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WSTĘP I LITERATURA

Wśród licznych prac poświęconych badaniom miodów stosunkowo nie-
duży procent stanowią prace nad enzymami. Tym niemniej zagadnienie
enzymów w miodach było niejednokrotnie podejmowane. Tematem naj-
liczniejszych badań była amylaza' i w związku z tym została najlepiej
poznana. B l a i s t en (1947) przebadawszy 18 miodów stwierdził, że licz-
ba diastazy waha się w granicach 2,1)-.50. Zaproponował on, aby mini-
malna jej wartość dla miodów naturalnych wynosiła' 10. Również K i e I"-

m e i e r i K o ib e r l e i n (1954) wartość 10 liczby diastazy uważają za
dolną granicę dla niemieckich miodów naturalnych. D u i s b er g i G e-
b e l e in (1958), którzy zajmowali się badaniem miodów z różnych strorl
świata stwierdzili, że aktywność amylazy była wielokrotnie niższa niż 10.
Nie wiadomo czy jest to wynikiem odmiennej flory, czy też sposobu prze-
robu miodów na skalę przemysłową. K i e r m e i e r i K o b e r l e i n
(1954)wykazali, że miody o różnym pH posiadają różną czułość amylazy
na działanie podwyższonej temperatury. Potwierdzili to w swoich bada-
niach również Schade, Marsch i Eckert (1958). Kiermeier
i K o b e r l e i n (1954) oraz D u i s b e r g i G e b e l e i n (1958)znaleźli za-
leżność między ogrzewaniem miodu a aktywnością amylazy i inwertazy.
Stwierdzili oni,. że 'wyższa' temperatura osłabia aktywność obu enzymów
lecz w różnym stopniu. Porównanie tych aktywności pozwala na stwier-
dzenie działania podwyższonej temperatury. S t e-p h e n (1946) zaobser-
wował, że podczas' przechowywania miody Q dużej zawartości wody fer•.
mentują. Nasilenie fermentacji jest ściśle związane ze wzrostem aktyw-
ności amylazy. Badaniem aktywności inwertazy zajmowali się poza tym
S c h u e t t e i D u B r Q w (1945), !którzy stwierdzili, że miody o zabar-
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wieniu ciemnym przewyższają miody jasne we własnościach inwersyj-
nych.

W polskim piśmiennictwie spotykamy pracę C u rył Y i Z a l e w s k i e-
g o (1957), omawiającą chemiczny skład miodu pszczelego, Jeden z roz-
działów tej pracy jest poświęcony enzymom zawartym w miodzie, Auto-
rzy przedstawiają szereg pozycji literaturowych dotyczących takich enzy-
mów jak inwertaza, amylaza, katalaza, 'Oksydaza i fosfataza,

Również pochodzenie enzymów w miodach było przedmiotem badań.
Należy się spodziewać, że amylazy są pochodzenia zwierzęcego, pochodzą
od pszczoły. B a r t e l s i F a u t h (za Baumannem 1941) nie znaleźli
żadnego związku między ilością pyłku a aktywnością amylazy. A m m o n
(1949) nie stwierdził wyraźnej różnicy w aktywności amylazy w miodach
otrzymanych z nektaru kwiatowego i z syropu cukrowego poddawanego
pszczołom. Znalazł natomiast amylazę w tułowiu pszczoły. Optimum pH
tej amylazy było bardzo zbliżone do pH amylazy miodu. Z badań S a r i-
n a (za Baumannem 1941) również wynika, że pszczoły wydzielają enzy-
my amylolityezne. Z drugiej strony G e i n i t z (za Baumannem 1941)
stwierdził taką samą aktywność amylazy w spadzi świerkowej jak
i w otrzymanym z niej miodzie. Ogólnie wiadomo, że zawartość amylazy
w różnych miodach ulega dużym wahaniom, 'czegoprzyczyna nie jest zna-
na. Zaobserwowano, że w latach o 'małej wydajności miodów aktywność
enzymów amylolitycznych jest większa niż w latach wydajnych.

