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Białkami miodu interesowali się różni badacze już od bardzo dawna.
Jak podaje W h i te (1957) prace na ten temat były prowadzone jeszcze
w początkach bieżącego wieku przez L u n d' e g o (1909, 1910), M o r e a u
(1911), L a n g e r a (1910) i innych. .

Nowy kierunek badań, poświęenych wolnym aminokwasom, zapocząt-
kowały prace T i 11m a n s a i K i e s g e n a (1927), !którzy przy pomocy
metody formolowej określali zawartości azotu aminowego, służącego z ko-
lei za wskaźnik czystości miodu. Podobne prace prowadzili w późniejszych
latach Lo t hr o p i Gertler (1933) oraz Schuette i Baldwin
(1944).

Pierwsze próby rozdziału aminokwasów przy zastosowaniu chromato-
grafii bibułowej były podjęte przez V a v r u ch a (1952) dla niektórych
gatunków miodów z Czech i Moraw. Autor rozdzielił i zidentyfikował
9 aminokwasów hydrolizatu białkowego. Nie udało mu się natomiast uzy-
skać rozdziału wolnych aminokwasów, ze względu na znikomą ich ilość:
Dopiero B a u m g a r t e n i M 6 c k e s c h (1956) podjęli próbę rozdziału
tych związków drogą dwukierunkowej chromatografii bibułowej przy
wcześniejszym zastosowaniu adsorpcji aminokwasów na Amberlicie IR 120,
a następnie elueji ich roztworem 2 n kwasu solnego.

W niniejszej, 'Pracy pragnęliśmy uzyskać rozdział wolnych aminokwa-
sów niektórych miodów krajowych, 'Przy zastosowaniu wysokonapięcio-

.wej elektrochromatografii bibułowej wg. M a s ł o w s k i e g o (1960).
Adaptując powyższą metodę do rozdziału aminokwasów miodu wprowa-
dzono pewne modyfikacje, dotyczące głównie techniki rozdziału. Zamiast
bowiem oddzielać aminokwasy obojętne od kwaśnych i zasadowych dro-
gą rozdziału elektroforetycznego przy pHI 6,5, następnie je eluować, za-
geszczać l powtórnie rozwijać elektrochromatograficznie Pl'"ŹY pH 1,9
zastosowano technikę rozdziału wszystkich aminokwasów na jednym
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elektrochromatogramie, W ten sposób skrócono czas rozdziału przynajmniej
trzykrotnie i uniknięto strat wynikających z elucji aminokwasów obojęt-
nych z bibuły,

CZĘSC DOŚWIADCZALNA
MATERIAŁY I METODY

1. Przygotowanie materiału

Miód do analizy wolnych aminokwasów uzyskano odpszczelarzy z 18
miejscowości woj. olsztyńskiego. Do Ikażdej próbki dołączono ankietę z na-
stępującymi informacjami:

1. Nazwisko i. imię pszczelarza
2. Miejscowość, w której znajduje się pasieka
3. Data pobrania danej próbki miodu
4. Z jakiej rośliny pochodzi dana próbka
5. Czy oprócz rośliny stanowiącej podstawę źródła nektaru - kwitły

jeszcze inne rośliny i czy pszczoły z nich korzystały.

Tabela 1
Charakterystyka miod6w

Honey characteristic

Nr próbki Miejscowość Data zbioru Udział pyłku I odmiana miodu
N· ofsample LocaIity T ime of harvest % of pollen from plant

1 Giżycko 28.6.60 68 koniczynowy
2 Giżycko 30.6.60 niezidentyfikowany
3 Giżycko 27.6.60 53 gryczany
4 Pasłęk 23.7.60 64 lipowy
5 Lidzbark Warmiński 27.7.60 . niezidentyfikowany

6 Rornaliny, pow. Bartoszyce 10.8.60 mieszany
7 Romaliny, pow. Bartoszyce 8.8.60 68 lipowy
8 Bartoszyce 25.6.60 78 . koniczynowy
9 Żegoty, pow. Lidzbark Warm. 15.7.60 mieszany

10 Żegoty, pow. Lidzbark Warm. 18.8.60 51 wrzosowy
11 Braniewo 3.8.60 niezidentyfikowany
12 Braniewo 20.5.59 88 rzepakowy
13 Braniewo 3.8.60 50 koniczynowy
14 Lidzbark Warmiński 10.8.60 niezidentyfikowany
15 Braniewo 8.6.60 87 rzepakowy
16 Kętrzyn 15.8.60 60 koniczynowy
17 Reszel 11.8.60 niezidentyfikowany
18 Reszel 13.8.60 niezidentyfikowany
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Na podstawie ilościowej analizy pyłkowej poszczególnych prób (wg me-
tody Maurizio, cytowanej przez S e r wat k ę (1958), a udoskonalonej
przez D e m i a n 00 w icz ó w (1957), wydzielono spośród wszystkich mio-
dów 5 odmian tj. z koniczyny białej, rzepakowy, lipowy, wrzosowy i gry-
czany (tab. 1). Sześć psóbek niezdołano zidentyfikować, dwie próbki oka-
zały się miodem wielokwiatowym, a pozostałe w większości wypadków
były zgodne co' do ich jakości odmianowejz przypuszczeniami pszeze-
larzy.

