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WSTĘP

Fosfatazy, to bardzo obszerna grupa enzymów, występująca w świe-
cie zwierzęcym oraz roślinnym, którą B a l d w i n (1959), C a u r t o i s
(1959) oraz S kar ż y ń s k i (1956) podzielili na trzy grupy - fosfomo-
noesterazy, fosfodiesterazy i polifosfatazy. Fosfomonoesterazy dzieli się
z kolei na fosfatazy alkaliczne o optimum działania w pH 8-9 (typ I)
i fosfatazy lekko kwaśne o optimum działania w pH 5,0-5,6 (typ II).
Oprócz wymienionych typów fosfomonoesteraz występuje jeszcze wiele
innych o optimum działania w pH: 2,5; 3,5--4 oraz 6,5.

Według B a l d w i n a (1959) fosfomonoesterazy (ten typ enzymów
omawia się w niniejszej pracy) nie wykazują swoistości w stosunku do
rodnika organicznego i hydrolizują jednakowo wiele organicznych fosfo-
ranów.

CEL PRACY

Celem pracy było stwierdzenie obecności i oznaczenie aktywności
fosfatazy w miodach krajowych. Rozwinięty cel pracy można podać
szczegółowo w następujących punktach:

1) Wytypowanie odpowiedniego substratu do oznaczania aktywności

Praca ta jest dysertacją doktorską autora. Promotor prof. dr Kazimierz Mo-
nikowski. Pełny tekst pracy znajduje się w Bibliotece Akademii Medycznej w Łodzi
oraz w Bibliotece Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.
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fosfatazy zarówno kwaśnej jaki alkalicznej oraz ustalenie dla tych ozna-
czeń optymalnego stężenia substratu.
. 2) Ustalenie odpowiednich warunków pomiarów aktywności wspo-
mnianych enzymów.

3) Stwierdzenie źródła pochodzenia fosfataz w miodach, uwzględnia-
jąc nektar, pyłek i obnóża.

4) Oznaczenie aktywności fosfataz w miodach oraz w surowcach
wymienionych poprzednio.

5) Zbadanie rodzaju fosfataz występujących zarówno w miodach, jak
i nektarach, pyłkach oraz w ciele pszczół.

6) Ustalenie wpływu obróbki termicznej na aktywność fosfataz
w miodach podgrzewanych oraz standaryzowanych.,

7) Zbadanie zmian aktywności fosfataz w miodach w okresie ich
magazynowania i "starzenia" się.

8) Oznaczenie aktywności fosfataz w miodach otrzymanych wy-
łącznie z cukru buraczanego.

9) Określenie ilości fosforu ogólnego w miodach oraz zbadanie ewen-
tualnej korelacji pomiędzy jego ilością a aktywnością fosfatazy.

PRZEGLĄD LITERATURY

W analizie żywności test fosfatazowy znalazł zastosowanie jako
sprawdzian jakości produktów. Umożliwia on stwierdzenie, czy badany
produkt spożywczy, zawierający fosfatazę, był poddany prawidłowej
obróbce termicznej oraz czy nie wystąpiło wtórne zakażenie po uprzed-
niej pasteryzacji lub sterylizacji. Ogłoszono wiele prac nad zachowa-
niem się fosfatazy kwaśnej w pasteryzowanym mleku, śmietanie, ma-
śle -'-- Budsławski (1959), Posthumus (1956), serach
Schormiille,r i Lehmann (1955). Jacquet i Villette (1954)
wykryli obecność fosfataz w mleku krowim o optimum aktywności przy
pH 9,4, 5,5 i 4,0. Wiele prac o występowaniu, wykrywaniu i zacho-
waniu się fosfatazy kwaśnej i alkalicznej w mleku świeżym oraz paste-
ryzowanym w różnych temperaturach ogłosili H a n s s o n (1961),
Hansson i Rasmusson (1962), Kiermeier i Meinl (1961
a, b, d, e), Kiermeier, Fahmy, Ke r n (1961 c), Mc Farren
i współpracownicy (1961), S,chwenddger (1960). Według tych auto-
rów optymalna temperatura aktywności dla fosfatazy kwaśnej mleka
wynosi 50°. W piśmiennictwie krajowym B u d s ł a w s k i (1959) wspo-
mina, że fosfatazy mleka są nieco odporniejsze na podwyższone tem-
peratury niż lipaza. H a n s s o n i R a s m u s s o n (1962) otrzymali
fosfonoesterazę w stanie względnie czystym. O obecności fosfatazy al-
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kalicznej i kwaśnej w jajach kurzych, szczególnie w żółtkach, donosi
S c h o r m li 11e r i H o t h o r m (1956 a i 1959). Aktywność tych enzy-
mów oznaczało wielu innych badaczy: J o y c e i G r i s o ili a (1960)
w kiełkującej pszenicy, A c ker i L li c k (1958) w innych produktach
zbożowych, a N a k a m u r a (1959) w dyni, ziemniakach, liściach szpi-
naku i nasionach rzepaku.

Próba z fosfatazą była również stosowana do wykrywania jakości
mięsa używanego na farsze do różnych gatunków wędlin. Fosfataza
kwaśna i alkaliczna występuje w licznych tkankach i narządach jak
kości, jelita, płuca, krew, nerki, wątroba itp. W i ę c k o w s k a i M o-
n i k o w s k i (1956) stwierdzili, że enzym ten zostaje unieczynniony
przez ogrzewanie mięsa w temperaturze 65-67° w czasie 5-10 minut,
lub w temp. 70° od razu. M o n ik o w s k i (1961) podaje, że poziom
fosfatazy wzrasta w miarę "psucia" się mięsa pod wpływem drobno-
ustrojów. Jak bowiem wielokrotnie stwierdzono artykuły spożywcze,
które w wyniku termicznej obróbki (sterylizacja,. pasteryzacja, stan-
daryzacja) nie wykazywały aktywności fosfataz, pp wtórnym zaka-
żeniu drobnoustrojami wykazywały ponownie silny wzrost aktywności
tych enzymów.

Na aktywność enzymatyczną fosfataz wpływać może wiele czynni-
ków, zarówno stymulujących jak i hamujących. A h m e d i K i n g
(1960) oraz M a y e r i współpracownicy (1961) stwierdzili, że nie-
które metale dwuwartościowe stymulują działanie fosfataz, inne inhi-
bitu ją to działanie. Również wg A h m e d a i K i n g a (1960) oraz
G l i c k a (1957) jony Mg++ w niektórych przypadkach stymulowały
działanie tego enzymu, w innych natomiast przypadkach, jak podaje
Kiermeier i Meinl (1961f) oraz Wiśniewski (1963) - zacho-
wywały się wręcz przeciwnie. G l i c k (1957) stwierdził, że fosfataza
kwaśna, w zależności od pochodzenia, np. z nerki, wątroby, śledziony
czy prostaty, wykazywała odmiennie własności fizyko-chemiczne. O ha-
mującym działaniu na fosfatazę kwaśną fluorków, arsenianów, cyjan-
ków, winianów i formaldehydu donosi między innymi C o l o w i ck
i Kaplan (1955), Glick (1957), Kiermeier i Meinl (1961~f),
M a y e r i współpracownicy (1961), N a k a m u r a (1959) i W i ś n i e w-
s k i (1963). H a n ss o n i R a s m u s s o n (1962) zaobserwowali, że stę-
żenie jonów wodorowych odgrywa zasadniczą rolę przy pomiarach
aktywności enzymu.

Według badań S z c z y g ł o w e j i S e c o m s k i ej (1955) oznacza-
nie w organizmie ludzkim aktywności fosfatazy kwaśnej umożliwia wy-
krywanie wczesnych stadiów krzywicy czy osteomalacji. O wzroście
aktywności fosfotazy kwaśnej u ludzi chorych na raka prostaty lub
gruczołu mlecznego donosi B o go j a w l en s k a j a (1956), G l i c k
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(1957), S t erko w i cz (1964). Poziorn tych enzymów w zdrowych oraz
chorych tkankach i IllWządach ustroju ludzkiego oznaczał między ilJ1ll1ym'i

Ka y (1930) i M a d s e n (1952).
W występowaniu fosfataz w miodach wiemy bardzo mało. W dostęp-

nym piśmiennictwie natrafiono tylko na prace G i r e g o (1938) o ozna-
czaniu fosfotazy w miodach, a B 6 m e r (1938) wspomina o występowa-
niu w miodach tego enzymu. W okresie powojennym ogłosił jedyne do-
niesienie na ten temat D z i a ł o s z Yń s k i i K u i k (1963). Aktywność
fosfataz dotychczas obliczało się przeważnie w jednostkach B o d a n-
s k y e g o - B o g o j a w l e n s k a j a (1956), K i n g - A!r m s t T o n g a,
R a g g i n s a, K a y a i B e s s e y a - S t e r k o w i c z (1964). Ostatnio
za jednostkę jakiegoś enzymu przyjmuje się taką jego ilość, która kata-
lizuje w określonych warunkach przemianę jednego mikromola sub-
stratu w ciągu jednej minuty - Enzymy (1963).

Przystępując do oznaczeń aktywności fosfatazy w miodach przypu-
szczano, że istnieje -zależność pomiędzy aktywnością fosfatazy, a ilością
fosforu ogólnego. ; ak bowiem wiadomo fosfór spełnia istotną rolę w me-
tabolizmie ustroju, szczególnie w wapnieniu kości. Dotychczas opubli-
kowano bardzo dużo prac o zawartości fosforu w artykułach spożyw-
czych, jednak o występowaniu jego w miodach wiemy dotychczas nie-
wiele. Ostatnią pracę opublikował von F e 11e n b e r g wspólnie
z R u s i e c k i m (1938), oznaczając kwas fosforowy w 149 próbkach
miodów szwajcarskich. Ilościowe oznaczenie fosforu w miodach krajo-
wych wydawało się celowe, tym bardziej, że nikt dotychczas nie opubli-
kował doniesienia na ten temat.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

MATERIAŁ

Nektar do badań zbierany był z różnych gatunków roślin za pomocą
specjalnego aparatu, działającego na zasadzie pompy ssącej z motorkiem,
zasilanym prądem stałym z akumulatora - B o r n u s (1962). Kwiaty
zabezpieczano przed odwiedzinami owadów, osłaniając je poprzedniego
dnia izolatorami z gazy technicznej. Technika pobierania nektaru pole-
gała na ostrożnym dotykaniu końcówką kapilary kropel nektaru w kwia-
tach. Końcówka kapilary, którą pobierano nektar, zaopatrzona była
w elastyczną nasadkę z plastiku, która chroniła przed ewentualnymi.
uszkodzeniami miękkiej, delikatnej tkanki nektarników i przedostawa-
niem się soku komórkowego do nektarników. Nektar zbierano do pro-
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bówek szklanych i przechowywano w lodówce do chwili wykonania ozna-
czeń aktywności fosfataz w temperaturze -40

•

Zbieranie nektaru jest czynnością bardzo czasochłonną. Na uzyska-
nie 5-6 ml nektaru z trędownika lub trojeści potrzeba przeciętnie
2-3 godzin, z naparstnicy czy jasnoty białej natomiast 6-8 godzin.
Zbieranie nektaru można było dokonywać tylko w godzinach rannych
(po wyschnięciu rosy) lub wieczorem. Ze względu na wysoką tempera-
turę w południe, nektarniki nie wydzielały nektaru, a znajdujące się od
rana krople bardzo szybko wysychały i nie nadawały się do pobierania
kapilarą.