Całkowicie dnaezej przedstawia się sprawa z katalazą, która uważana
jest za enzym pochodzenia wyłącznie roślinnego, G D t h e i B a r t e l s
(za Baumannem 1941) 'zauważyli, że milody ubogie '0/ pyłek np. odwi-
rowane, są także stosunkowo ubogie w katalazę.

Celem niniejszej pracy było okre,ślenieprzeciętnych aktywności kwa-
śnej fosfatazy, a-amylazy i katalazy w miodach z okolic Torunia.

MATERIAŁ I METODA

Przebadano 26 różmych miodów z okolic Torunia na aktywność kwa-
śnej fosfatazy, a-amylazy i katalazy, z czego 12 miodów z roku 1958 i 14
z roku 1959.

Aktywność enzymów: fosfatazę i a-amylazę w miodach z roku 1958
oznaczano po roku, a katalazę po półtora roku przechowywania, a z roku
1959 fosfatazę i a-amylazę po 1-3 miesiącach, a katalazę po pół roku
od chwili zebrania.

WS'zystlciemiody w próbkach 100-250 g przechowywano w sziklanych
naczyniach, w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze pokojowejj.

Kwaśną fosfatazę oznaczano nieco zmienioną metodą Giriego, opisaną
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przez S z y m u s i k (1953). Zmiana polegała na stosowaniu buforu octa-
nowego 0,4 M zamiast 0,2 M ,i pH buforu 4,8 zamiast 5,2 oraz tempera-
tury inkubacji 37o C zamiast 35o C. Stosowanie buforu o pH 4,8 zapew-
niło mieszaninie inkubacyjnej utrzymanie pH 5,0 na cały czas inkuJbacji.
Takie postępowanie dyktowane było alkalicznym oddziaływnaiem ~-gli-
cerofosforanu sodu. Wstępne badania optymalnego pH działania kwaśnej
fosfatazy miodu wykazało, że leży ono przy pH 5,0.

Do probówki ze szczelnie doszlifowanym korkiem, zawierającej 10 ml
buforu octanowego 0,4 M o pH 4,8 dodawano 5 ml 2% roztworu ~-glice-
rofosforanu sodu (British Drug Houses), 5 mI wody destylowanej i 5 ml
50%/wag.roztworu miodu świeżo przyrządzonego. Roztwór po wymie-
szaniu pozostawiano na 24 godziny w termostacie w 370 C. W tych wa-
runkach stosowanie środka konserwującego w postaci chloroformu okazało
się zbyteczne, co stwierdzono we wstępnych próbach. Po 24 godzinach
odpipetowywano 10 ml mieszaniny do 10 mI 10% roztworu kwasu t:rój-
chlorooetowegocPockoło 12god:zinach odsączano wytrącony osad białka,
a w przesączu omaczano f.osfor nieorganiczny metodą Fiske i Subbarowa
(1925). Kolorymetryczne oznaczenia wykonano na kolorymetrze fotoelek-
trycznym Unicam SP-300 przy pomarańczowym filtrze Iiforda Nr 204
o przepuszczalności światła w zakresie 6100 A do podczerwieni. Obliczeń
dokonano na podstawie odczytów z krzywej sporządzonej w tych samych
warunkach.

Ze względu na to, żel pomiar aktywności fosfatazy polegał na oznacza-
niu wyzwolonego fosforanu, należało uwzględnić również ewentualną
obecność wolnych fosforanów w miodzie i w glicerofosforanie sodu.
W tym celu wykonywano równolegle z próbą właściwą dwie próby ślepe.
Dla miodu, 'zastępując w inkubowanej mieszaninie glicerofosforan sodu
wodą ri. dla glicerofosforanu sodu - zastępując miód wodą. Obie te war-
tości odejmowano od próby właściwej.

