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WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY

Obecnie uważa się, ze miody powinny wykazywać aktywność enzyma-
tyczną, która świadczy o ich naturalnym pochodzeniu. W przypadku gdy
aktywność miodów jest bardzo niska, lub nie ma jej wcale, przypuszcza
się, że zostały one poddane niepożądanym zabiegom, obniżającym ich
jakość. Metody oznaczania aktywności enzymatycznej miodów, przeważ-
nie inwertazy i a-amylazy znaleźć można w kodeksach żywnościowych
wielu krajów. W polskiej normie "badanie miodów" dla oznaczania ak-
tywności a-amylazy przyjęto metodę Gothe.

Pierwsze badania nad aktywnością enzymów w miodach zostały zapo-
czątkowane już w 1873 r. a w okresie ostatnich kilkunastu lat opubli-
kowano szereg prac dotyczących miodów świeżo zebranych, składowanych
oraz podgrzewanych (standaryzowanych). O zmniejszaniu się aktywności
karbohydraz w miodach podgrzewanych i składowanych donosi wielu
autorów, między innymi DuisbeTg i Warnecke (1959), Gon-
tarski (1960), Hadorn (1961) oraz Hadorn i Ziircher (1962).
Obszerny przegląd literatury na ten temat w piśmiennictwie krajowym
podali C u rył o i Z a l e w sk i (1957), R y c h li k i F e d o r o w s k a
(1960) oraz C u rył o (1961).

CEL PRACY

Celem niniejszej pracy było:.
1. Oznaczenie aktywności a-amylazy w miodach, znajdujących się

na rynku, składowanych przez okres 8-15 miesięcy i otrzymanych do-
świadczalnie z syropu cukrowego,

2. Oznaczenie aktywności inwertazowej miodów handlowych i otrzy-
manych z syropu cukrowego.
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MATERIAŁ I METODYKA OZNACZE~

Do badań aktywności enzymów używano 250 lub 500 g próbki miodów
rynkowych, pochodzących z różnych dkolic kraju. Odmianowość tych mio-
dów ustalano przy pomocy cech organoleptycznych oraz podawanych
przez pasiecznika terminów 7Jbioru. Do dalszych badań próbki miodu
przechowywano 8 do 15 miesięcy w szczelnie zamkniętych słoikach w la-
boratorium bez dostępu światła. Miody z .cukru tj. produkt uzyskany
przez kannieniepszczół 50% syropem culkrowym, otrzymano w roku 1959
w pasiece Zakładu. Doświadczenia przeprowadzono w latach 195~1960.
Przed pobraniem próbek do badań miody w słoikach starannie mieszano.

OZNACZANIE AKTYWNOSCI a-AMYLAZY

Aktywność a-amylazy w miodach oznaczano według metody Sc h a d e,
MaTsh i Ec'kert'a (1958) z następującą modyfikacją:

Na 10 g próbkę badanego miodu używano 10 mla mie 5 ml buforu
octanowego oraz 6 ml 0,5 m roztworu chlorku sodu zamiast 3 mI, stoso-
wanych przez aurorów tej metody.

Oznaczenia przeprowadzono na fotokolorymetrze Pulfricha używając
kuwetę 1 cm i filtr S 66. Wyniki wyrażano w jednostkach diastatycznych
według wzoru proponowanego przez autorów:

[.d, = 300'd ied ki d't l - J nost l Iastatycz!le
t - czas, w którym otrzymujemy 50% przepuszczalności

świetlnej kleiku skrobiowego

OZNACZANIE AKTYWNOSCI INWERTAZY

W zasadzie jest to metoda Duis'berga i Gebeleina (1958)
z następującymi zmianami: .