2. O d c u k !rZ a n i e m iQ d u

DoOanaliz pobierano 10 g miodu i rozpuszczano w wodzie podwójnie
destylowanej w stosunku 1 : 1. Ponieważ miód 'zawierał 'bardzo mało wol-
nych aminokwasów w stosunku do przeważającej ilości cukrowców, ba-
dane próbki przed rozdziałem elektroforetycznym poddawano odeukrze-
niu i zagęszczeniu. Postępowano w ten sposób, że arkusz bibuły What-
man Nr 3, o wymiarach 35X30 cm przemywano dokładnie roztworem
8-oksychinoOliny,metanolem a następnie wodą, celem pozbycia się jonów
Fe+3 i Cu+2 oraz innych zwiąZ'kówzanieczyszczających. Po wysuszeniu
bibuły zwilżano ją roztworem buforowym o pH 1,9 (150 ml kwas octowy
lodowaty + 50 ml kwas mrówkowy + 800 ml wody) i umieszczano na
płycie chłodzącej komory elektroforetycznej. Roztwory badanych amino-
kwasów w ilości 1 mi nanoszono w odległości 4 cm od anodowego końca
bibuły w postaci paska o długości 26 cm. Elektroforegram rozwijano
w powyższym buforze przy różnicy pótencjałów 75 V/cm długości bibuły
w czasie 90 minut. Cukrowce niewędrujące w polu elektrycznym, pozo-
stawały na linii startu. Aminokwasy zaś przemieszczały się na koniec
bilbuły w kierunku katody. Po wysuszeniu elektroforegramu w tempera-
turze pokojowej odcinano 10 cm pasek bibuły zawierający cukrowce.
z pozostałej zaś części bibuły elucwano aminokwasy wodą destylowaną.
Proces odcukrzania dla każdej próby powtarzano pięciokrotnie, Eluaty
łączono i zagęszczano do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem w tempe-
raturze 40° C. Suchą pozostałość rozpuszczano w 1 ml redestylowanej
wody z dodatkiem kropli toluenu.

3. R o z d z i a ł a m i n ok was ó w

Otrzymane w powyższy sposób pięciokrotnie wzbogacone i odCllkrzone
roztwory wolnych aminokwasów miodu rozwijano eleiktroforetycznie.
W tym celu na środek arkuszy bibuły Whatman Nr 3 nasyconej buforem
pirydynowym o pH 6,5 (100 ml pirydyny + 100ml kwasu octowego lo-
dowatego + 890 mI wody) nanoszono 20 ,ul badanego roztworu. Obok ~.
w odległości 4 cm tyleż mikrolitrów roztworu wzorcowego aminokwa-
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sówobojętnyćh o stężeniu 2· lQ-'1M każdego składnika. Aminokwasy te
rozwijano elektroforetycznie w buforze pirydynowym o pH 6,5, przy róż-
nicy potencjałów 70 VJem długości bibuły w czasie 120 minut. Amino-
kwasy kwaśne i zasadowe uległy rozdziałowi, natomiast obojętne pozo-
stawały na linii startu. Elektroforegram suszono w temperaturze poko-
jowej a pastępnie rozwijano go powtórnie, prostopadle do kierunku elek-
troforetycznego, metodą chromatograficzną, techniką wstępującą w n-bu-
tanolu - kwasię octowym - -wodzie (4: l : 1) w czasie 24 godzin. Elek-
troehromatogram suozono w tempetraturze 80° C, aminokwasy wywoły-
wano roztworem ninhydryny o składzie: 500 mg ninhydryny +. 300 rrrl
metanolu + 17'5 rnl n...•bu~olu + 15 mI 2 n kwasu solnego.

W tensposólb ulegały także rozdziałowi aminokwasy obojętne, które
identyfikowano przez porównanie wartości ich Rf z wartościami Rf rów-
nolegle zcewiniętych aminokwasów standardowych. Uzyskany elektra-
chromatograficzny rozdział aminokwasów (ryc. 1) nie tylko skracał czas
rozwijania, lecz poewalał na uzyskanie plamek zwartych o dużych róż-
nieach Rf, co ułatwia ich identyfikację oraz ma duże znaczenie w analizie
ilościowej.