Aktywność kwaśnej fosfatazy wyrażono Ilością mg fosforu uwolnio-
nego w 'Opisanych warunkach w przeliczeniu na 100 g miodu.

a-amylazę oznaczano metodą G o t h e g o w modyfikacji Weishaara,
opisaną przez Kiermeriera i Kobe r l e in a (1954).

Roztwór skropi przyrządzano przez sporządzenie zawiesiny 1 g skrobi
w 25 ml wody destylowanej i zalanie jej 75 ml wrzącej wody destylowa-
nej oraz gotowanie jeszcze przez 10 minut. Wodę i roztwór skrobi goto-
wano pod chłodnicą zwrotną celem uniknięcia strat objętości, a co za tym
idzie i zmiany stężenia skrobi.

Alkltywność a-amylazy wyrażano liczbą diastazy, czyli ilością mI l %
roztworu skrobri.,która ulega hydrolizie pod wpływem enzymów amylo-
litycznych zawartych w 1 g miodu.

Katalazę oznaczano metodą opisaną przez Sz y m u s i k (1953), wpro-
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wadzając zmiany polegające na stosowaniu innych objętości roztworów
oraz innej temperatury inkubacji. Inkubację prowadzono w tempera tu-
rze 20° C a nie w 0° C. Postepowano tak ze względu na Większą aktyw-
ność enzymu w tej temperaturze. W temperaturze 0° C aktywność kata-
lazy była niejednokrotnie tak mała, że różnice występujące przy mia-
reczkowaniu leżały w granicach błędu.

Do 50 mi roztworu wody utlenionej około 0,01 N dodawano 10 ml bu-
foru fosforanowego 0,067 M o pH 6,8 a po osiągnięciu temperatury 20° C
dodawano 10 ml 50%/wag. roztworu miodu świeżo priyrządzonego, zobo-
jętnionego przy pomocy 0,25 N NaOH, 'O temperaturze 20° C. Po wy-
mieszaniu płynów inkubówano 10 minut w 20° C. Po tym czasie odpipe-
towywano 10 ml mieszaniny do kolbki stożkowej zawierającej 2 mi
2 N H2SO., po czyni dodawano 10 ml 10% roztworu KJ (codziennie świe-
żo przyrządzonego), oraz 1 kroplę 1% roztworu molibdenianu amonu, a po
odczekaniu dokładnie 3 minut miareczkowano wydzielony J2 0,01 N tio-
siarczanu sodu, używając pod koniec miareczkowania roztworu skrobi ja-
ko wskaźnika.

Równolegle robiono ślepą próbę na substancje redukujące w samym
miodzie, stosując ten sam 50%/wag. zobojętniony roztwór miodu uprzed-
nio gotowany przez 2 minuty w eelu inaktywacji enzymu (Grabianow-
ska 1954).

Aktywność 'katalazy wyrażono ilością ml 0,01 N wody utlenionej, roz-
łożonej w podanych wyżej warunkach w przeliczeniu na 100 g miodu.

WYNIKI I DYSKUSJA

Liczby diastazy określone przez nas mieszczą się w granicach podawa-
nych przez innych autorów.

W dostępnej nam literaturze znaleźliśmy tylko jedną wzmiankę doty-
-cząc aktywności fosfatazy w miodzie (Baumann 1941), to też wyniki po-
dane w tej pracy będą skromnym uzupełnieniem wiadomości dotyczą-
cych tego enzymu. '