Obnóża pyłkowe odbierano pszczołom przy użyciu połowiaczy z kra-
tówką Bóttchera, zakładanych na wylotki uli. Pyłek dla oznaczeń aktyw-
ności fosfatazy kwaśnej zbierano, wytrząsając go do naczynek wagowych
z pylników kwiatów ciętych.

Pszczoły, w których ciele oznaczano aktywność fosfatazy kwaśnej
i alkalicznej, pochodziły z pasieki Zakładu Pszczelnictwa w Skiernie-
wicach. Badania powyższe przeprowadzano kilkakrotnie w miesiącu ma-
ju i czerwcu pobierając z uli do oznaczeń próbki zawierające około
200 żywych pszczół lotnych. Do bezpośrednich oznaczeń używano
50 pszczół, w których głowach i w tułowiach oznaczano aktywność fo-
sfatazy metodą opisaną na s. 11 niniejszej pracy.

WYBOR SUBSTRATU

Przy oznaczaniu aktywności fosfataz w produktach spożywczych
używane są różne substraty. Przed seryjnymi oznaczeniami sprawdzono
zatem przydatność niektórych z nich do określania aktywności fosfataz
w miodach. W doświadczeniach użyto takie substraty, które dawały pro-
dukty rozpadu łatwe do oznaczeń kolorymetrycznych. Stwierdzono bo-
wiem, że nie wszystkie produkty hydrolizy substratu można oznaczyć
ilościowo ze względu ma podobne zabarwtonda roztworu miodu OT'alZpo-
wstającego związku. Istotnym momentem był też czas trwania oznaczeń.

Do seryjnych oznaczeń nie zastosowano soli sodowej kwasu fenole-
ftaleinofosforowego, ponieważ wydzielonej fenoloftaleiny nie można było
oznaczyć ilościowo.

Soli sodowej kwasu p-nitrofenylofosforowego również nie użyto do
seryjnych oznaczeń, ponieważ czas inkubacji w oznaczeniach aktywno-
ści fosfatazy alkalicznej wynosi 24 godz., a dla kwaśnej 48 godz. Rów-
nież poważnym mankamentem tej metody była trudność ilościowego
oznaczenia żółtego barwnika - nitrofenolu, wydzielonego w wyniku
enzymatycznej hydrolizy substratu, w środowisku roztworu miodu prze-
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waznie zabarwionego na żółto. Błąd oznaczeń dochodził do kilkudziesię-
ciu procent.

Badając wiele substratów do oznaczeń aktywności fosfataz w miodach
wybrano taki, który wymagał krótkiego czasu termostatowania oraz da-
wał związek dający się stosunkowo łatwo i szybko oznaczać koloryme-
trycznie.

Wymagania metodyczne spełniała sól dwusodowa kwasu fenylofosfo-
rowego, używana do oznaczeń fosfataz w środkach spożywanych;
S c h o r m u II e r i L e h m a n n (1955, 1956b), S t: h o r m u I!I e Ir,
L e h m a n n i L a n g e r (1960), K i e r m e i e T i M e i n l (196la) oraz
Luck i S-chilHnger (1958).

Wzorując się na metodzie Schormullera i współpracowników dla
oznaczania aktywności fosfatazy kwaśnej i alkalicznej w miodach, opra-
cowano własną oryginalną metodę.

METODA OZNACZANIA FOSFATAZY KWASNEJ W MIODACH I NEKTARACIl

Odczynniki: a) Weronalowy roztwór buforowy o pH 5,6 przygotowa-
ny wg Michaelisa-Bomer (1935). W przypadku oznaczania aktywności
fosfatazy alkalicznej preygotowywano również wg Michaelisa wero-
nalowy roztwór burofowy o pH 9,6,

b) Substrat do ozn:a,crzalllliaaJkt)'lWlIlKYŚCifosfatazy, Odważone 50 mg
(z dokładnością do 0,1 mg) soli dwusodowej kwasu fenylofosforowego,
rozpuszczano w weronalowym roztworze buforowym, przygotowanym WIg

punktu a, przenoszono ilościowo do kolbki miarowej na 100 ml i uzu-
pełniano weronalowym roztworem buforowym,

c) Roztwór 0,5% 2,6 dwubromochinonochlorimidu. Odważano na wa-
dze analitycznej 50 mg 2,6 d'WU!bromO'Chm:OInoch'lolI"ian~ldui rozpuszcea-
no w 10 enl 9fHprooentowego etanolu, Roztwór należało przygotowywać
na 5-10 mirnrt przed użyciem,

d) 20% roztwór kwasu trójchlorooctowego,
e) 1% roztwór MgS04 • 7 H20,
f) 0,5 molowy roztwór Na2 C03 bezwodnego,
g) woda chloroformowa przygotowana na wodzie redestylowanej.
Wykonanie oznaczeń. Przygotowywano lO-procentowy roztwór pod-

stawowy miodu. W tym celu odważono na wadze analitycznej z dokład-
nością do 0,1 mg 10 ,g miodu pobranego z większej, dokładnie wymie-
szanej ca 250-500-gramowej próbki, rozpuszczano w wodzie redesty-
lowanej, przenoszono ilościowo do kolbki miarowej na 100 ml i uzu-
pełniano wodą chloroformową. Do kolbki stożkowej pojemności 50 mI
wlewano 5 ml lO-procentowego podstawowego roztworu miodu. następ-
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nie kolejno 6 ml roztworu substratu, 3 ml weronalowego roztworu bufo-
rowego, 0,5 ml roztworu MgS04 i 0,5 ml wody redestylowanej, nasyconej
chloroformem. Ogólna objętość mieszaniny powinna wynosić 15 ml.
Oznaczanie wykiOnywamo w 3 do 5 powtóreeniach tego samego podsta-
wowego roztworu miodu. '

Po dodaniu wszystkich odczynników zamykano kolbki szczelnie kor-
kami gumowymi i umieszczano w termostacie o temperaturze 37° na
2 godziny i 15 minut (w ciągu 15 minut zawartość kolbek osiągała tem-
peraturę 37°). Równocześnie przygotowywano dwie ślepe próby a i b. Do
pierwszej (a) w miejsce 6 ml substratu dodawano taką samą objętość
weronalowego roztworu buforowego, natomiast do drugiej (b) w miejsce
roztworu 5 rnl miodu, 5 ml wody redestylowane] nasyconej chlorofor-
mem. Próba a służyła jako "standaro" w spekrofotometryeenyoh ozna-
czendach, natomiast lpirólba(b) wskazywała, czy same odcaynniki nie po-
wodują wydzielania fenolu z substratu. Pozostałe odczynniki dodawano
w ilościach wyżej podanych. Po 2 godz. i 15 minutach próbki wyjmowa-
no z termostatu i w celu przerwania reakcji enzymatycznej dodawano
2 ml 20% roztworu kwasu trójchlorooctowego, następnie pozostawiano
w spokoju na 30 minut. Dla oddzielenia wytrąconego z miodu osadu
badany roztwór sączono przez twardy sączek. Pipetą na wylew pobie-
rano, do kolbek stożkowych na 50 ml klarownego przesączu 10 ml, do-
dawano 6 ml wody redestylowanej i doprowadzono roztworem węglanu
sodu do pH w granicach 8,8-9,2. Następnie wywoływano niebieskie za-
barwienie wydzielonego z substratu fenolu, dodając do każdego powtó-
rzenia 0,2 ml świeżo przygotowanego etanolowego roztworu 2,6 dwu-
bromochinonochlorimidu i uzupełniano wodą chloroformową w kolbkach
na 22 ml do kreski. Zawartość kolbek miarowych po dokładnym wyrnie-
szandu pozostawtano IW ciemności Ipl'Izez30 minut.

Intensywność niebieskiego za-
barwienia oznaczano na spektro-
fotometrze przy długości fali
610 mil, stosując kuwety średnicy
10 lub 15 mm.

Aktywność enzymatyczną fos-
fataz, wyliczoną z krzywej kali-
bracji dla roztworu fenolu, poda-
wano w mikromolach hydrolizo-
wanego substratu, w przeliczeniu
na 100 g suchej masy nektaru lub
miodu.

Po przeprowadzeniu kilkunastu Ryc. 1 Krzywa kalibracji roztworu
wstępnych oznaczeń, postanowiono fenolu

•
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określić dokładność zaadaptowanej przeze mnie metody przez obliczenie
współczynnika zmienności. W tym celu wykonano 12 oznaczeń aktyw-
ności fosfatazy kwaśnej miodu akacjowego (dośw. 68) i stwierdzono, że
wartość średnia wynosiła 480 umoli hydrolizowanego substratu (463-
497 umoli). Dla otrzymanych wyników obliczono wariancję (zmienność)
oraz współczynnik zmienności i stwierdzono, że wynosi on dla badanego
miodu 2,23%. Metoda daje więc wyniki wyrównane i dlatego należy ją
uznać za wystarczająco dokładną. W tego rodzaju doświadczeniach do-
puszcza się 5 Iprocentowy współczynnik zmienności.

Zmiermość błędu uzyskano po wyeljmmowaneu ze zmienności całko-
witej składnika emieoności obiektywnej. Pojedyńcze powtórzenia stano-
wiły średnie dla nawaźek miodów. Przy ocenie istotności różnic korzy-
stano z testu "t" Studenta. W badaniach Iprzyjęto trzy poziomy wiary-
godności Ul = 0,05, U2= 0,01 i a3 = 0,001. Odpowiadające im wartości
różnicy gramcznej (wartości przedzśełu ufności dla różnic) obliczono
z WZOTU: m = t . Sd, gdzie t - jest współczynskiem rozkładu Stu-
denta.

Sd - jest błędem standardowym różnicy.
Schematycznie reakcja hydrotizy substratu rprzez enzym ma następu-
jący przebieg:

2Na+ + HP04-- HP04

CnH5N204p. 2H20 fosfataza C6HóOH+ H3P04 wyrażony jako kw. fos
-« =----~_-> forowy

254,1 f.lg 94,11 f.lg98,00 f.lg
cząsteczka substratu zwalnia cząsteczkę oraz cząsteczkęv V-

fenolu kwasu fosforowego

Z równania tego wynika, że l umol soli dwusodowej kwasu fenylo-
fosforowego odpowiada 254,1 f.lgsubstratu i zwalnia 94,11 !-tgfenylu oraz
98 fig kwasu fosforowego. Przez kilka pierwszych lat oznaczeń aktyw-
ność fosfatazy kwaśnej podawano w f.lgwydzielonego z substratu fenolu.
Na rok przed ukończeniem pracy po zapoznaniu się z wymaganiami Ko-
misji Enzymowej - Enzymy (1963) przeliczono dotychczasowe wyniki
na urnole hydrolizowanego substratu. Aktywność fosfatazy kwaśnej ozna-
czono po 135 minutach inkubacji w termostacie, a nie po pierwszej mi-
nucie, ponieważ aktywność fosfatazy kwaśnej w miodach jest raczej
niska i podawane wyniki po l-szej minucie byłyby rzędu 2,1, 1/2, 1130.
1/80 umola, co utrudniałoby ich interpretację.