OMOWIENIE WYNIKOW

. W analizowanych miodach naturalnych stwierdzono we wszystkich
wypadkach 12 tych samych wolnych aminokwasów: leucynę, fenylo-
alaninę, walinę, kwas a-aminomasłowy, alaninę, prolinę,treoninę, gli-
cynę, serynę, lizynę, kwas glutaminowy i asparaginowy (ryc. 1). Nasuwa
się więc pytanie. jakie jest źródło oznaczonych aminokwasów - ja-
kiego są one pochodzenia: nektarowego, pyłkowego, czy zwierzęcego
(tj. pszczelego)? Curyło (Bornus 1957) podaje, że związki azotowe
znajdujące się w miodzie naturalnym mogą pochodzić przede wszyst-
kim z organizmu pszczelego, poza tym z pyłku kwiatowego a wresz-
cie W minimalnej ilości z nektaru. M a j e w s k i (1959) natomiat za źródło
związków białkowych w miodzie naturalnym przyjmuje pył!ki, pierzgę
i tsw, mleczko pszczele. W celu potwierdzenia wniosków wspomnianych
autorów przeprowadzono analizę miodu sztucznego (stanowiącego zapas
zimowy dla pszczół) pobranego z plastra od rodziny pszczelej całkowicie
poobawionej miodu naturalnego. W efekcie przeprowadzonej analizy
stwierdzono skład jakościowy wolnych aminokwasów identyczny jak
w' wymienionych miodach naturalnych. Fakt ten wskazywałby więc na
póchodzente aminokwasów z organizmu pszczelego. Jednakże nie tłuma-
!!2y to roli wolnych aminokwasów występujących w nektarze, jako pod-
stawowym surowcu miodu naturalnego. Szczególnie, że B a u m g a r t e n
i.M oc.k.e s c h (1956) w miodach niemieckich stwierdzili dużą rożnorod-
IlOIŚĆ: w składzie jakościowym wolnych aminokwasów. Nie jest jednak

4'



Ryc. 1. Elektrochromato-
gram wolnych aminokwa-

sów miodu pszczelego.
The electrochrcmatograme
of free amlnoaeids f:rom

honey.

pewne, czy aminokwasy te nie powstały w wyniku proteolizy białek wy-
stępujących w miodzie. Być może, że zapoczątkowane i prowadzone
przez nas dalszebadania w tym zakresie przyczynią się w pewnym stop-
niu do rozstrzygnięcia tego zagadnienia.

STRESZCZENIE

Przeprowadzono elektroełiromatograficzną analizę wolnych aminokwa-
sów pięciu odmian miodu naturalnego oraz uzyskanego z czystej sacha-
rozy. Zarówno w badanych próbkach miodu naturalnego jak li. w miodzie
sztucznym nie stwierdzono różnic w składzie jakościowym aminokwasów.
We wszystkich przypadkach rozdzielono i zidentyfikowano 12 wolnych
aminokwasów tj.: leucynę, fenyloalaninę, walinę, treoninę, lizynę, kwas
glutaminowy, kwas c-aminomasłowy, prolinę, alaninę, 'kwas asparaginowy,
glicynę i serynę.
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EJIEKTPOXPOMATOrPA<%IWIECKOE MCCJIE,ZI;OBAHHE CBOBO,ll.HbIX
AMHHOKBACOB B HEKOTOPbIX PA3HOBH,lJ;HOCTax ME,ZJ;OB

nHOTp MacnOBCKH H HpeHa MOcTOBcKa

Pe3łOMe

npoBeAeHO eneKTpOxpoMaTorpaq>HąecKHt'1aaaaas aMHHOKBaCOBB mITH aarypans-
BhlX lIeAax pasaero .npoHcXOJKAelUlIIH B MeAe nonyąeHHOH nYTeM nOAKopMKli
nąen :3 eTOA caxapo30A.

Me:atAY 3THMHWecTbłO MeAaMHHe 06Hapy,lKeHo xa xecraeamax pa3nH'łHf! B CO-
~epJKaHHH aMHHOKBaCOB.Bo acex cnyąallx OTAeneHOH pacnosaaao 12 aMHHOKBa-
COB: JIeAL{HH,<%IeHHn-anaHHH,Banna, TpeoHHH, JIH3IiH, KHcnOTa rnYTaMHHOBaa,
KHcnOTa aMHHO-MaCnlłHa.lt,Hponmr, AnaHHH, KHcnOTa acnaparaaoaaa, rnH~HH
H CepHH.

ELECTROCHROMATOGRAPHIC ESTIMATION OF FREE AMINOAiCIDS
IN DIFFERENT HONEYS

Piotll." Masłowskli and Lr e n a Mostowska

Summary

The rnethod of e1ectrochromaJtography was employed for &lQllysis of :liree amino-
acids in flve honeys trom various plaerts and of OII1e made by bees kom sugar.
No quald.1:a:t1vedilffereDces were foond between the aminoacids of these hJOneys.
lnaU honeys the same 12 aminoaclds were seperared and irlentified: leucine, phe-
nylalanine, valine, treonine, lysine, glutamie acid, a-amino butY'rk acid, prołine,
alandne, .~lndc acid, ~ycine and serlne.

6


