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Bevezetés 

A szakirodalmat fellapozva számtalan publikációt találunk a különböző mézfajták 

összetételéről. Ezek jelentős hányada viszont csak a fő komponensek (fruktóz, glükóz, 

szacharóz, víz) mennyiségéről készült statisztikai elemzés, az adott ország mézeire 

jellemző adatgyűjtés. Ilyeneket hazai viszonylatban is könnyen találunk, szakcikkek, 

diplomamunkák, doktori disszertációk formájában is. Szintén sokat foglalkoztak a méz 

minőségére jellemző komponensek vizsgálatával, különösen azokkal, amelyekre 

valamilyen előírás szerepel a Magyar Élelmiszerkönyvben, pollenösszetétel, HMF, 

diasztáz aktivitás, stb. 

Régi megfigyelés, hogy a méz jó hatással van egészségünkre akár elfogyasztva, akár 

külsőleg használva is, így több publikációt találunk a közismert biológiailag aktív 

komponensek, vitaminok valamint a makro- és mikroelemek vizsgálatáról is. Ezek 

mindegyike megegyezik abban, hogy az említett komponensek nagy része 

megtalálható a mézben, viszont nem érik el azt a szintet, hogy az átlagos 

mézfogyasztási szokásokat figyelembe véve jelentősége lehetne a szervezet 

tartalékainak feltöltésében. 

Sokkal kevesebb irodalmi adatot találunk a mézek egyéb mikro komponenseinek 

vizsgálatáról, amelyek akár bizonyítottan, akár feltételezhetően rendelkeznek biológiai 

aktivitással. Bár a külföldi szakirodalomban az utóbbi évtizedben már találhatók olyan 

publikációk, amelyek a méz eddig nem behatóan kutatott mikro komponenseivel 

(polifenolok, flavonoidok) foglalkoznak, általában ezeknek csak az összmennyiségét 

vizsgálták. A magyarországi mézek vizsgálata kapcsán megemlítendő a mézek 

aromaanyagainak kutatása, melynek a méz fajtaazonosságának megállapításában 

lehet szerepe. 

A mézek aminosav összetételéről viszont alig találunk szakirodalmi adatokat, 

különösképpen a magyarországi mézek vonatkozásában. Kivételt képez ez alól a 

prolin, mint a mézben legnagyobb mennyiségben jelen lévő aminosav, amelyet több 

nyugat-európai országban fontos paraméterként vizsgálnak a méz minősítése során, 

bár az európai uniós direktívában nem szerepel. 

A mézek vizsgálatával kapcsolatos kutatási projektünk célja az, hogy első lépésként 

feltérképezzük a Magyarországon gyűjtött fontosabb fajtamézek és vegyes virágméz 



aminosav összetételét. Ennek során vizsgáljuk a mézben lévő összes aminosav 

mennyiségét, a mézben lévő pollenek, a mézben megtalálható fehérjék, valamint a 

méz szabad aminosavainak összetételét. Választ keresünk arra, hogy találunk-e 

különbséget az egyes méztípusok aminosav összetételében, és ha igen, ez a 

különbség a méz melyik frakciójára vezethető vissza. A vizsgálati eredmények 

függvényében kísérletet teszünk arra, hogy a méz aminosav összetételét ún. 

ujjlenyomatként használjuk a méz fajtájának és esetleg származási helyének 

megállapítására. 

Elkezdünk összeállítani egy komponens listát, amelynek segítségével felépítünk egy 

olyan adatbázist, amely a Magyarországon jellemző mézfélék adatait tartalmazza. A 

későbbiekben ezt kiegészítjük az aminosavakon kívül más egyéb mikrokomponensek 

adataival is 



Kísérleti rész 

Vizsgálati módszer fejlesztése 

Az aminosav összetétel vizsgálata elsősorban a haszonállatok megfelelő 

takarmányozása miatt kapott jelentősebb szerepet. A megfelelő hozam eléréséhez 

szükséges, hogy pontosan beállított aminosav összetételű takarmányt kapjanak, ezért 

az aminosav összetétel vizsgálatokat elsősorban takarmányokra dolgozták ki. Erre 

szabványosított módszer is létezik, melynek során a mintát tömény sósavval 

elroncsolják, azaz a fehérjéket aminosavakká hidrolizálják. Az így nyert mintát 

megfelelő kezelés után ún. aminosav analizátorral vizsgálják. 