Przy oznaczaniu aktywności fosfataz w nektarach postępowano po-
dobnie jak przy miodach, lecz odważano 5 g nektaru, zebranego z roślin
jednego gatunku, przenoszono ilościowo do kolbki miarowej na 50 ml
i uzupełniano wodą chloroformową.



OZNACZANIE AKTYWNOŚCI FOSFATAZY KWAŚNEJ W PYŁKACH
LUB W OBNOŻACH

Odważone 0,1 g pyłku lub obnóży *) (z dokładnością do 0,1 mg) roz-
'cierano z małą ilością wody redestylowanej na gęstą papkę w zlewce na
50 ml, nastęjpnie przenoszono ilościowo do kolbki miarowej na 100 ml
i uzupełniano wodą redestylowaną, nasyconą chloroformem. Kolbkę z za-
wiesiną pyłków, po dokładnym wymieszaniu pozostawiano na 12-18 go~
dzin w temperaturze +40

, wstrząsając nią od czasu do czasu. Osad pył-
ków wirowano następnie przez 7 minut przy 4 tys. obrotów na minutę,
pobierano pipetą 10 ml klarownego roztworu przenoszono do kolbki mia-
rowej na 100 ml i uzupełniano wodą redestylowaną. Był to wyciąg za-
wiesiny pyłków. Z przygotowanego w ten sposób wyciągu pobierano
5 ml płynu, oznaczano w nim aktywność fosfatazy, dodając pozostałe
odczynniki w takich samych ilościach, jak podczas oznaczania fosfatazy
w miodach. W przypadku, gdy aktywność fosfatazy kwaśnej badanych
pyłków była wysoka (ponad 600 umoli), rozcieńczano odpowiednio roz-
twór podstawowy, aby można było wykonać pomiary na spektrofotome-
trze. Wyniki podawano w urnolach rozkładanego substratu w czasie en-
zymatycznej hydrolizy, w przeliczeniu na 100 g pyłków lub obnóży.

OZNACZANIE AKTYWNOŚCI FOSFATAZ W CIELE PSZCZOŁ

Oznaczenie aktywności fosfatazy kwaśnej i alkalicznej w ciele pszczół
wykonano kilkakrotnie. Odcięte pszczołom 50 głów lub 50 tułowi ucie-
rano w moździerzu w weronal owym roztworze buforowym o pH 5,6 lub
9,6 (dla oznaczeń fosfatazy alkalicznej). Otrzymaną zawiesinę zlewano
następnie do kolbek miarowych pojemności 50 ml i uzupełniano do kre-
ski odpowiednim roztworem buforowym. Następnie, po odwirowaniu roz-
tartych głów i tułowi przy 3,5-4 tys. obrotów na minutę, oznaczano
w klarownym roztworee aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalieanej.
Wyniki aktywności fosfatazy kwaśnej i alkalicznej podawano w urno-
lach w przeliczeniu na jedną głowę lub jeden tułów.

OZNACZANIE FOSFORU OGOLNEGO (NIEORGANICZNEGO)

Na podstawie wstępnych doświadczeń ustalono, że w miodach wy-
stępują stosunkowo małe ilości fosforu, rzędu 3-5 mg w przeliczeniu
na 100 g suchej masy. Do oznaczeń fosforu ogólnego w miodach zasto-

*) Pszczoły zbierające pyłek formują z niego 'obnóża w tak zwanych koszycz-
kach na goleniach odnóży tylnej pary. Obnóża zawierają niewielkd dodatek nektaru
lub miodu,
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sowano metodę Lowry-Lopeza, podaną przez S c h o r m li 11 e r a (1954).
Metoda ta w przeciwieństwie do innych ma tę zaletę, że jest bardzo do-
kładna, selektywna i wymaga tylko niewielkiej ilości badanego ma-
teriału.

Odczynniki a) octanowy roztwór buforowy o pH 4,0,
b) l-procentowy roztwór kwasu askorbinowego w wodzie,
a) ż-procentowy rostwór mojibdersianu amorru w 0,05 'n Ikwasie siar-

kowym.
Wykonande oznaczeń. Przygotowywano 20% roztwór, odważając

10,0 g badanego miodu z dokładnością do 0,1 mg i 'rozpuszczając następ-
nie odważkę w małej ilości wody destylowanej. Tak przj1lgotowatrlyroz-
twór przenoszono ilościowo do kolby miarowej na 50 ml i uzupełndano
wodą destylowaną do kreski, pozostawiając go w 'spokoju na 1 godzinę.
Następnie płyn wirowano przy 3,5 tys. obr.lmin. przez 10 minut. Do
oznaczeń pobierano do kolbki miarowej na 10 ml od 2 do 6 mI klarow-
nego przesączu, dodawano 2 ml octanowego roztworu buforowego, 0,8 mI

roztworu molibdenianu amono-
wego, 0,8 ml roztworu kwasu
askorbinowego i uzupełniano do
kreski octanowym roztworem
buforowym. Zawartość kolbki,
po zamknięciu korkiem szkla-
nym, dokładnie mieszano i po-
zostawiano w ciemności na 10
minut. Po tym czasie mierzono
intensywność niebieskiego za-
barwienia na kolorymetrze Pul-
fricha w stosunku do ślepej
próby, przy użyciu filtru S 66
i kuwety o grubości warstwy
10 mm. Wyniki odczytywano
z dokładnością ± 2 f.lgfosforu

z krzywej kalibracji, przygotowanej na czystym KH2P04 (otrzymanym
wg Sorensena), podając je następnie w f.lgfosforu, w przeliczeniu na 100 g
suchej masy miodu.

E
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115 150 375 500 150

Ryc. 2 Krzywa kalibracji
KH2P04

roztworu

WYNIKI

Badania nad występowaniem fosfataz w ciele pszczół. W celu
wszechstronnego przebadnia źródeł pochodzenia fosfataz miodowych,
postanowiono sprawdzić, czy w ciele pszczół występuje fosfataza kwaś-
na i alkaliczna i czy enzymy te są wydzielane do miodu. Na załączanej
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tabeli przedstawiono wyniki oznaczeń. Stwierdzono, że aktywność
fosfatazy kwaśnej i alkalicznej ,w głowach pszczół była prawie taka
sama i wynosiła odpowiednio dla fosfatazy kwaśnej 0,17 umola, a dla
alkalicznej 0,20 umola. Natomiast aktywność fosfatazy alkalicznej
w tułowiach była przeszło osiem razy niższa niż kwaśnej.

Tabela 1

Aktywność fosfatu w organizmie pS2C2Ół

Część daj. Fosfataza

Ilość hydrolizowanego substratu w f,LDlolach

kwaśna alkaliczna

główki
tułowia

0,17
0,53

0,20
0,07

Zastanawiające jest, że w miodach stwierdzono tylko obecność fosfa-
tazy kwaśnej a nigdy alkalicznej, chociaż występowanie fosfatazy alka-
licznej udowodniono zarówno w głowach jak i tułowiach pszczół. Wska-
zywałoby to, że fosfataza alkaliczna jest tu raczej enzymem wewnątrz-
komórkowym, natomiast fosfatazę kwaśną pszczoły wydzielają, chociaż
w niewielkich ilościach, także do miodu.

AKTYWNOŚC FOSFATAZY KWAŚNEJ NEKTAROW I PYLKOW

Po wykonaniu wielu badań wstępnych przekonano się, że w nekta-
rach znajduje się również niewielki dodatek pyłków, pochodzących z ro-
ślin badanych gatunków.

Jak wynika z załączonej tabeli 2 aktywność fosfatazy kwaśnej przeba-
danych nektarów wahała się w bardzo szerokich granicach, bo od
15 ,umoli dla nektaru ze żmijowca do 2750 umoli dla nektaru z pszczel-
nika mołdawskiego. Tylko z 4 gatunków roślin aktywność fosfatazy była
niższa od 100. Pszczoły odparowują z przyniesionego do ula nektaru część
wody i dlatego aktywność fosfatazy kwaśnej powinna w miodzie nawet
wzrosnąć. Powyższe wyniki uzupełniały więc prace L li t t e g o (1961,
1962) nad biochemicznym składem nektarów, gdyż wspomniany autor
o aktywności fosfatazy kwaśnej nic nie pisze.

W dalszej części pracy stwierdzono, że pyłki kwiatowe, znoszone ma-
sowo przez pszczoły do ula wykazują bardzo wysoką aktywność fosfatazy
kwaśnej.
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Barwa obnóży zależy przewazme od gatunku roślin, z których były
one zbierane. Brane do doświadczeń obnóża miały zabarwienie szaro-
żółte, brązowe lub pomarańczowe. W dwóch rodzajach obnóży oznaczano
pyłek w celu określenia gatunków roślin, z których one pochodziły *)
W doświadczeniu 157 obnóża posiadały przewagę pyłków z koniczyny

Akryv, ilOŚĆ fosfatazy kwaśnej nektarów

Pochodzcnic nektaru Liczba prób
Ilość hydrolizowanego
substratu w urnolach

Żmijowiec pospolity - EcIJill/IJ vulęare L
Trojeść syryjska - Asclepias syriac L.
Szalwia lekarska - Solvia q/Jicillalis L
Ruta ogrodowa - Ruta ,~raveole"s L.
Jasnota biała - Lami"m <,/1111111 L.
Trędownik bulwiasty - Seropliulana nodosn L.
Trędownik bulwiasty - Scrophnlari» nodosa L.
Naparstnica wełnista - Digitalis lanata Ehrh.
Nap.rr.rnica pllrpUrO\va - Digitalis ptlrpHre" L.
P."zł.:zcJnik- mołd.iw-ki - Dracoccphahun IIh1Idfll);rlllfl L.

3
2
2

15,0
-H,O
66,0
~Il,O

486,0
516,0
5711,O
923,0
973,0

2.750,0

2
3
3
2
3
2

3

czerwonej, a w doświadczeniacu 158 z bławatka. Oznaczenie aktywności
fosfatazy kwaśnej w pyłkach przeprowadzono po rozcieńczeniu analizo-
wanego materiału ze względu na bardzo wysoką jego aktywność. Ogółem
oznaczeń aktywności tego enzymu w nektarach, pyłkach i obnóżach wy-
konano 25.

Aktywność fosfatazy w przebadanych obnóżach i pyłkach kwiato-
wych była nadspodziewanie wysoka. Z wyjątkiem pierzgi z dziurawca,
której aktywność wynosiła 12,60 urnola pozostałe obnóża charakteryzo-
wały się o wiele wyższą aktywnością. Obnóża żółtobrązowe (dośw. 164)'
wykazały aktywność 7250 umoli, obnóża z przewagą pyłków bławatka -
12700 umoli (dośw. 158), obnóża z koniczyny czerwonej - 13100 umoli
(dośw. 157). Największą jednak aktywność wykazywały obnóża żółto-brą-
zowe (dośw. 153) - 133000 i jasnożółte (dośw. 163) 176000 urncli.
Aktywność enzymatyczna badanych obnóży wahała się więc w bardzo
szerokich granicach. Po statystycznym przeanalizowaniu wyników nie
stwierdzono żadnej korelacji pomiędzy barwą obnóży, terminem ich zbio-
ru i aktywnością enzymatyczną.

