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Streszczenie 

Miód jest naturalnym produktem wytwarzanym przez pszczołę miodną (Apis mellifera) 

z nektaru kwiatowego, bądź spadzi występującej na różnych gatunkach roślin. Od tysiącleci 

jest ceniony jako element diety oraz substancja o znaczeniu leczniczym. Obecnie miód 

stosowany jest szczególnie w medycynie tradycyjnej i niekonwencjonalnej, ale nowe 

preparaty i opatrunki przeciwbakteryjne zawierające np. nowozelandzki miód manuka są też 

dostępne w aptekach i bywają wykorzystywane nawet w leczeniu szpitalnym. Miód ujęty jest 

również w Farmakopei Europejskiej 8.2, jednak bez rozróżnienia odmian. Ponieważ miód 

jest pozyskiwany przez pszczoły z licznych źródeł roślinnych, powoduje to różnorodność w 

składzie, aktywności, aromacie i innych właściwościach.  

Badania miały na celu oznaczenie składu fitochemicznego rzadziej występujących 

miodów z chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), wierzby (Salix spp.), jabłoni (Malus 

domestica Borkh.) i wiśni (Prunus cerasus L.), w poszukiwaniu związków o potencjalnej 

aktywności biologicznej, lub przydatnych jako chemiczne markery pochodzenia 

botanicznego. Oznaczono również wybrane parametry fizykochemiczne, w tym kolor 

i aktywność antyoksydacyjną zarówno dla wcześniej wspomnianych, jak i częściej 

występujących miodów z nektaru gryki (Fagopyrum esculentum Moench), lipy (Tilia spp.), 

akacji (Robinia pseudoacacia L.), rzepaku (Brassica napus L.), wrzosu (Calluna vulgaris L.) 

i nawłoci (Solidago spp.). Do badań miodów zastosowano m.in. metody wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC-DAD) i chromatografii gazowej z 

detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i masowym (GC-FID/MS). Analiza HPLC została 

przeprowadzona bezpośrednio na przefiltrowanych roztworach miodów, natomiast w celu 

uzyskania pełniejszego profilu związków lotnych, przed analizą metodą GC-FID/MS, 

przygotowywano próbki komplementarnymi metodami: ekstrakcji cieczowej wspomaganej 

ultradźwiękami (USE), z użyciem rozpuszczalników organicznych o odmiennej polarności, 

oraz metodą ekstrakcji z przestrzeni nadpowierzchniowej do fazy stałej (HS-SPME) na 

włókno pokryte różnymi typami adsorbentów. Ponadto oznaczono kolor miodów w układzie 

CIE L*a*b*C*h, zawartość fenoli z użyciem zmodyfikowanej metody Folin-Ciocalteu oraz 

aktywność antyoksydacyjną w testach DPPH (rodnik 1,1-difenyl-2-pikryl hydrazylowy) i 

FRAP (test siły antyoksydacyjnej redukującej jon żelazowy). 



Wyniki badań, opisane w cyklu 6 publikacji, dostarczyły nowej wiedzy na temat 

wybranych parametrów fizykochemicznych oraz fitochemii rzadziej występujących miodów. 

Po raz pierwszy opisano profil związków lotnych obecnych w miodzie z chabra bławatka, 

jabłoni i wiśni, odkrywając związki, które mogą pełnić rolę specyficznych bądź 

niespecyficznych markerów odmiany. Ponadto, porównano charakterystykę polskiego miodu 

wierzbowego z uzyskanymi i opisanymi wcześniej w piśmiennictwie próbkami z innych 

lokalizacji, wykazując różnice między miodami pozyskanymi w różnych obszarach 

geograficznych. Dodatkowo porównano parametry fizykochemiczne i ogólne profile 

chromatograficzne (HPLC) sześciu polskich odmian miodu, pod kątem możliwości ich 

zastosowania do rozróżniania poszczególnych odmian. Badania wykazały, że miód chabrowy 

(posiadający jedną z najwyższych aktywności przeciwbakteryjnych spośród miodów 

europejskich) jest bogaty w norizoprenoidy. Głównie 3,4-dihydro-3-oksoedulan  obecny 

jedynie w tej odmianie oraz izomery (E)- i (Z)-3-okso-retro-α-jonolu (w ekstrakcie) mogące 

służyć jako markery pozwalające na identyfikację pochodzenia botanicznego. Zawiera on 

także nielotny lumichrom, ryboflawinę i kwas fenylomlekowy. Polski miód wierzbowy 

cechuje się obecnością trans-β-damascenonu, borneolu i bicyklicznych monoterpenów o 

strukturze pinanu (HS) oraz womifoliolu, syringinianu metylu i 4-hydroksy-3-(1-metyletyl)-

benzaldehydu (ekstrakt). Zawiera też biologicznie aktywny kwas abscysynowy. Profile lotne 

miodu z jabłoni i wiśni zostały zbadane po raz pierwszy. Miód z jabłoni cechuje się 

obecnością licznych pochodnych szlaku kwasu szikimowego, terpenów, norizoprenoidów, 

niespotykanego w miodach 1H-indolo-3-octanu metylu i kumaranu. W profilu lotnym miodu 

z wiśni dominują aldehydy lilakowe, benzaldehyd (HS) i womifoliol (ekstrakt), przydatne 

jako niespecyficzne markery. Parametry fizykochemiczne oznaczono dla wszystkich 

badanych odmian miodu, analizując po kilka próbek dla każdego typu. Zawartość fenoli dla 

różnych odmian była zróżnicowana i wyniosła średnio od 121,6 do 1173,8 mg GAE/kg. 

Wartości te są skorelowane z parametrami barwy (od jasnożółtej do ciemnobursztynowej) 

oraz aktywnością antyoksydacyjną. Najciemniejszym, najbogatszym w fenole i działającym 

najsilniej antyoksydacyjnie okazał się miód gryczany. Kolor miodu okazał się być pomocny 

w rozróżnianiu odmian, np. ciemnego miodu gryczanego i wrzosowego od miodów jasnych, 

czy intensywnie żółtego miodu chabrowego od pozostałych.   
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