Mivel laboratóriumunkban nem áll rendelkezésre ilyen készülék, ezért a tervezett 

vizsgálatok elvégzéséhez új módszer kidolgozására került sor. 

Szakirodalmi adatok és a rendelkezésünkre álló mérőműszerek alapján úgy 

döntöttünk, hogy a vizsgálatot nagy hatékonyságú folyadékkromatográffal (HPLC) 

fogjuk elvégezni. Ennek lényege, hogy egy komplex elegyet a kromatográfiás 

rendszerbe juttatunk, és a rendszeren való áthaladás során az elegy komponensei 

időben és térben szétválasztódnak egymástól, így kromatográfiás rendszer végén a 

detektorban külön-külön lehet a mennyiségüket meghatározni. 

A vizsgálati módszer fejlesztése során figyelembe kellett venni, hogy a várhatóan a 

mézben lévő aminosavak mennyisége kicsi, ezért olyan detektálási módszert kellett 

alkalmaznunk, amellyel alacsony koncentrációk is pontosan mérhetők. E cél elérése 

érdekében az aminosavakat speciális vegyületekkel, ún. származékképző szerekkel 

reagáltattuk. Az így kapott aminosav származékokat vizsgáltuk HPLC-vel, amelyhez 

ultraibolya (UV) és fluoreszcens (FLD) detektálást alkalmaztunk. Ezzel a módszerrel a 

mézben lévő 1 mg/kg-nyi aminosav már biztonsággal kimutatható. 

Műszerek 

A vizsgálathoz Agilent 1200 HPLC rendszert használunk az alábbi elemekkel és 

beállításokkal: 

 

G 1312B Bin Pump SL  Biner HPLC pumpa 

G 1376C Hip. ALS SL  Automata mintaadagoló 



G 1379B  Gázmentesítő (degasser) 

G 1315C Diódasoros Detektor 

G 1321A Fluoreszcens Detektor 

G 1316B Kolonna termosztát 

 

Kromatográfiás körülmények: 

 

Kolonna: ACE UltraCore 2.5 SuperC18 100*3mm 2,5µ 

Kolonna hőmérséklet 40 °C 

Gradiens program Time %B Flow Max. Press. 

0.00 1.0 1,00 400  

0.30 1.0 1,00 400  

10.00 57.0 1,00 400  

10.50 100.0 1,00 400  

13.50 100.0 1,00 400  

14.00 1.0 1,00 400  

A mérés időtartama 14 perc 

Áramlási sebesség 1.0 ml/min 

Detektor1 DAD  338 nm az OPA származékokhoz 

262 nm az FMOC származékokhoz 

Detektor2 FLD  ex. 340 nm em. 450nm az OPA származékokhoz 

ex. 250 nm em. 360nm az FMOC származékokhoz 

 

Célkomponensek: 

Vizsgálataink során az aszparaginsav, glutaminsav, szerin, hisztidin, glicin, treonin, 

metionin, arginin, alanin, tirozin, valin, fenilalanin, izoleucin, leucin, lizin, és prolin 

mennyiségét mértük. A fel nem sorolt aminosavak a mintaelőkészítés során vagy 

elbomlanak (triptofán), így nem mérhetők, vagy átalakulnak, (aszparagin, glutamin, 

ezért aszparaginsav, illetve glutaminsavként mérjük őket) vagy pedig nem voltak 

kimutathatók a mézben (cisztein, cisztin). 



 

Minták 

Az aminosav összetétel vizsgálatát 61 db mézmintán végeztük el. Ezek mindegyike a 

2015-ös év során gyűjtött, termelői méz. Ezek a következőképpen oszlanak meg: 

16 db akác, 14 db repce, 7 db hárs, 3 db napraforgó, 4 db selyemfű, 5 db édesharmat 

és 12 db vegyes virágméz. 