*) Mikroskopowe badania niektórych .pyłków wykonała Pani Prof. Z. Demia-
nowicz, za co składam Jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
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Oprócz obnóży zbadano także i pyłek kwiatowy kilku gatunków
roślin. Pyłek z astrów ogrodowych wykazywał aktywność fosfatazy kwa-
śnej 30000 umoli (dośw. 181), ze słonecznika 37000 i 67400 (dośw. 180

Tabela 3

Aktywność fosfatazy kwaśnej obnóży i pyłków

Rodzaj surowca ., Liczba prób Ilość hvdrolizowauego
substratu w urnolach

Pierzga dziurawca
Obnóża żólro-brązowe
Obnóża żółto-brązowe z przewagą pyłku bławatka
Obnóża źółto-brązowc z przewaga pyłku koniczyny
Obnóża szaro-żółte
Obnóża szaro-żółte
Obm"7-'1szaro-żólre
Obnóża pomarańczowe
Obnóża żółto-brązowe
Obnóża żółto-brązowe
Obnóża jasnożółte
Pyłek z astrów ogrodowych
Pyłek z słonecznika
Pyłek z słonecznika
Pyłek z łubinu ozdobnego

2 1.260
2 7.250
3 12.650
2 13.100
2 13.700
2 19,000
2 4O.7DO
2 59.0DO
2. 59.3DO
2 133.000
2 176.000
3 30.0DO
3 37.DOO
3 fi7.4OO
2 145.5DO

i 316) a z łubinu ozdobnego 145500 umoli (dośw. 185). Aktywność fosfa-
tazy kwaśnej pyłków wahała się więc w szerokich granicach, analogicz-
nie zresztą jak i w obnóżach.

Oznaczanie aktywności fosfatazy w pyłkach przeprowadzano w ma-
teriale powietrznie suchym, a więc zawierającym jeszcze stosunkowo
dużo wody. Obnóża przechowywane przez kilka tygodni w pomieszcze-
niach suchych i przewiewnych traciły część wody i to powodowało
wzrost aktywności fosfatazy o 50 a nawet i 100%. W nektarach, pyłkach
oraz obnóżach nie stwierdzono wcale aktywności fosfatazy alkalicznej.

AKTYWNOŚC FOSFATAZY KWAŚNEJ MIOnOw OTRZYMANYCH
Z SACHAROZY

Fosfataza kwaśna występuje w dość dużych ilościach w surowcach
(nektar i pyłek), z których pszczoły produkują miód. Z surowców tych
przedostaje się ona następnie do miodu i dlatego aktywność fosfatazy
można by prawdopodobnie wykorzystać jako kryterium pochodzenia
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miodu naturalnego. Dla sprawdzenia tego przypuszczenia należało wy-
produkować miód z sacharozy i 'oznaczyć aktywność jego fosfatazy
kwaśnej.

Wyniki mogłyby dać rozwiązanie problemu, absorbującego od szeregu
lat badaczy, jak na drodze chemicznej lub fizyko-chemicznej odróżnić
miody naturalne od zafałszowanych syropem cukrowym. Małe rodzinki
pszczele umieszczano pod karkasami, zajmującymi powierzchnię ca 36 m!,
odbierając im z plasterka cały zapas pożywienia. Następnie podkarmiano
je przez 3 do 5 dni małymi, około 100 mI porcjami 60% syropu cukro-
wego.. Na poletkach pod karkasami, w których znajdowały się rodzinki,
rosła tylko kilkucentymetrowa trawa i pszczoły nie mając naturalnego
wziątku pobierały wyłącznie podawany im syrop. Po ostatnim podkar-
mieniu odczekiwano 2-3 dni, ażeby pszczoły miały czas odparować zgro-
madzoną w plastrach substancję do konsystencji miodu, po czym ozna-
czano aktywność fosfatazy kwaśnej. Aktywność fosfatazy otrzymanego
w ten sposób produktu, który trudno nazwać miodem, wynosiła poniżej
10,6 urnola (dośw. 288), a w dośw. 285 - 11,6 urnola.

W jednym z przeprowadzanych doświadczeń pod karkasem obok tra-
wy znajdowało się poletko o powierzchni kilku m2 z kwitnącym dziuraw-
cem. Pszczołom znajdującym się pod karkasem podawano syrop cukrowy
analogicznie jak w poprzednich doświadczeniach. W plasterku wspom-
nianej rodzinki zaobserwowano obok komórek z miodem z syropu cukro-
wego kilka komórek z pierzgą dziurawca. W tym przypadku aktywność
fosfatazy badanego miodu była nieco wyższa i wynosiła 22,8 umola.

Na podstawie wyników doświadczeń wnioskować należy, że aktyw-
ność fosfatazy kwaśnej miodów otrzymanych przez podkarmianie
pszczół syropem cukrowym jest bardzo niska, mniejsza około 4-8 razy
od aktywności naturalnych miodów charakteryzujących się niską aktyw-
nością enzymatyczną, a niższa około 16 razy od wyliczonej dla mio-
dów średniej aktywności. Przytoczone doświadczenia wskazywałyby, że
pszczoły same wydzielają i dodają do miodu nieznaczne ilości fosfatazy
kwaśnej, o której w zasadzie nie wiemy, czy jest ona identyczna z fosfa-
tazą kwaśną pochodzenia roślinnego - z nektaru lub pyłku.

OZNACZENIA FOSFORU OGOLNEGO W MIODACH

Zawartość fosforu ogólnego (nieorganicznego) w przebadanych prób-
kach miodu była bardzo różna i wynosiła w przypadku 'miodu akacjo-
wego 3470 f..lg - jest to najniższy wynik. Największe ilości fosforu wy-
kryto w próbkach miodu spadziowego, bo aż 7390 f..lg i gryczanego -
8020 IAJg.
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W pracy niniejsze] wyniki oznaczeń wyrażono w Ilg fosforu na 100 g
suchej masy miodu. Chcąc więc porównać te wyniki z wynikami von
F e II e n b e r g a i R u s i e c k i e g o (1938), przeliczano je na mg P20s
W 100 g miodu. Po wykonaniu tych obliczeń dla miodu akacjowego
otrzymano 18,44 mg a dla gryczanego 42,5 mg % P20s: Otraymane wy-

Tabela 4

Zawartość fosforu ogólnego w miodach

Odmiana miodu Liczba prób
"ość "g fosforu

w przeliczeniu na t00 g
s.m. miodu

Akacjowy
wielokwiatowy
wielokwiatowy
wrzosowy
wrzosowy
rzepakowy
rzepakowy
wielokwiatowy
rzepakowy
spadziowy
spadziowy
gryczany
gryczany

3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3

3470
3530
3790
4120
4830
5070
5490
5920
6030
7060
7390
7780
8020

niki okazały się ·~}jliżone do przytoczonych 'Przez wYJZeJwspomnianych
autorów. Stwierdzono, że miód wrzosowy zawierał w 100 g s. m. 4120 Ilg .
fosforu ogólnego :i wykazywał akłtyiWlnOŚćfosfatazy kwaśniej 504,6 umola,
inny natomiast miód wrzosowy zawierał fosforu 4830 lAg, a aktywność
fosfotazy tego miodu wynosiła 145,8 urnola. Z przebadanych dwóch pró-
bek miodów spadziowych !pierwszy zawierał 7060 Ilg fosforu, a drugi
7390 J.l!g,natomiast obydwa te miody wykazywały różną aktywność fo-
sfatazy kwaśnej, pierwszy - 291,8 umola, a drugi tylko 87,4 umola.
Miód dxwgi oanaczeł się nieznacznie wyższą zawartością fosforu, jednak
wykazywał przeszło tIl'zy Il'aa;yniźszą aktywność fosfatazy kwaśnej. Prze-
badane dwa miody gryczane wykazywały lpodobną zawartość fosforu
chociaż charakteryzowały się różną aJktywł1lOŚciąfcsfatazy kwaśnej.

Porównując wynilki oznaczeń eawartośct fosforu ogólnego z aktyw-
nością fosfatazy kwaśnej w miodach ndezaobserwowamo żadnej korelacji
pomiędzy tytmi dworna składnikami.

Ze względu na bardzo małe ilości fosforu organicznego, nie można
było oznaczyć go ·ilościowo.
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WYZNACZENIE OPTYMALNEGO STĘŻENIA MIODU PRZY OZNACZENIU
AKTYWNOŚCI FOSFATAZY

W pracach nad oznaczaniem aktywności fosfataz Sc h o r m li 11 e r
Lehmann (1955), Kj e r m e i e r i Meinl (196la) wykazali po-

trzebęustalenia optymalnego stężenia substratu roepuszczonego w wero-
rialowym roztworze buforowym. Doniesienie S c h o r m li 11 e r a
i L e h m a n n a dotyczyły oznaczenia a1ciywności fosfatazy w serach
bądź w jajach kurzych, a więc w produktach wybitnie białlkowych.
Autorzy ustalili, że optymalne stężenie substratu-do <tychoznaczeń wy-
nosić powinno 50 mg sali dwusodowej kwasu fenylofosforowega, roz-
puszczonego w 100 ml roztworu buforowego, W oznaczeniu aktywności
Iosf'atazy kwaśnej miodów nikt dotychczas :niestOl.sował 'Wspomnianego
substratu. Wzorując się na pracach S c h a r m li 11 e r a i Le h m a n-
n a należało 'ustalić najodpowiedniejsze [ego stężenie. W tym celu wy-
konano serię doświadczeń, stosując 6 ml 0,05"'procentowega roztworu
substratu rozpuszczonego w weronalowym roztworze buforowym

o pH 5,6 i 5 ml roztworu miodu
wielokwiatowego o stężeniu 5,
10, 25 albo 40-pracentowym.
Pozostałe odczynniki używana
w ilościach podanych w meto-
dzie oznaczeń. Po 1, 2, 3, i 4-go_
dzinnym inkubowaniu w ter-
mostacie w 37° oznaczano ko-
lorymetrycznie ilość fenolu wy-
dzielonego z substratu. Obliczo-
no, że 6 ml roztworu substratu
odpowiada 3 mg soli dwusodo-
wej kwasu fenylofosforowego
i że odpowiada to 4,4 urnolom
substratu. Do doświadczeń bra-
na więc wystarczającą jego

oznaczeniach nie rozkładało się substratu
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Ryc. 3 Aktywność fosfatazy kwaśnej
5, 10, 25 i 40-procentowych roztwo-

rów miodów

ilość, gdyż w wykonanych
więcej niż 5 da 10%.

Przebieg zmian w aktywności fosfatazy kwaśnej roztworów miodów
5- i 40-pracentowych wykazywał duże podobieństwo, co wyraźnie obra-
zują zbliżone kształty krzywych aktywności obu próbek (ryc. 3), jakkol-
wiek stężenie miodu różniło się ośmiokrotnie.