1) Przedłużano do 3 godzin czas hydrolizy sacharozy przez inwertazę
zawartą w miodzie (autorzy proponują 1,5 godz.),

2) Obliczanie aktywności enzymatycznej dokonywano wg wzoru po-
danego przez B e y t h i e n a (1951):

S =:5~~; gdzie K =Po-PISO;
P, - odczyt skręcalności na początku oenacaenia
PISO- odczyt sk!ręcalności po 3 godzinach
S - procent zsydrolizowanej sacharozy przez enzYJll zawarty w 1 g

miodu.
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Ponieważ stosunek wartości 26: 45,64 = 0,5696, uproszczono zatem
wzór Beythiena w następujący sposób:

S = 0,570 (P, - Pl8o)

Zastosowanie wyżej podanego wzoru umożliwiło wyrażenie aktywności
inwertazy w miodach w sposób liczbowy (w procentach zhydrolizowanej
sacharozy). Przedstawienie .graficzne wyników, proponowane przez D u i s-
b e r g a i G e b e l e i n a w postaci wykresów nie interpretuje je wy-
starczająco dokładnie. Im niższa <była aktywność enzymatyczna badanej
próbki miodu, tym według tych autorów, krzywa posiadała mniejszy kąt
nachylenia w stosunku do osi rzędnych.

Wyniki oznaczeń opracowano statystycznie wyliczając przedziały
ufności dla średnich przy poziomie wiarygodności a = 0,01.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Stwierdzono dość znaczną aktywność a-amylazy w naturalnych miodach
rynkowych. Wahała się ona w granicach od 13,0 do 78,9 jednostek dia-
statycznych. Ogólnie można powiedzieć, że analizowane miody z pożyt-
ków wczesno-wiosennych (za wyjąrtlkiem miodu z dośw, 62) charaktery-
zowały się niską, a miody 'zebrane z pożytków letnich, szczególnie miody

Tabela 1

Aktywność a-amylazy w miodach natura1nych omaczana metodą
Schade, Marsh i Eckerta

The Activity of a-Amylase
estimated by Schades, Marshs, Eckerts Method in Honey

Grupa
Group

AktywnOOćdiastatyczoa
wg otrzymanych wyników
Activity in Diastatic Units

DOOćpróbek miodów w grupie
Nwnber oC SampIes

in Honey Group

I
II
m
IV
V

VI

13,0-19,5
21,4-29,4
30,6-38,5
44,1-46,8
53,6-57,6
65,2-78,9

7
14
15
5
4
3

Średnio 33,9 (±5,8)
Average

gryczane, wyróżniały się wysoką aktywnością dlastatyczną. Również
miody wrzosowe posiadały bardzo wysoką aktywność a-amylazy - 78,9
jednostek dias-tatycznych (dośw. 67), najwyższy wynik w badanych mio-
dach (tab, 1). Stwierdzono, że średnia badanych miodów wynosiła 33,9
jednostek diastatycznyeh w granicach ± 5,8 jednostek.

42

~._-.-:._ .._---- _ .._._ .._----~--'-'-'--



W miodach przechowywanych 8-15 miesięcy aktywność a-amylazy
obniżała się przeciętnie o !kilkanaście procent (tab. 2). W jednym. przy-
padku zmniejszała się ca 35% (dośw. 20/54). W dwóch jednak przypad-
kach (dośw. 19/47 i 12/48) aktywność nie ulegała prawie żadnej zmianie.

Tabc:la 2
Aktywno~ć a-amylazy w miodach magazynowanych oznaczana metodą Schade, Marsh, Eckerta
The Activity of a-Amylase Estimated by Schades, Marshs, Eckerts Method in Storaged Honey

Nr dośw, Przechowywano Jednostek diastatycznych Pozostało

Number miesięcy Diastatic UDits aktywności w %

oC Test Months oC Storage przed przechowywaniem I po przechowywaniu Remaincd Activity
Befor Storage After Storage in Per Cents

21)154
23/56
8/53

22/55
18/46
17157
26/45
7/52

19[47
12/48

11
11
15
11
12
12
8

14
12
12

57,6
21,4
32,6

30,6
36,5
21,4
71,0
46,1
34,8
24,0

37,S
17,1
26,3
25,0
30,6
18,3

61,9
41,7
34,5

25,2

65,1
79,9
80,7
81,7
83,8
85,S
85,7
90,S
99,1

100,0

Tabela 3
Aktywność a-amylazy w miodach pochodzących z cukru

oznaczana metodą Schade, Marsh, Eckerta
The Activity of a-Amylase in Honey Obtained from Sugar