Annak érdekében, hogy a mézek aminosav összetételéről a lehető legtöbb információt 

nyerjük, mindegyik mintából 4 különböző vizsgálatot végeztünk. 

Összes aminosav meghatározás 

A mézmintát 6 N sósav oldattal 24 órán át 110 °C-on hidrolizáltuk, majd pH beállítás 

és térfogatra állítás után mértük az aminosav tartalmat. Ezzel a vizsgálattal a mézben 

lévő összes aminosavat meghatároztuk, mind a szabad mind a fehérjében kötött 

aminosavakat. 

Szabad aminosav meghatározás 

A mézmintát ismert térfogatú 0,1 N sósav oldatban feloldottuk, 0,45 µm pórusátmérőjű 

membránszűrőn szűrtük, majd a szűrlet szabad aminosav tartalmát mértük. Mivel a 

vizsgálat során nem került sor a mézben lévő fehérjék roncsolására, így csak az 

oldatban, vagyis a mézben lévő szabad aminosavakat mértük. 

Fehérje frakció aminosav összetételének vizsgálata 

A mézmintát ismert térfogatú 0,1 N sósav oldatban feloldottuk, majd 0,45 µ 

membránszűrőn szűrve eltávolítottuk belőle a mikroszkopikus szennyeződéseket (pl. 

pollenek). A megszűrt oldatot 30 kD-os szűrőn ultraszűrésnek vetettük alá. Ennek 

során minden olyan komponenst kiszűrünk a mézből, melynek molekulatömege 

nagyobb 30000 D-nál. Ezek jellemzően a mézben jelen lévő fehérjék. Az ultraszűrőn 

fent maradt fehérje frakciót 6 N sósav oldattal 24 órán át 110 °C-on hidrolizáltuk, majd 

pH beállítás és térfogatra állítás után mértük az így kapott oldat aminosav tartalmát. 

Pollenek aminosav összetételének vizsgálata 

A mézmintát 0,1 N sósav oldatban feloldottuk, majd az oldat meghatározott 

mennyiségét 0,45 µ membránszűrőn szűrtük. A szűrőn maradt mikroszkopikus 

elemek, jellemzően pollenek aminosav összetételét úgy mértük, hogy a 

szűrőmembránnal együtt hidrolizáltuk 6 N sósav oldattal 24 órán át 110 °C-on. A pH 



beállítása és térfogatra állítás, után került sor a mérésre. A szűrőmembrán zavaró 

hatásának elkerülése érdekében olyan membránt választottunk, amelyről előzetes 

mérések során meggyőződtünk, hogy aminosavat/fehérjét nem tartalmaznak, így a 

pollenek aminosav összetételét nem befolyásolják. 



Eredmények 

A vizsgálati eredmények számszerű értékeit az 1 illetve a 2 melléklet tartalmazza excel 

táblázat formájában. Az 1 melléklet munkalapjain külön-külön tüntettük fel a különböző 

mézek egyes frakcióinak aminosav összetételét. A táblázat bal oldalán az egyes méz 

frakciók aminosav tartalmát találjuk mg/kg egységben. Mindegyik érték mézre 

vonatkoztatva van megadva, tehát amikor azt látjuk a táblázatban akácméz esetén a 

fehérje frakció aminosav összetételénél, hogy aszparaginsavból 31,11 mg/kg-ot 

tartalmaz, akkor az azt jelenti, hogy egy az adott mintaelőkészítési módszerrel 1 kg 

mézből kinyert fehérjében 31,11 mg aszparaginsav található. 

Minden frakció t jelölő táblázat alján vastagon szedve a z adott minta adott frakciójában 

lévő aminosavak összegét tartalmazza. Tehát példáull az 1 számú akácméz minta 

fehérje frakciójának összes aminosav tartalma, a 233,23 mg/kg 

Az egyes frakciókra vonatkozó eredmények jobb oldalán vastagon szedve az adott 

méz típus összes mintája vizsgálati eredményeinek átlagát találjuk, azaz pl. akácméz 

esetén a 16 db minta fehérje frakciója aszparaginsav tartalmának átlaga 32,89 mg/kg. 