W pierwszej godzinie analizowane roztwory wydzieliły z substratu
podobne ilości fenolu, następnie do trzeciej godziny trwania doświadcze-
nia ilość oznaczonego fenolu wzrosła tylko o 28%, aby znów wzrosnąć
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znacznie po czwartej godzinie. W 5-procentowym roztworze miodu po
godzinie aktywność fosfatazy wynosiła 101 umoli, a po trzech 129 urncli.
Aktywność enzymatyczna roztworu 40-procentowego po pierwszej go-
dzinie wynosiła 121 umoli i zwiększała się nadal przez następne dwie
godziny trwania doświadczenia. Aktywność w roztworach 5- i 40-procen-
towych miodu po dwugodzinnym terrnostatowaniu (z uwzględnieniem
15 minutowego wstępnego ogrzewania) była o przeszło połowę niższa
od aktywności w lO-procentowym roztworze.

Zupełnie inaczej przebiegała zmiana aktywności fosfatazy w roztwo-
rze 10 i 25-procentowym tej samej próbki miodu. Przez cały czas do-
świadczenia ilość uwalnianego fenolu w lO-procentowym roztworze mio-
du wykazywała tendencję wyraźnie wzrostową. Rycina 2 wskazuje, że
w czasie pierwszych dwóch godzin doświadczenia krzywa wznosi się
pod kątem około 50°, aby iW przedziale czasu od 2 do 4 godzin ulec nie-
wielkiemu odchyleniu w stosunku do osi odciętych. Po dwóch godzi-
nach doświadczenia aktywność fosfatazy kwaśnej lO-procentowego roz-
tworu miodu wynosiła 237 umoli, a po dwóch następnych godzinach
wzrosła już tylko o ca 29%, to jest do 433 urncli. Większość fenolu wy-
dzieliła się zatem w ciągu dwóch pierwszych godzin po czym, jak to
poleca Schorrmiller, wstrzymywano dalszą hydrolizę enzymatyczną;
fosfatazy kwaśnej z substratem, dodając 2 ml 20-procentowego roztworu
kwasu trójchlorooctowego i oznaczano koloryrnetrycznie ilość uwalnia-
nego fenolu. Jeżeli nie przerywa się reakcji enzymatycznej, to fenol da-
lej wydziela się z substratu, nawet po 48 godzinach trwania doświadcze-
nia.

Zmiana aktywności fosfatazy kwaśnej w 25-procentowym roztworze
miodu wyglądała podobnie jak w lO-procentowym. Aktywność 25-pro-
centowego roztworu była jednak nieco mniejsza niż roztworu lO-pro-
centowego. Mimo to po czwartej godzinie doświadczenia ilość wydzie-
lonego fenolu była taka sama jak w roztworze lO-procentowym. Na
podstawie tych doświadczeń stężenie lO-procentowego miodu przyjęto
jako najkorzystniejsze dla oznaczeń aktywności fosfatazy kwaśnej mio-
du wobec substratu soli dwusodowej kwasu fenylofosforowego.·

WYNIKI OZNACZEŃ AKTYWNOŚCI FOSFATAZY KWAŚNEJ W MIODACH

Oznaczano aktywność fosfatazy kwaśnej w 69 próbkach miodów
pochodzących z różnych rejonów w kraju.

Średnia arytmetyczna aktywności fosfatazy kwaśnej przebadanych
miodów wynosiła 197,2 urnola. Obliczony dla niej przedział ufności
mieścił się w granicach dla tO•05 = 63 umoli, a dla tom = 83 umoli,



- --------

Wyniki oznaczeń przedstawiono w tabeli 5. Średnie dla przebadanych
próbek miodów wykazywały dużą zmdenność (od 29,8 do 2140 umoli).
Ze wzrostem średnich wzrastały także różnice między średnimi poszcze-
gólnych naważek. W związku z tym wyniki podzielono na dwie grupy.
Do grupy pierwszej zaliczono miody o aktywności fosfatazy do 127

Tabela :>

Zestawienie miodów według klas aktywności fosfatazy kwaśnej

I
Aktywność wg otrzymanych wyników IKlasa
w molach hydrolizowanego substratu

._--_._._--------------'-
Ilość próbek

l od 21,2 do 64,0
2 od 64,0 do 106,0
3 od 106,0 do 170,0
4 od 170,0 do 319,0
5 powyżej 319,0

15
24
7

14
9

x = 197,2 Illllola

tO'05 = ± 63,0 Illllola

tO'OI = ± 83,0 jnnoli

umoli, do grupy drugiej wszystkie pozostałe miody. W ten sposób uzy-
skano lepszą ocenę błędu standardowego różnicy, a tym samym mo-
żliwość dokładniejszego rozpatrzenia istotności różnic między średnimi
badanych próbek miodów.

Dla grupy miodów o mniejszej aktywności fosfatazy kwaśnej, war-
tości różnicy granicznej wynosiły: mO,05 = 4,4; mO,Ol= 5,9 i mO,OOl= 7,2
urnola. Dla pozostałych miodów wartości te wynosiły: mO,05 = 16,4;
mO,Ol= 22,1 i mOO,l= 25,7 unnola.

Umownie podzielono wszystkie miody na 5 klas o bardzo małej,
małej, średniej, dużej i bardzo dużej aktywności fosfatazy kwaśnej.
W ramach każdej klasy miody różnią się w sposób istotny między sobą
pod względem aktywności fosfatazy kwaśnej. Każdy badany miód wy-
kazywał aktywność fosfatazy kwaśnej. W przebadanych próbkach mio-
dów nie stwierdzono nigdy aktywności fosfatazy alkalicznej. Ogólnie
można powiedzieć, że miody jasne lub z odcieniem jasnosłomkowym
charakteryzowały się niską aktywnością fosfatazy, natomiast w miarę
pogłębiania się barwy miodów aktywność ich fosfotaz była wyższa

Do miodów o zabarwieniu jasnym lub jasnosłomkowym zaliczyć
należy miody rzepakowe, których aktywność wynosiła 32,8, 41,4, 43,4,.
74, 75, 82 J..lm'OHw iprzelH1ez,emu.na 100 g suchej masy miodu (dośw. 302,.
111, 292, 149, 230, 109). Miody o zabarwieniu jasnosłomkowym, to
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przeważnie miody akacjowe o aktywności również niskiej, wynoszącej:
29,8 39,4, 54, 101, 104 umol; (dośw, 113, 266, 265, 233, 68). Aktywność
jasnych miodów wielokwiatowych była również niska i wynosiła odpo-
wiednio: 43,4, 65, 66,66 umola, (dośw. 292, 307, 308, 162).

Miody o zabarwieniu ciemnobursztynowym lub ciemnożółtym od-
znaczały się wyższą aktywnością niż miody jasne, wynoszącą odpowied-
nio: 112, 118, 136, 149, 159, 176 urncli (dośw. 268, 161, 209, 118, 293,
384).

Miody o barwie bursztynowej, ciemnożółtej lub zielono-szarej, to
przeważnie miody wielokwiatowe, lipowe lub spadziowe. Miody tej
grupy wyróżniały się aktywnością wynoszącą: 181, 182, 203, 210, 216,
227 umoli (dośw. 185, 195, 63, 237, 234, 231).

Miody o zabarwieniu ciemnobrunatnym, to przeważnie miody gry-
czane, wrzosowe, charakteryzujące się bardzo wysoką aktywnością, wy-
noszącą: 219, 271, 320, 750, 1424, 2140 umoli (dośw. 323, 117, 104, 227,
327, 190).

Trafiały się jednak wyjątki, jeden miód wrzosowy wykazywał aktyw-
ność fosfatazy tylko 46 urncli chociaż inne charakteryzowały się cztero,
a nawet i dziesięciokrotnie wyższą aktywnością. W grupie miodów o ni-
skiej aktywności, jak miody rzepakowe, czy akacjowe, stwierdzono rów-
nież próbki o aktywności fosfataz rzędu 133 czy 189 umoli.

Przebadane próbki miodów można również posegregować według
terminów zbioru. W tym przypadku miody z pożytków wczesnowiosen-
nych charakteryzowały się najniższą aktywnością fosfatazy kwaśnej. Do
tej grupy zaliczyć należy w pierwszym rzędzie miody rzepakowe i czę-
ściowo akacjowe. Znacznie wyższą aktywność wykazywały miody z po-
żytków wczesno-letnich, np. większość miodów akacjowych, lipowych,
wielokwiatowych. Najwyższą aktywnością fosfatazy kwaśnej charakte-
ryzowały się miody pochodzące z pożytków letnich i wczesno-jesien-
nych, np. miody gryczane czy wrzosowe *).

Oprócz omawianych powyżej miodów w handlu uspołecznionym
znajdują się również miody standaryzowane, dostarczane przez Okrę-
gowe Spółdzielnie Pszczelarskie. Miody te, sprzedawane przeważnie
w naczyniach po' 100, 250 i 500 g są podgrzewane przez około 24 go-
dzin w temperaturze 50-60° w kotłach o pojemności 1-2 tony, ujedno-
licane masywnym mieszadłem i następnie rozlewane do naczyń. Stwier-
dzono, że aktywność fosfatazy kwaśnej tych miodów była o wiele
niższa niż miodów innych i wynosiła średnio 64,2 umola w przelicze-
niu na 100 g suchej masy miodu, w granicach dla t = 0,05 ± 30 umoli,

*) Odmiany miodów określano według terminów zbioru oraz cech organo-
leptycznych.
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Tabela fi

Aktywność fosfatazy kwaśnej miodów standaryzowanych

Nr
doświadczenia

Odmiana miodu
Liczba
prób

Ilość hydrolizowanego
substratu w [lmolach

310
311
313
314
309
312

Miód wielokwiatowy próbka nr 191
nr 198
nr 213
nr 217
nr 195
nr 207

2

2
2
2
2
2

47,8
47,8
50
50
75

114

x = 64,2 urnola
tO'05 = ± 30,0 urncli
tO'Ol = ± 43,8 jrmoli

a dla t = 0,01 ±43,8 urnola. Najwyższa aktywność przebadanych próbek
nie przekroczyła 114 umoli. Badania te wskazywały, że taki sposób
standaryzacji, jak zresztą każde ogrzewanie, wpływa ujemnie na aktyw-
ność fosfatazy kwaśnej w miodzie.

OZNACZANIE OPORNOŚCI FOSFATAZY KWAŚNEJ NA OGRZEWANIE

W pracy niniejszej przeprowadzono 88 oznaczeń aktywności fosfa-
tazy kwaśnej w miodach z uwzględnieniem różnych temperatur oraz
czasu ogrzewania. Rozcieńczanie miodu wodą może zmienić oporność
fosfatazy na ogrzewanie, dlatego przeprowadzono równoległe oznaczanie
aktywności tego enzymu w miodach nierozcieńczonych oraz po rozcień-
czeniu ich wodą w różnym stosunku.