Nr doświadczeDia
Number of Test

Jedriostki diasiatyCZbC
Diastatic UDits

32
33
9

36
44
35
34
37
36

3,2

5,1
5,2

5,5
5,9
6,3
8,4
9,8

14,3

Średnio7,1 (±,37)
Average

Również White ~1961) ze swoimi wspólpracowni!kami porównywał aIk-
tywność a-amylazy w miodach składowanych w różnych warunkach ter-
micznych i stwierdził, że w miaręprzechowywania miodów zmniejszała
się aktywność a-amylazy. Najmniejsze obniżenie aktywności tego- enzymu
wytkazywały próbki miodów przechowywanych w temperaturze _200
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średnie - podgrzewanych w 55° przez 30 minut, największe natomiast
próbki miodów przeehowywenych w temperaturze 23-28o.

Stwierdzono także, że aktywność a-amylazy w miodach otrzymanych
z syropu cukrowego była niższa niż w miodach naturalnych, przeciętnie
2-3 razy, a w niektórych przypadkach nawet kilkanaście razy. Srednia
badanych próbek miodów wynosiła 7,1 (± 3,7) jednostek diastatycznych.
Możnaby się zastanowić, czy oznaczanie aktywności a-amylazy nie mogło-
by być testem na wykrywanie miodów fałszowanych cukrem. Wyniki
oznaczeń aktywności a-amylazy w miodach otrzymanych z syropu po-
krywałyby się z wynikami Fiehego (1928), który zauważył, że aktywność
dlastatyczna miodu otrzymanego z syropu cukrowego jest bardzo niska.
Do wręcz przeciwnych wniosków doszedł w swojej pracy Ammon (1949),
który twierdzi, że miody naturalne oraz sporządzone z syropu cukrowego,
posiadają taką samą aktywność diastatyczną. \

Zaznaczyć należy, że metoda Schade, Marsh i Eckerta oznaczania
a-amylazy okazała się bardzo wygodna i szybka. Hadom (1961) zwraca
jednak uwagę, że w zależności od sposobu przygotowania skrobi.. którą
następnie używa się jako substratu 'Przy oznaczaniu a-amylazy, otrzymy-
wane wyniki oznaczeń aktywności tego enzymu różnią się znacznie mię-
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Ryc. l. Aktywność a~amylazy w miodach
The Act1v1ty Cif a - AmY'Lase in Honey

- - - - Miód o wysakI.ej aktyWności
Honey with IDgh Activity

Miód o ruskiej IlIktyWnośct
Honey with Smali Act1vKy.
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wy sobą. Dlatego .też ważne jest, aby używać skrobię przygotowaną
zawsze w jednakowy sposób.

Końcowe wartości Iiczbowe, ujęte w tabelę, nie tłumaczą przejrzyście
całego procęsu odbudowy skrobi przez enzym zawarty w badanej próbce
miodu. Na rysunku 1 przedstawiono zatem graficznie, linią przerywaną
przebieg doświadczenia 26 (miód gryczany o wysokiej aktywności a-amy-
lazy) oraz linią ciągłą przebieg doświadczenia 33 (miód otrzymany z sy-
ropu cukrowego) o niskiej aktywności enzymu. W doświadczeniu 26 już
po 4,2 minutach zabarwiony na niebiesko roztwór kleiku skrobiowego
przejaśnił się 'o tyle, że jego przepuszczalność wynosiła 50%, a po 8 minu-
tach aż 85%. Przebieg tego doświadczenia stanowi sinusoidalną krzywą
wznoszącą się w górę, pod bardzo ostrym kątem.

Inaczej natomiast przedstawia się przebieg odbarwiania roztworu kleiku
skrobiowego w miodzie, zaznaczonym linią ciągłą, o niskiej aktywności
a-amylazy. Dopiero po 58,4 minutach otrzymano wartość 50% przepusz-
czalności, a więc po czasie prawie 14 razy dłuższym niż w dośw. 26.