Z 21 miodów, w których oznaczono aktywność katalazy, prawie wszyst-
kiepo zagotowaniu wykazały pewną zdolność redukcyjną względem wody
utlenionej, nie związaną z 'rozkładem enzymatycznym. Trzy miody za-
chowały się nieco odmiennie. Jeden (nr 8) wykazywał 'taką samą zdolność
rozkładu wody utlenionej przed zagotowaniem jak i po zagotowaniu,
z czego należy wysunąć wniosek, że miód ten nie posiadał aktywności ka-
talazy, drugi (nr '23) nie wykazywał żadnej zdolności rozkładania wody
u:tilenionej,a po zagotowaniu zyskał ją w małym stopniu i trzeci (nr 17)
przed zagotowaniem posiadał pewną niewielką zdolność rozkładania wody
utleniońet, 00 zagotowaniu nieco ją zwiększył.
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Wobec tych ostatnich wyników nasuwa się przypuszczenie, że powyź-
sza metoda oznaczania lkatalazy w miodzie ~ie koniecznie musi dawać
właściwy obraz aktywności enzymu. Jeżeli bowiem ~lepej próby nie
uwzględnimy, nie mamy pewności czy miód nie zawierał substancji re-'
dukujących, nie posiadających charakteru enzymu i wówczas uzyskane

Tabela l

Aktywność kwaśnej fosfatazy, a-amylazy j katalazy w miodach

The Aciivity of Acid Phosphatase, a-amylase and Catalase in Honey

Aktywność kw. Aktywność Aktywność
Cosf'awy "-amylazy kataIaźy

Lp. Miejscowość Czas .ebioru miodu (mg P na 100g (liczba diastazy) (mi 0,01NN202
N° Locality Time oC honey harvest miodu) na 100g mjodu)

ActivityoC ActivityoC Activity oC
acid phosph. "-amyl~ cataJ.ase

1958
1 Czarne Błota maj czerwiec 10,32 15,40
2 Czarne Błota lipiec sierpień 52,68 ~,OO
3 Nowawieś lipiec 19,00 14,80
4 Krobia czerwiec lipiee 3,84 10,00 18,78

·5 Nowawieś czerwiec 3,68 9,35
6 Popowo czerwiec lipiec 2,24 15,40 52,00
7 Małe Czyste maj czerwiec 6,44 11,40 20,89
8 Małe Czyste sierpień 13,00 14,05 0,00
9 Smolno sierpień 6,44 13,30 31,96 x

10 Koniczynka czerwiec lipiec 7,00 .14,80 27,05
11 Popowo lipiec sierpień 8,44 8,70 27,75
12 Brzozy sierpień wrzesień 30,00

1959

13 Rogówko maj 6,44 15,40 22,15
14 Grohówko czerwiec lipiec 22,52 26,70 24,95
15 Gronówko lipiec sierpień 20,24 25,00 ?(-)
16 Małe Czyste lipiec sierpień 23,32 .30,80 105,41
17 . Małe 'Czyste maj 25,32 12,35 99,94
18 Małe Czyste czerwiec 8,24 21,00 101,35
19 Nawra maj 6,76 6,70 8,27
20 Nawra czerwiec lipiec 8,52 19,10 27,75
21 Grabowiec sierpień 12,76 19,10 24,25
22 Nowawieś czerwiec lipiec 14,68 21,00 17,38
23 l.ysowice lipiec 6,68 22,90 ?(-)
24 Pędźewo lipiec 21,00 12,35 12,48
25 Jajkowo lipiec 15,16 19,10 34,06
26 z ok. Poznania czerwiec 10,16 15,40 11,07

Wyniki podane iw tabeli są średni~ dwóch analiz. Dla kwamej fosfatazy I katalazy różnice omaaoeń W2hały aIę
w granicach 0,5%, natolJli2st w przypadku "-amylazy nie przekraczały 2,2 liCzby diastazowej.
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\fYIliki mogą być za wysokie. Jeśli natomiast uwzględniamy oznaczenie
sUbstancji redukujących wodę utlenioną po inaktywującym enzym zagoto-
waniu roztworu miodu, otrzymane wyniki mogą określać, przynajmniej
częściowo, substancje redukujące, ujawniające się po zagotowaniu miodu.
Najwlaściwszym postępowaniem byłoby prawdopodobnie stosowanie spe-
cyficznych inhiibi10rów katalazy.