W pierwszych doświadczeniach tego cyklu, tab. 7 przebadano aktyw-
ność fosfatazy w próbkach trzech miodów niepodgrzewanych, mianowi-
cie w miodzie lipowym, akacjowym i spadziowym oraz po ich ogrze-
waniu przez 60 minut w temperaturze 750

• Równocześnie w celu po-
równania wpływu rozcieńczenia na aktywność fosfatazy, zbadano aktyw-
ność tych miodów, rozcieńczonych wodą w stosunku 1: 8. Obniżenie
aktywności fosfatazy pod wpływem ogrzewania przebiegało nie jedna-
kowo. Aktywność miodu lipowego obniżyła się najwięcej, bo o 78,3%.
miodu akacjowego o 58,3%, natomiast miód spadziowy wykazywał naj-
mniejszy spadek aktywności, bo 34-procentowy. Aktywność fosfatazy
w roztworach wodnych rozcieńczonych w stosunku 1 : 8 i podgrzanych
zanikała całkowicie. Powyższe badania skłoniły do przeprowadzenia no-
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Tabela 7

Oporność fosfatazy kwaśnej miodów ogrzewanych w 75° przez 60 minut

Liczba umoli hydrolizowanego substratu

Straty
w 0/0

Miód rozcień-

Odmiana Liczba
Miód podgrze- czony w sto-

miodu prób Miód wany bez Straty sunku 1 : 8
niepodgrzewany rozcieńczenia w 0/0 i ogrzewany

w temp. 75° w 75°
przez 60 min. przez 60 min.

-_._~---
,

-----------------

lipowy 2 202 43,8 78,3 O
akacjowy 2 104,0 43,4 58,3 O
spadziowy 2 87 58,0 34,0 O

100
100
100

wej serii doświadczeń, z uwzględnieniem różnych temperatur, rozcień-
czeń oraz czasu trwania ogrzewania.

Mając na uwadze wszystkie te czynniki przebadano miód wielokwia-
towy, o aktywności wyjściowej 66 urnoli, podgrzewając go w tempera-
turze 58, 68 i 750 w ciągu 15, 25, 30 lub 60 minut i biorąc do badań
rozcieńczenia w stosunku 1: 1 i 1: 2. Stwierdzono, że w miarę prze-
dłużania czasu ogrzewania oraz zwiększania rozcieńczenia miodu aktyw-
ność fosfatazy kwaśnej maleje. Spadek aktywności najwyraźniej zazna-
czył się w przypadku ogrzewania miodów w temperaturze 74-750

• Ten
sam miód bez rozcieńczeń, ogrzewany w temperaturze również 750 przez
10 minut wykazywał spadek aktywności o 47%.

W przypadku rozcieńczenia miodu wodą w stosunku 1 : 1, po 15 mi-
nutach ogrzewania aktywność fosfatazy obniżyła się o 56%, po 30 mi-
nutach o 78,4%, a po 60 minutach o 84,7%, natomiast przy rozcień-

Tabela 8

Oporność fosfatazy kwaśnej miodu na ogrzewanie w zależności od temperatury, czasu rozcieńczenia

I IloŚĆhydrolizowanego substratu w umolach

Miód
Temperatura Miód Miód rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 1 ogrzewano rozcień-
ogrzewania nieroz- minut czony w

Straty

miodu cieńczony Straty stosunku w%

ogrzewany

I
I Straty I I Straty I I Straty I I !1:2iPOd,

10 minut 15 25 30 60 Straty grzew~ny I
I 25 mm.

58-59° 60,0 8,8% 58,012,1% 52,4 30,9
68-69° 44,6 32,5% 32,8% 50,4% 31,8 51,8 24,0 63,8%
74-75° 35,0 47% 29,2 56% 14,3 78,4% 10,2 84,7% O 100%
-- ..._--
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Ryc. 4. Odporność fosfa,tazy kwaśnej
miodów ogrzewanych w temperatu-

rze 68 i 75°

ryciny, przedstawiające przebieg
raturze 68°.

Doświadczenia te zostały potwierdzone w dalszych badaniach na
miodach podgrzewanych z Kijaszkowa (dośw. 199 i 202), z okolic Skier-
niewic (dośw. 221 i 222) oraz Braniewa (dośw. 213 i 214).

Aby otrzymane wyniki były porównywalne miody podgrzewano do
pożądanych temperatur z zachowaniem ściśle tych samych warunków.
Miody O' konsystencji gęstej cieczy przepuszczano przez rurkę szklaną
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o średnicy 5-6 mm i długości 120 cm ustawioną pionowo i zamontowa-
ną w płaszczu wodnym, podobnie jak w chłodnicy Liebiega. Płaszcz
wodny chłodnicy ogrzewano wodą z termostatu i to umożliwiało dopro-
wadzanie .temperatury z dużą dokładnością do wymaganej w doświad-
czeniu wysokości. Sprawdzano ją na termometrze zamontowanym w dol-
nej części rurki. Szybkość przepływu ogrzewanego miodu regulowano
za pomocą kranu znajdującego się w dolnej części opisanego przyrządu
(zestawu).

Ujemny wpływ podwyższonych temperatur rzędu 75 czy 85° na
aktywność fosfatazy kwaśnej potwierdziły dalsze badania przeprowa-
dzone na wielu próbkach miodów z uwzględnieniem różnych czasów
ogrzewania (dośw. 176-179 i 186, 187). Stwierdzono, że ogrzewanie
miodu w temperaturze 75° przez 40 minut powodowało spadek aktyw-
ności o 65%, natomiast ten sam miód ogrzewany w temperaturze 85°,
również przez 40 minut, wykazywał prawie całkowity zanik aktywności,
strata 92,10/1'. Ogrzewanie więc próbek miodów powyżej 75° jest bar-
dzo niewskazane, ponieważ temperatura ta inaktywuje w krótkim cza-
sie działanie fosfatazy kwaśnej, jak zresztą i wielu innych enzymów,
co powinno być uwzględniane podczas podgrzewania miodów w celu
ich standaryzacji.

WPŁYW MAGAZYNOWANIA MIODOW NA ZMIANY W AKTYWNOŚCI
FOS FATAZY KWAŚNEJ

Zgodnie z istniejącym obecnie poglądm, referowanym na VIII Mię-
dzynarodowym Konwencie w sprawie Substancji Życiowych, Żywienia
i Chorób Cywilizacyjnych (K r a u z e, 1963), zwraca się uwagę, aby
własności biochemiczne, szczególnie enzymatyczne produktów spożyw-
czych zachować bez strat w czasie ich magazynowania. Miodowi na
tym konwencie poświęcono też dużo uwagi. Straty w aktywności en-
zymatycznej miodów uważa się w dietetyce za niekorzystne, D u i s-
berg i Warneck (1959),
G o n t a r s k i (1960) oraz W h i t e
(1961).

W piśmiennictwie nie natrafio-
no na prace dotyczące problemu
trwałości fosfatazy kwaśnej. Prze-
prowadzono stosowne doświadcze-
nie na próbkach miodów pięciu
odmian, magazynując je w szczel-
nie zamkniętych słoikach w tem-
peraturze pokojowej, bez dostępu
światła.
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Ryc. 5 Aktywność fosfatazy kwaśnej
miodów magazynowanych
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W próbkach miodów określano aktywność fosfatazy kwaśnej na po-
czątku doświadczenia a następnie po 3-6- i 8-miesięcznym magazy-
nowaniu. Wyniki oznaczeń przedstawiono graficznie na ryc. 5. Aktyw-
ność fosfatazy kwaśnej badanych próbek obniżała się w dość szerokich
granicach, bo od 48 do 82% i była zależna w dużym stopniu od ilości
suchej masy. Z przebadanych próbek jeden miód, mianowicie wielo-
kwiatowy nie wykazywał wcale spadku aktywności, nawet po 8-mie-
sięcznym magazynowaniu. Największym spadkiem aktywności, bo wy-
noszącym 82%, wyróżniał się miód wrzosowy. Inne miody, np. lipowy,
wykazywał po 8-miesięcznym magazynowaniu spadek aktywności o 48%,
a gryczany o 33%. Wyniki oznaczeń miodu rzepakowego nie były brane
pod uwagę, gdyż po trzymiesięcznym magazynowaniu miód zaczął fer-
mentować, co powodowało znaczny wzrost a nie spadek aktywności
fosfatazy kwaśnej. Miody rzepakowe stosunkowo łatwo fermentują,
a w omawianym przypadku próba wykazywała po 3-miesięcznym ma-
gazynowaniu wzrost aktywności o 36%, a po 6 miesiącach - 63% .

ZAGADNIENIE REAKTYWACJI FOSFATAZY KWAŚNEJ W MIODACH
PODGRZEWANYCH, NASTĘPNIE MAGAZYNOWANYCH

Wiadomo, że źródłem pochodzenia fosfatazy kwaśnej są również dro-
bnoustroje i. dlatego w okresie ich rozwoju w produktach stwierdza się
tam ciągły wzrost aktywności fosfatazy, np. w mleku i jego produktach
oraz różnego rodzaju mięsie. Stosowanie przemysłowej pasteryzacji
i sterylizacji jest niepożądane, gdyż długotrwałe działanie temperatur
na produkty spożywcze powoduje ich dezagregację. Zauważono, że
w mleku pasteryzowanym albo w mięsie poddanym termicznej obróbce,
obserwuje się powolny wzrost aktywności fosfatazy wywołany rozwojem
drobnoustro jów.

W badaniach własnych stwierdzono, że w 50-procentowych wodnych

Tabela 9

Aktywność fosfarozy kwaśnej miodów ogrzewanych następnie magazynowanych w temp. 28°

Nr doświadczenia Liczba prób Magazynowano dni Iność substratu w umolach

101
114
121
130

3
3
2
3

Zaraz po ogrzaniu O
9 O

20 5,2
35 10,2
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roztworach miodów aktywność fosfatazy ulegała całkowitemu zahamo-
waniu przez podgrzewanie przez 30 minut w łaźni wodnej w tempe-
raturze 80°. Tak przygotowane roztwory miodów były następnie inku-
bowane w temperaturze 28°. Do oznaczeń aktywności fosfatazy kwaśnej
próbki pobierano co 5-10 dni, aż do 35 dnia trwania doświadczenia.
Wyniki oznaczeń przedstawiono w tabeli 9. W inkubowanych próbkach
do dziesiątego dnia nie stwierdzono jakiejkolwiek aktywności fosfatazy.
Dopiero po 20 dniach aktywność wynosiła 5,2 umola a po 35 dniach
10,2 urnola. w przeliczeniu na 100 g suchej masy miodu. Nastąpiło to
wskutek rozwoju grzybów. "

Taki sam wzrost aktywności fosfatazy kwaśnej stwierdzono również
w miodach niepodgrzewanych, w których po jakimś czasie zaczyna się
fermentacja drożdżowa, np. w miodach rzepakowych.

WPŁYW NIEKTORYCH ZWIĄZKOW NA ZMIANĘ AKTYWNOŚCI FOSFATAZY
KW AŚNEJ MIODOW

Wykonując pomiary aktywności fosfatazy kwaśnej w miodach nale-
żało liczyć się z czynnikami obniżającymi lub stymulującymi aktyw-
ność tego enzymu. Było zatem celowe zbadanie, czy niektóre naturalne
związki, np. flawony, karoteny, występują w miodach w ilościach śla-
dowych, nie powodują zmian w aktywności fosfatazy kwaśnej.