W zbadanych !lcilkunastu próbkach miodów naturalnych aktywność in-
wertazy po trzygodzinnym termostatowaniu na łaźni wodnej w tempera-

Aktywność inwertazy w miodach oznaczana metodą Duisberga i Gabeleina
The Activity of Invertase Estimated by Duisbergs and Gebeleins Method

Tabela 4

[

Miody naturalne Miody z cukru
NaturaI Honey Honey Obtained from Sugar

Nr
dośw. mg rozłożonej mg rozłożonej

Number sacharozy po Nr sacharozy Po
of Odmiana i pochodzenie próbek miodu 180 minutach dośw. 180 minutach

Test Kind and Origin of Honey SampIes Mg Decomposed Number Mg Decomposed

i 'Sucrose after of Test Sucrose after
180 Minutes 180 Minutcs

---
33
16
15
12
9

14
13
11
10
32
4
2
1

wielokwiatowy z Baszkirii
akacjowy 0,. S. P. Poznań
wielokwiatowy O. S. P. Poznań
wielokwiatowy standaryzowany O. S. P. Pqznań
wielokwiatowy z Miłobądzia
akacjowy O. S. P. Poznań
wielokwiatowy O. S~P. Poznań
akacjowy rumuński
rzepakowy mieszany z Miłobądzia
lipowy z Kazachstanu
wielokwiatowy ze Skierniewic
wielokwiatowy z Miłobądzia
gryczany z Białej Podlaskiej

1120
621
894
980

1111
1111
1237
1271
1653
2090
2102
2565
2nO

5
7
6

22
20
3

18
17
19
21
23
8

370
456
484
575
587
684
695
844
872
878
980

1824

Średnio 770,6 (±342,9)
Average
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turze 400
, wahała się od 620 do 2770 mg rozłożonej sacharozy przez

enzym zawarty w i g miodu. Średnia aktywność inwertazowa badanych
miodów wynosiła 1463,5 {± 602,7) mg rozłożonej sacharozy. Nie zaryso-
wała się również żadna zależność pomiędzy aktywnością a-amylazy i ak-
tywnością inwertazy. Niektóre z przebadanych miodów posiadały wysoką
aktywność inwertazy a niską aktywność c-amylazy i odwrotnie. Tyl!ko
miody gryczane wykazywały wysoką aktywność obu enzymów.

Stwierdzono, że ,w miodach otrzymanych z cukru aktywność wynosiła
770,7 (± 342,9) mg zhydrolizcwanej sacharozy.

Przeciętna aktywność inwertazy w miodach naturalnych jest znacznie
większa niż w miodach z cukru. Może się ona wahać jednak w szerokich
granicach, na co wskazują dane tab. 4 oraz obliczone przedziały ufności
dla średnich. Miody z cukru wykazują już znacznie mniejszą rozpiętość
wyników.

Charakterystyczne jest również to, że ilość zhydrolizowanej sacharozy
przez enzym znajdujący się w miodzie po 180 min:utach nie jest pro-
porcjonalnie większa 2 razy niż w czasie 90 minut. I tak np. W doświad-
czeniu nr 1 (miód gryczany) ilość zhydroliwwanej 'Sacharozy po 90 minu-
tach wynosiła 1539 mg, po 180 minutach 2770 mg. Doświadczenie nr 32 -
miód 'Z Kazachstanu wykazywał po 90 minutach 1340 mg, a po 180 minu-
tach 2090 mg zhydrolizowanej sacharozy.

WNIOSKI

l. Ponieważ w wynikach oznaczeń a-amylazy występowały duże różnice,
trudno zatem ustalić średnią jej aktywności dla miodów krajowych. Dla
właściwej charakterystyki trzeba więc dla każdego miodu oznaczać ten
enzym oddzielnie.

2. W miodach otrzymanych z cukru aktywność o-amylazy była bardzo
niska. Należałoby ewentualnie rozszerzyć badania w tym kierunku, aby
stwierdzić, C'Zynie może to stanowić podstawy do rozróżnienia miodów
naturalnych od miodów z cukru.