Onośnie katalazy wiadomo, że przy przeprowadzaniu pomiaru w tem-
peraturze 0° C aktywność tego enzymu jest znikoma. Z tego też względu
pomiar aktywności ikatalazy nie mógł służyć jako wskaźnik ogrzewania
miodu (K i e r m e i er F. i K o b e d e i n W. 1954). Zmiana temperatury
inkuacji na 20° C pozwoliła nam na uzyskanie znacznie wyższych aktyw-
no~ki i dlatego sądzimy, że w podanych przez nas warunkach oznaczanie
katalazy mogłoby służyć do badania wpływu podwyższonej temperatury
na miód.

Przeprowadzone obliczenia statystyczne przy użyciu funkcji Stu-
denta wyikazały, że miody z roku 1959 posiadają z prawdopodobień-
stwem 67,5% wyższą aktywność a -amylazy niż w roku 1958. Różnica
R = 3,88± 2,49 może wynikać z dłuższego przechowywania miodów
z roku 1958 jak również może być zjawiskiem naturalnym.

Natomiast zarówno dla kwaśnej fosfatazy jak i katalazy nie znale-
ziono istotnej różnicy w aktywnośdach tych enzymów w latach 1958
i 1959. Otrzymany średni błąd różnicy dla kwaśnej fosfatazy wynosi
2,75 przy różnicy średnich arytmetycznych 2,31, a dla katalazy 15,02 przy
różnicy średnich arytmetycznych 9,4'5.
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AKTHBHOCT:b KHCJIOn <l>OC<l>ATA3:b1,a-AMH.lIA3:b1 H KATAJIA3:b1
B ME,n;AX H3 PA:A:OHA TOPYHH

Jlex ,n;3S1JIOWHHbCKH H KpHcTHHa KY.HJt

Pe3IOMe

HCCJle.u;OBaHO26 Me.u;OBH3 OKpeC'l'HOCTHr. TopyHSI Ha aKTHBHOCTb KHCJlOi'! q,ocq,a-
Ta3bI, a-aMHJIa3bI H KaTaJIa3bI. 12 Me~oB 6bIJIO c60pa 1958 a 14 -1959 r. B nepasrx
aKTHBHOCTbą>ocq,aTa3bI H a-aMJfJIa3bI orrpeaeaaaacs nOCJIe ro,D;H'iHoro, a KaTaJIa-
3bI nOCJIe noayroparonasaoro xpaaeaaa, BO BTOpbIX q,ocq,aTa3bI H a-aMHHJla3bI
nOCJIe 1--3 MeCSl'iHOrO, a KaTaJIa3bI nOJI)"ro.u;H'iHoro xpaaeaaa.

CTaTHCTH'lecKIDi: aHaJIH3 pe3YJlbTaTOB YKa3bIBaeT, 'lTO Me.u;a 1959 r. 06JIa.u;aJIH
60JJee BbU:OKOA aKTHBHOCTbIO a-aMJfJIa3bI, 'leM Me.u;a 1958 r. MelK,D;Y aKTHBHOCTbIO
KHCJIoA q,ocq,aTa3bI Jf KaTaJIa3bI cymecraeaasrx pa3JIH'lJfA He HaA.u;eH.O.

THE ACTIVITY OF ACID PHOSPHATASE, a-AMYLASE
AND .cATALASSE IN HONEY

Lech DlZdałosllyński and Krystyna Kuik

Sur m m a ry : ł'

The acliyity Gf acid phosphatase, e-amylase and catalase was estimated in
twenty six different honeys collected in the .district TOfIUń.'Dwelve samples were
gathered in 1958 and the rest in 1959. PhoI9phataseand a-amyilase estimations in
the 1958 honeys rwere performed after 12 months ·IDom the time df collection and
catalase after 18 months.

In the 1959 honeys ph~tase and c-amylase were estimated after 1--3 months
and catalase ~ter six months.

Statistical analysis of the results showed that hcmeys from the year 1959 had
higher activity of a-amylase than those from 1958. No essential differences were
:OOundinIthe a.divi,ty of acid phosphatase and catalase,
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