Ustalając dla pomiarów swojej pracy weronalowy roztwór buforowy
o pH 5,6 postanowiono sprawdzić, czy stosowane zahamowanie czyn-
ności enzymatycznej za pomocą kwasu trójchlorooctowego jest odpo-
wiednio obiektywne. W tym celu wykonano kilka pomiarów hydrolizy
substratu przez enzym po dodaniu 2 mI kwasu trójchlorooctowego do
15 ml badanego roztworu miodu. Po dodaniu kwasu trójchlorooctowego
pH obniżyło się do 0,6 jednostek. Przeprowadzając porównawczo ozna-
czenia aktywności fosfatazy kwaśnej dla miodu z dodatkiem tego kwasu
i bez niego, uzyskano wyniki podane w załączonej tabeli 10.

Stwierdzono, że sole magnezu dodawane w ilości 0,5 ml l-procento-
wego roztworu MgS04 na jedno powtórzenie, powodowały wzrost aktyw-
ności z 132 f-l mola do 222 f-l mola (dośw. 63, 64 i 125). Dodatek soli ma-
gnezu do badanych próbek miodu wydaje się więc uzasadniony, gdyż
powodował wzrost aktywności fosfatazy kwaśnej w przeszło 53%.
W ten sposób reagują fosfatazy miodu, które są w przeważającej ilości
fosfatazami roślinnymi (z wyjątkiem niewielkich ilości fosfatazy kwaś-
nej, wydzielanej przez same pszczoły).

Badania nad zachowaniem się fosfatazy kwaśnej w miodach wyko-
nano stosując następujące odczynniki:

25,

------------- ----



Tabela 10

Wpływ pH na aktywność fosfatasy kwaśnej miodów

Liczba prób Odmiana miodu pH oznaczenia
Ilość hydrolizowanego
substratu w umolach

2 lipowy 5,6 202
2 lipowy 0,6 O

3 ., spadziowy z woj. krakowskiego 5,6 87,4
3 spadziowy z woj. krakowskiego 0,6 O

.._--_.

2 akacjowy rumuński 5,6 189
2 akacjowy rumuński 0,6 O

----_.~-----

etanol podwójnie destylowany w temperaturze 780
,

aceton podwójnie destylowany w temperaturze 560
,

odczynnik Carreza oraz roztwory: rutyny, kwercetyny, jodu świeżo
resublimowanego w jodku patosawym, arsenianu dwusodowego,
fluorku 'Sodowego, siarczanu magnezowego i winianu sodowego.
Klarowanie miodu za pomocą odczynnika Carreza, używanego do

odbiałczania roztworu miodu przy kuprometrycznym lub polarymetrycz-
nym oznaczaniu cukrów, powodowało całkowity zanik aktywności fo-
sfatazy kwaśnej. Potwierdzono to wielokrotnie, wykonując oznaczenie
aktywności fosfatazy 'kwaśnej miodów rzepakowych, gryczanych i spa-
dziowych (dośw. 241-248). Interesujące, że odczynnik Carreza, hamo-
wał działanie biochemiczne różnych enzymów w stopniu jednakowym.
Całkowita np. inaktywacja inwertazy miodowej zachodziła dopiero
w środowisku alkalicznym (F e o d o r o w s k a 1962). Podobnie jak
odczynnik Carreza na wspomniane trzy odmiany miodów działały jak
inhibitory: aceton i etanol (dośw. 253-260).

Zakładając, że flawony poprzez grupy f.enolowe mogą wywierać
wpływ na aktywność fosfataz, sprawdzono działanie kwercetyny i ruty-
ny na aktywność fosfatazy kwaśnej miodów. Stwierdzono, że wspmonia-
ne związki wpływały w różnym stopniu na aktywność tego enzymu.
Kwercetyna wyraźnie wstrzymywała działanie fosfatazy kwaśnej (do-
świadczenie 402 i 404) i to już w ilościach śladowych, natomiast ruty-
na, stosowana w takim samym stężeniu co kwercetyna (około 30 flg
w 1 ml badanego roztworu) nie stymulowała ani nie hamowała dzia-
łania fosfatazy kwaśnej. Aktywność miodu zarówno bez dodatku ruty-
ny jak i z dodatkiem tego flawonu była zawsze taka sama i wynosiła
około 246 umoli (dośw. 385, 405 i 406).

Hamujące działanie niektórych inhibitorów na fosfatazę kwaśną
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Ryc. 6 Wpływ inhibitorów na aktywność fosfatazy kwaśnej
miodu wielokwiatowego z okolic Skierniewic

miodu wielokwiatowego z okolic Skierniewic przedstawiono na załączo-
nej ryc. 6. Najsilniejszym inhibitorem fosfatazy kwaśnej miodu okazał
się fluorek sodowy a także roztwór jodu. Jeżeli przyjmie się, że aktyw-
ność badanej próbki miodu wynosiła 246 umoli (100% aktywności),
to miód z dodatkiem roztworu fluorku sodu o stężeniu 0,01 i 0,005 M
nie wykazywał wcale aktywności fosfatazy kwaśnej (100% strat), na-
tomiast w przypadku stężenia 0,001 M aktywność wynosiła 28,4 umola,
co odpowiadało 11,5% aktywności wyjściowej badanego miodu. Rów-
nież dodatek roztworu jodu w stężeniu 0,0001 M powodował hydrolizę
tylko 56,8 urnola substratu, co odpowiadało 23% aktywności badanego
miodu. Inne sole, jak arsenian dwusodowy i winian sodowy hamował
znacznie słabie j działanie fosfatazy.

Charakterystyczne jest, że dodatek winianu sodowego w stężeniu
0,02 i 0,004M w stężeniu pięciokrotnie mniejszym, powodował prawie
taką samą aktywność, wynoszącą około 65 umoli, co odpowiadało w przy-
bliżeniu 26,5% aktywności wyjściowej fosfatazy kwaśnej badanego
miodu. Dopiero wyższe stężenie tej soli wywołało całkowite jej zaha-
mowanie.

Porównując wyniki własne z wynikami K i e r m 'e i e r a i M e i n-
la (1961) wnioskować należy, że fosfataza kwaśna miodu nie jest iden-
tyczna z fosfatazą kwaśną mleka. Przekonano się np., że arsenian sodu
w stężeniu 0,005 M obniżał bardzo znacznie aktywność fosfatazy kwaś-
nej miodu z 246 ,umoli na 49 umoli (co odpowiada około 20% aktwno-
ści wyjściowej), natomiast w doświadczeniu K i e r m e i e r a i M e i n-
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l a arsenian działał na fosfatazę w mleku raczej stymulująco a nie inak-
tywująco. Również fluorek sodu, używany przeze mnie do oznaczeń
aktywności fosfatazy kwaśnej miodu o stężeniu 0,01 i 0,005 M, powodo-
wał całkowity spadek aktywności fosfatazy, natomiast przy oznaczaniu
aktywności fosfa:tazy kwaśnej mleka wg K i e r m e i e r a i M e i n l a
w stężeniu 0,01 M wykazywał jeszcze 8% aktywności wyjściowej
a w stężeniu 0,001 M -14%.

PRZEMIANY JONU FOSFORANOWEGO WYDZIELONEGO Z SUBSTRATU
W WYNIKU HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ

W wyniku przemian substratu (soli dwusodowej kwasu fenylofosfo-
rowego) wydziela się fenol wolny, którego ilość jest miernikiem aktyw-
ności fosfatazy. Jednocześnie pojawia się w roztworze miodu jon ortofo-
sforanowy w ilościach równoważnych w stosunku do fenolu. Wydawało
się niezbędne stwierdzenie zmian ilościowych tego jonu po hydralizie
wobec fosfatazy.

Tabela Ił

Wpływ czasu inkubacji na ilość oznaczonego i teoretycznie wyliczonego kwasu ortofosforowego

Czas inkubacji
Oznaczona ilość

W)' dzielonego
fenolu w IJg

Wyliczona ilość
kw. ortofosforowego

WILg

12
24
48

1093
2928
3742

450
675
739

1242
30411
3895

----~-----~--~ -~~-~-------_.

Wynik tych oznaczeń przedstawiono na załączonej tabeli. Jak wynika
z przeprowadzonych doświadczeń, oznaczona ilość kwasu fosforowego
była niższa od stechiometrycznie obliczonej, gdyż po 48 godz. inkubowa-
nia stężenie' jego było 5 razy niższe niż wypadało z wyliczenia. Dowo-
dziłoby to, że w okresie inkubacji jon ortofosforanowy wchodzi w reak-
cje ze związkami towarzyszącymi, co może świadczyć o obecności w mio-
dzie innego enzymu typu fosforylaz.

OSIĄGNIĘCIA WŁASNE I WNIOSKI

1. Zaadaptowana przeze mnie metoda 'nadaje się do seryjnych oznaczeń
aktywności fosfatazy kwaśnej rwmiodach, 'The!k!taTa'Ch,pył:kachoraz w cie-
le pszczół. Metoda jest wystareeająco dokładna gdyż współczynnik
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zmienności wynosi 2,23%, a więc cmesci się w granicach od 15 do
2750 umoli, a pyłków kwiatowych od 1264 do 145.430 urncli (na 100 g
s. m.).

2. Do miodu otrzymanego z sacharozy pszczoły wydzielają nieznacz-
ne ilości fosfatazy kwaśnej. Aktywność talciego miodu była około osiem
razy mniejsza niż miodów o niskiej aktywności i około szesnostokrotnie
mniejsza od wyliczonej średniej aktywności wszystkich przebadanych
miodów naturalnych.

Przypuszcza się, że będzie to droga do rozróżnienia miodów natural-
nych od pochodzących z sacharozy.

3., Wszystkie przebadane miody wykazywały aktywność fosfatazy
kwaśnej (nie stwierdzono aktywności fosfatazy alkalicznej). Wynosiła
ona średnio 197,2 urnola (na 100 g s.m.) z przedziałem ufności dla
to,ol± 83,2 urnola. Rozpiętość aktywności fosfatazy kwaśnej przebadanych
próbek miodów była znaczna i wahała się od 29,8 do 2140 umoli. Jednak
większość przebadanych próbek, bo aż 23 znajdowała się w klasie od
64,0 do 106 ,umola.

Stwierdzono, że miody jasne lub jasnosłomkowe (przeważnie z po-
żytków wczesnowiosennych) charakteryzowała niska aktywność fosfa-
tazy wynosząca od 29,8 do 104 umoli. Miody o zabarwieniu ciemnobur-
sztynowym lub ciemnożółtym (przeważnie wielokwiatowe) wykazywały
aktywność od 112 do 176 ,umoli. Miody o zabarwieniu ciemnoburszty-
nowym, ciemnożółtym lub zielono-szarym wykazywały aktywność rzędu
191-212 umoli, Miody o zabarwieniu brunatnym lub ciemnobrunatnym
(przeważnie gryczane i wrzosowe) charakteryzowały się bardzo wysoką
aktywnością, mieszczącą się w granicach od 219 do 2140 umoli.

4. Miody standaryzowane wykazywały niską aktywność fosfatazy-
średnio ·64 umoli, z przedziałem ufności dla tO,Ol± 43,8 urnola.