3. Składowanie miodu w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
do. roku lub nawet dłużej, nie obniża w większym 'stopniu aktywności
a-amylazy.

4. Ponieważ aktywność inwertazowa miodów z cukru pokrywała się
a nawet w niektórych przypadkach przewyższała aktywność miodów na-
turalnych, dlatego nie można tą metodą odróżniać miodów naturalnych
od miodów otrzymanych z cukru.

po d z i ę k ow a n li e.
Przy otrzymaniu miodów z cukru pomagala autorowi niniejszej pru-

cy kol. Zofia Konopacka, za co skladam Jej serdeczne podziękowanie.
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AKTHBHOCTb a-AMHJIA3bI H HHBEPTA3bI B ITOJIbCKHX ME,lI;AX

B H T o n b ~ 3a n e B c K H

Pe310Me

Hccne~oBaHo 4806pa3~oB MeAoB Ha aKTHBHOCTb Q-aMHna3bI MeTo~oM lliaAe,
Mapwa H EKKepTa H 25 Ha aKTHBHOCTbHHBepTa310l MeToAOM,n;IOH35epra H re6e-
netfHa. ITepBaR: KOJle6anaCb OT 13,0 no 78,g AHaCTHqeCKHXeAHHJIll;,aropas B cpenaest
1463,5 (± 602,7) Mr paanosceaaoa caxapossr. .

ITPH BTOPHqHOM,no HCreqeHHH 8-15 MeCR~eB, HccneAOBaHHH ofipaauea OKa3a-
JlOCb, qro aKTHBHOCTbu-aMHnU3bI nOHH3HnaCb B cpenaex Ha 10--35%. MCKnlOqe-
HHe COCTaBJIR:nH2 06pa3~a B KOTOpbIX nocne rOAHqHOrO XpaHeHI<IR:OHa nOąTH
He H3MeHR:naCb.

B MeAax nonyqeHHbIX nyreM nOAKopMKHrrsen caxapoaoa, aKTHBHOCTba-aMHJIa-
31016bIna oxem, He BeJIHKa: 7,1 (± 3,7) AHaCTaTH'IeCKHXe~HHHą ABTOp ńpeAnona-
raer, qro aKTHBHOCTblOsroro q,epMeHTa MOJKHOnon1030BaTbCR:~nR: o6HapylKHBaHJUł
MeAOB q,aJlbcHq,Hll;bIpoBaHHblx caxaposs. AKTHBHOCTbHlłBepTa3bI B TaKHX MeJr.łX
B cpeAHeM paBHR:Jl8Cb 770,6 (± 342,9) .T.C. xacro COOTBeTCTBOBanaaKTHBHOCTHHe-
xorcpsrx Ha'l'YPan1oHbIXMeAoB, a KHorAa H rrpeasmraaa ee.
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'tHE AĆTIV1TY OF' a-AMYLAS! AŃ!> lNVERTASE IN POLisa aONEy

Witold Zalewski

Summaify

Fohrty eight samples of honey were tested. It was found that the activity of
c-amylase esti.matedby Schades, Ma:shs and EckeI"tsmethod osciłater between 13,0
and 78,9 (± 5,8) diastatle units. The activity of dlnvertasein ,the 25 sampies estima-
ted by DWsbergs 8JIldGebeleins method amounted to 1463,5 (± 602,7), mg deoom-
posed sucrose. In the honey kepi; for 8-15 months in storage the activity of c-amy-
lase averagę was several per cents Iower with exception of ,trwo sampies of honey
in which almost no ehange dinthe a-amyJase activity after one year storaging was
iound. In the sampies of honey ootained :tirom sugar the activity of this enzyme
was very low only 7,1 (± 3,7) diaBtatic units, It js assumed thart theestimation of
a-amyłaseacłivity ean be used for detection of honey aduł<tera.tionby sugar. The
invertase activity inhoney obtained from sugar averagę amounted to 770,6
(± 342,9) mg of decomposed sucrose, In seme oases it was equaI to the activity
found in honey and sometimes was even higher.
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