbyt dużym 
wytwarzaniem włókien kolagenu i tworzeniem blizn. 
Miód może również zmieniać strukturę powstałych 
włókien kolagenu i hamować ich nadmierną aktyw-
ność. Zmniejszając stany zapalne, stwarza on środo-
wisko zapobiegające powstawaniu nadmiernej ilości 
kolagenu (53, 55). W konsekwencji, w 80% przy-
padków miód powoduje, że po zakończeniu procesu 
gojenia powstaje gładka i regularna powierzchnia 
blizny (54, 56). 

W piśmiennictwie można znaleźć również doniesie-
nia o skuteczności miodu w redukcji blizn u kobiet po 
cięciu cesarskim (57). Nikpour i wsp. (45) stosowali 
na blizny po cięciu cesarskim miód w żelu (w stężeniu 
25%) przez 14 dni. Stwierdzono, że już po 7 dniach 
stosowania preparatu zaczerwienienie, obrzęk oraz 
wybroczyny znacznie ustępowały. Autorzy sugerują, 
iż miejscowe wykorzystanie miodu po porodzie jest 
korzystne przede wszystkim ze względu na rzadkie 
działania niepożądane, a także niską toksyczność 
tego produktu. 
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