5. Podgrzewanie miodów powodowało obniżenie aktywności fosfatazy
kwaśnej. Miody ogrzewane do ·temp. 75° wykazywały o wiele większy
spadek aktywności niż w temp. 58°. Jeszcze większym spadkiem aktyw-
ności charakteryzowały się miody ogrzewane w temperaturze 850. Ba-
dania te potwierdziły przypuszczenia ujemnego wpływu ogrzewania mio-
dów na aktywność fosfatazy, dlatego w przypadku standaryzacji miodów
nie należy stosować temperatur wyższych niż 60°. Pożądane byłoby na-
wet całkowite zaniechanie ogrzewania miodów.

6. Magazynowanie miodów inaktywuje fosfatazę kwaśną. Stwierdzo-
no, że ośmiomiesięczne przechowywanie próbek miodów bez dostępu
światła w temperaturze pokojowej powoduje spadek aktywności, wahają-
cej się w granicach od O do 82% aktywności wyjściowej.

7. Jony Mg++ zwiększają aktywność fosfatazy kwaśnej miodu
o przezszło 50% aktywności początkowej. Stwierdzono, że istnieje wiele
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różnych związków, które działają hamująco na aktywność tego enzymu.
Najsilniejszymi inhibitorami okazały się: fluorek sodowy, jod oraz arse-
nian dwusodowy . Z odczynników używanych do odbiałczania miodów od-
czynnik Carreza inaktywował fosfatazę całkowicie a oceton lub etanol
tylko częściowo. Z przebadanych flawonów kwercetyna całkowicie ha-
mowała działanie fostatazy, natomiast rutyna nie stymulowała ani nie
obniżała działania tego enzymu.

8. Reaktywacja fosfatazy kwaśnej miodów ogrzewanych, pozbawio-
nych całkowicie aktywności przebiegała bardzo powoli i dopiero po
35 dniach inkubowania w termostacie w 28° wynosiła około 1/6 aktyw-
ności początkowej miodu. Aktywność ta była prawdopodobnie wywoła-
na działaniem rozwijającym się mikroorganizmów lub grzybów.

9. Ilość wydzielonego fosforu nieorganicznego z substratu i fenolu
pozwala przypuszczać, że w miodzie znajduje się jeszcze inny enzym
typu fosforylaz, ponieważ w badanych próbkach zawartość oznaczonego
fosforu nieorganicznego, wyliczona z ilości wydzielonego fenolu, była
pięciokrotnie mniejsza od ilości teoretycznie obliczonej.

10. W miodach występują zmienne ilości fosforu nieorganicznego,
wahające się w granicach od 3470 do 8020 !1g(na 100 g s.m. miodu) w za-
leżności od odmiany. Nie stwierdzono jednak żadnej korelacji dodatniej
lub ujemnej pomiędzy zawartością fosforu nieorganicznego a aktywno-
ścią fosfatazy kwaśnej.
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BHTOJIbfl 3aJIeBCKH

<POC<I>ATA3hl B ME.II.AX

Pe3IDMe

OCHOBblBaHCb Ha paóorax 1ll0pMIOJIJIepa H ero COTPY,lIHHKOB paspaóoraao co6-

cTBeHHblif MeTo,ll orrpeneneaaa aKTHBHOCl"H KHCJIoif q,occflaTa3bI c npH'lłeHeHJ1eM

B xaxecrae cyficrpara BTOpJ1'lHOrO q,eHHJIoq,occflaTa HaTpHH. 3TOT MeTO.II OKa3aJl-

CR .IlOCTaTO'lHO TO'lHbIM. TaK KaK BbI'lHCJIeHHbIH KOSq,q,H[l11eHT H3MeH'lHBOC1'll

paBHRJICR 2,23%. Flpoaezteno cat-nne 400 onpe,lleJIeHHif aKTHBHOCTH KHCJIoif q,ocq,a-

Ta3bI B Me.Ilax, aexrapax, 06HO:lKKaX, uaeroxaoa nbIJIbQe H 1'eJIe nxerr J1 ycra-

HOBJIeHO, '11'0 B Me.IlaX OHa KOJIe6aJIaCb p. rpaHJ1Q3X OT 29,8 .Ilo 2140 MHKPOMOJICH

a aexrapa OT 15 l1.0 2750 MHKpOMOJIH. Hati60JIee BblCOKOH aKTHBHOCTblO OTJIH'laJIaCb

QBeTO'lHaR nsmsua - OT 1260 .Il0 145,000 MHKpOMOJJeH. B TeJIe n-ren KOHCTaTHpO-

BaHO TOJIbKO He3Ha'lHTeJIbuyID aKTHBHOCTb KJ1CJIOHH ~eJIO'lHOH q,ocq,aTa3. Onsr-
TbI c MaJIeHbKHMH n'leJIOCeMSIMH, nOCTaBJIeHHbIMH B H30JIRropax H3 ceTKH H 00-

.1JY'IaBWHMJ1 caxapasra csrporr (caxapoay), flOKa3blBaIDT 'lTO n'leJIb: rrepepaćorsr-

BaR ero Ha "Mel1." npJ16aBJIHJIH K HeMy O'leHh MaJIO KHCJIOH H ~eJIO'lHoi1 q,ocq,a-

Ta3. AKTJ1BHOCTb q,ocq,aTa3bI B nOJIy'leHHOM TaKHM crrocoóow caxapaoss Mel1.e 6bI-

JIa 16 paa MeHbwe cpenaea aKTHBHOCTH npOaHaJIJ13HpOBaHHblx aarypanunsrx l'lefloB.

JiIccJIeflOBaHHR nOKa3aJIH, 'lTO aKTHBHOCTb KHCJIOH q,ocq,aTa3bI oópaanoa paaasrx

Mel1.0B rrpa nOl1.0rpeBaHHH HX B Te'leHJ1H 10-60 MHuyT B resrrrepaeype 60" 06bIKHO-

BeHHO OCTaBaJIaCb 6e3 neperaea, pezce yMeHbWaJIaCb, O.IlHaKO CTpaTbI He rrpeasr-

uramr 33"ic nepBOHa'laJIbHOH aKTHBHOCTH. TIPH nonorpeaaaax 3THX caMbIX 06pa3-

QOB B TeMnepaTYpe 75° y6bITOK aKTHBHOCTH KOJIe6aJICH OT 34,5 l1.0 80%, a B rexne-

parype 85° aKTHBHOCTb CHHlKaJIaCb nO'lTH no HyJIH.

BbIJIO yCTaHOBJIeHO 'lTO ofipaansr Me.IlOB, XpaHJ1BWHXCH B 3aKpbITbIX CTeKJIHHbIX

60l-IKaX 6e3 nocryna caera, no HCTe'leHHJ1 6-8 MecRQeB Tep.RJIH OT 48 AO 82% nep-

BOHa'laJIbHOH aKTMBHOCTH KHCJIOi1 q,ocq,aTa3bI. HCKJIIDQeHJ1e npeACTaBJIHJI TOJlbKO

OAJ1H 06pa3eQ naeroxaoro MeAa, B KOTOpOM nOCJIe BOCbMHMeCH'lHoro xpaneana 31'<1

aKTHBHOCTb He H3MeHHJIaCb

BbIJIO yCTaHOBJIeHO 'lTO Mg-t-+ yBeJIM'lHBaJIH aKTJ1BHOCTb KHCJIOH q,ocq,8Ta3bI 60-

JIee 'leM Ha 50%. HaH60JIee CHJIbHbIMM HHr11GHTapoMH 6bIJIH q,1'OPMCTblH HaTpJ1ti,

,;pacTBop HO.Ila B JK H BTOpH'lHbIH apceaar HaTPHH. Cpe.Il11 HCCJIe.IlOBaHHbIX q,JIU-

BOHOB KBepQMTJ1H nOJIHOCTbID npeOCl"aHaBJIHBaJI fleifcTBHe q,ocq,aTa3bI, rorna KaK

pyTHH He OKa3bIBaJI Ha 3TOT 3H3HM HJ1KaKOrO BJIHRHH1ł.

B HCCJIe.IlOBaHHblx 06pa3QaX conepxcaaae q,ocq,opa BbI'lHCJIeHHOe Ha OCHO.BaHJ1H

KOJIWłeCTBa q,eHOJIa 6bIJIO HeCKOJIbKO paa HJ1:lKe oeurero KOJIH'leCTH3 q,ocq,opa

BbIAeJIeHHOrO 113 cyócrpara. 3TO n03BaJIReT npezmonarara, 'lTO B Mefle HaXU,lIl11'ClI

J1HOH ente 3H3HM THna q,ocq,opJ1JIa3. KOJIH'leCTBO oóuiero q,ocq,opa, Haj;j:AeHHoro

B Me,llaX, KOJIe6aJIOCb B rpaaauax OT 3470 .IlG 8020 MKr, HO Me:lKAY coztepscaaaex

og~ero <pocq,opa 11 KHCJIOH q,ocq,aTa3bI He ~aHl1.eHO HJ1KaKOH KOpeJIJlql1H.
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Witold Zalewski

PHOSPHATASES IN HONEYS

Summary

Aeeording to the proeedure of Sehormuller and coltaborators outbór elabora-
ted own method of quantitative measurment of acid phosphotase in honeys. As
a substrate phenyl disodium arthophosphate was used. This method show to be
suffieient beeause emmerated variation eoeffieient was 2.23%. More than 400
sampies of honeys, neetars, pollens, pollen loads and living bees were used for
measuring of acid phosphatase and it was stated that aetivity of aeid phospha-
tase in honeys oseillate between 29.8 - 2140 me/moles and in neetars from 15
to 2750 me/moles. Pollens were eharaeterized by the highest aetivity of aeid pho-
sphatase from 1260 to 145500 me/moles. In the body of bees it was stated only
very slight aetivity of aeid and alcaline phosphatase. In the experiments perfor-
med under the vcages wnth bees in nuclei it was observed that bees added to the
honey, made with beat sugar, traee quantity of phosphatase. Aetivity of phospha-
tase in this honey was about 16 times lover than the averagę others sampies of
honey.

Futher experiments showed that different sampies of heated honey for 10-
60 minutes in temperature of 60°C did not change greatly activity of acid pho-
sphatase. Lost of it did not exeeed 33% of primery value. Heatmg of these sam-
pies in temperature of 75°C deereased aetivity of acid phosphatase from 34.5 to
80% and in temperature of 85°C aetivity dropped to zero. Sampies of honeys
stored in glass eontainers in dark reom after 6-8 rnonths Iost 48--82% aetivity
of acid phosphatase. Only one sample after 8 months of storagę did not show
deerease aetivity of acid phosphatase.

It was stated that ions Mg++ ineresed activity of acid phosphatase over
50%. The strongest inhibitors were the folloving: sodium fluoride, iodine in po-
tassium iodide and sodium arsenate hydrated. Among investigated flavones quer-
eetin eomplitly restrained aetivity of acid phosphatase, but rutin did not simulate
or diereased aetivity of his enzyme.

In the investigated sampies of honeys the eon tent of phosphorus was enume-
rated from seereated phenol and was few times lower tram quantity of general
phosphorus seereated from subsrate. It is suppose that in honeys there is ais o
different enzyme of phosphorilase type. In the investigated honeys quantity of
generał phosphorus oseeillated from 3470 to 8020 ug, however we did not find any
eorrełation between eontent of inorganie phosphorus and aetivity of acid phospha-
tase.