A táblázat jobb oldalán az egyes minták egyes frakcióinak aminosav összetételét az 

aminosavak összegére normálva. Példaként az 1 számú akácméz minta fehérje 

frakciójának aszparaginsav tartalma 31,11 mg/kg. Mivel ezen minta fehérje 

frakciójának összes aminosav tartalma 233,23 mg/kg az aszparaginsav tartalom 

aránya 13,34 %. 

A 2. melléklet táblázatának bal oldala az összes mézfajta mérési eredményeinek 

átlagát mutatja be egymás mellett mg/kg-ban megadva, a jobb oldala pedig ugyanezt 

százalékos értékekben. 

Eredmények értékelése 

Az 1. mellékletet tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy mindegyik mézfajta esetén 

nagy eltéréseket tapasztalhatunk az egyes minták között az aminosavak abszolút 

mennyiségében. Ez azt mutatja, hogy a mézek aminosav tartalmát, nagymértékben 

befolyásolja a gyűjtés helye, a méhészeti technológia, az időjárás és egyéb tényezők. 

Akácméz esetén például az összes aminosav tartalom 350,51és1438,92 mg/kg között 

változik, a vizsgált 16 db. minta esetén, az átlagérték 966,13 mg/kg. Ugyanez 

megfigyelhető a mézek többi frakciója esetén is. 



Figyelemre méltó, hogy a mézek aminosav tartalmának túlnyomó részét a mézben 

lévő pollenek adják. Ez összecseng azzal, hogy a méhek legfontosabb fehérje forrása 

a virágok összegyűjtött pollenje. A pollenek után következik a méz fehérjéinek 

aminosav tartalma, legvégül alig néhány százaléknyi mennyiségben a szabad 

aminosav tartalom. E három frakció aminosav tartalmának összege a mérési 

hibahatáron belül általában kiadja a méz összes aminosav tartalmának mért értékét. 

Megjegyzendő, hogy édesharmat mézek esetén a „pollen” megnevezés megtévesztő, 

az egyes frakciók előkészítése során említettük, hogy a 0,45µm pórusméretű szűrőn 

fent maradt mikroszkopikus elemeket értjük ez alatt. 

Ha az egyes aminosavak mennyiségét vizsgáljuk, akkor látható, hogy három aminosav 

adja a mézben lévő összes aminosav jelentős részét. Ezek az aszparaginsav, a 

glutaminsav és a prolin. Legnagyobb mennyiségben a prolin mérhető a mézekben, ami 

várható is, hiszen a bevezetésben már említettük, hogy ennek a paraméternek a 

vizsgálatára külön módszert dolgoztak ki, mert fontos szerepet játszik a méz 

minősítésében. Ha a százalékos értékeket nézzük, akkor még inkább feltűnő, hogy 

csupán az említett 3 aminosav fordul elő 10 % fölött a mézekben, természetesen az 

aminosavak mennyiségének összegére vonatkoztatva.  

A többi aminosavról elmondható, hogy a gyakoriságuk csak kivételes esetekben 

haladja meg az 5 százalékot, a és csak a vegyes virágméznél fordul elő, hogy 

egyszerre három aminosav is, a szerin, leucin, és valin ezen érték fölött van. 

Mivel az azonos típusú mézminták egyes aminosavainak mért értéke között is jelentős 

eltérések tapasztalhatók, a megvizsgált minták száma kicsi ahhoz, hogy mélyreható 

következtetéseket vonjunk le az aminosavak mennyisége és a méztípusok között. 

Érdemes még szemügyre venni a 2. melléklet táblázatát, amelyben egy munkalapon 

láthatók a különböző méztípusok mért értékeinek átlagai. 

Ha a különböző méztípusokat egymással hasonlítjuk össze, akkor azonnal feltűnik, 

milyen nagy különbségek vannak az aminosavak mennyiségében. Méréseink azt 

mutatják, hogy legalacsonyabb aminosav tartalma az akácméznek van. A mért értékek 

átlaga nem éri el az 1000 mg/kg-ot, míg a legnagyobb mennyiséget mutató 

édesharmat méz esetén ez az érték a 3000 mg/kg-ot is meghaladja. E két szélső érték 

mellett a vizsgált többi méz összes aminosav tartalma 1500 és 2500 mg/kg közé esik. 

Ez korrelál azzal a jól ismert megfigyeléssel, hogy a nagyon világos mézek ásványi 



anyag tartalma, vezetőképessége általában alacsonyabb, míg a sűrű, sötét mézeké 

jóval magasabb az átlagnál. 

Ha az egyes frakciók aminosav összetételének százalékos értékeit vizsgáljuk, akkor 

érdekes megfigyelést tehetünk. A táblázat jobb oldalán, a különböző mézek egyes 

aminosavaira mért értékek szórását láthatjuk vastagon szedve. Azt várnánk, hogy 

mivel a különböző mézek különböző polleneket tartalmaznak ezek aminosav 

összetétele is különbözni fog egymástól. Pedig éppen ellenkezőleg, ez az egyetlen 

frakció, ahol csupán a prolin százalékos mennyiségeinek szórása haladja meg az 1 

értéket, az összes többi ennél kevesebb. A többi frakció esetén többször előfordul, 

hogy a szórás értéke meghaladja az 1 értéket. Ez azt mutatja, hogy bár a különböző 

növények különböző polleneket termelnek, ezek aminosav összetétele nagyon 

hasonló, azaz hasonló fehérjék vannak bennük. 



Összefoglalás 

A kutatási projektünk első évének célja az volt, hogy feltérképezzük a Magyarországon 

gyűjtött fontosabb fajtamézek és vegyes virágméz aminosav összetételét. Ehhez egy 

olyan vizsgálati módszert fejlesszünk, amely lehetővé teszi nagy számú minta gyors 

és pontos elemzését. 

Szakirodalmak felhasználásával sikerült kidolgoznunk egy vizsgálati eljárást, melynek 

során az aminosavakat megfelelő vegyületekkel reagáltatjuk (aminosav származékot 

állítunk elő) és a képződött származékot folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel 

mérjük fluoreszcens (FLD) és diódasoros (UV) detektor alkalmazásával. Ezzel a 

módszerrel zavaró hatástól mentesen tudjuk mérni a mézmintákból a különböző 

mintaelőkészítési módszerekkel előállított aminosavakat. 

61 db mézmintát vizsgáltunk, melyek akác-, repce-, hárs-, napraforgó-, selyemfű-, 

édesharmat-, és vegyes virágméz csoportokba sorolhatók. Mindegyik mintából 4 

különböző frakciót vizsgáltunk, ezek a szabad aminosav, pollen, fehérje, és a teljes 

méz. 

A mérési eredmények feldolgozásával az alábbi megállapítások tehetők: 

1. az egyes mintatípusokon belül is nagy az eltérés az egyes minták aminosav 

tartalma között, ez vonatkozik mind a külön-külön aminosavakra, mind az 

aminosavak mennyiségének összegére. Ez mutatja, hogy az időjárás, a 

méhészeti technológia és egyéb paraméterek nagy hatással vannak a méz 

aminosav tartalmára. A vizsgált mintaszám nem elégséges arra, hogy 

összefüggést találjunk a méz fajtája és aminosavainak mennyisége között. 

2. A méz összes aminosav tartalmának legnagyobb hányadát a benne lévő 

pollenek aminosav tartalma adja. A szabad aminosav tartalom elhanyagolható. 

3. A mézek átlagos, összes aminosav tartalma 1550-2500 mg/kg közé esik. 

4. A világos mézek, pl. akácméz aminosav tartalma alacsony a sötét mézeké 

(édesharmat) magas az átlaghoz képest. 

A vizsgálati eredményekből elkezdtünk felépíteni egy adatbázist, melyet a 

későbbiekben más mintákkal és az aminosavaktól eltérő más, új komponensekkel 

is kiegészítünk. 


