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Minden élőlény alapvető építőkövei a fehérjék. Ezen a csoporton belül kiemelt 

szerepük van az összes biokémiai reakció lejátszódásáért felelős katalizátoroknak, az 

enzimeknek. Az enzimek segítik elő a szervezetünkben lejátszódó felépítő és lebontó 

folyamatokat, az energia tárolását és felszabadítását, az emésztést, a tápanyagok 

felszívódását, átalakításukat, egyszóval mindent, ami életben maradásunkhoz 

szükséges. 

A méz különleges élelmiszer, mivel a méhek tartalék táplálékként raktározzák 

maguknak, és már a nektár gyűjtése során hozzáadják azokat az enzimeket, amelyek 

a nektárban lévő cukrok későbbi feldolgozásához szükségesek. Ezek az enzimek így 

a mézben is megtalálhatók. Részben ezek felelősek a méz antibiotikus hatásáért is, 

mert pl. a glükóz-oxidáz enzim működése során a glükózt átalakítja, miközben 

hidrogén-peroxid képződik, ami fertőtlenítő hatású. 

A 2017-2018-as kutatási projektünk célja az volt, hogy feltérképezzük a 

Magyarországon gyűjtött fontosabb fajtamézek és vegyes virágméz fehérje (enzim) 

összetételét, valamint ehhez egy olyan vizsgálati módszert fejlesszünk, amely 

lehetővé teszi nagy számú minta gyors és pontos elemzését. Ezen kívül a módszernek 

alkalmasnak kell lenni az egyes minták vizsgálatára oly módon, hogy a szétválasztott 

komponensek külön-külön összegyűjthetők legyenek annak érdekében, hogy a 

későbbiekben további egyedi azonosítási, illetve hatásvizsgálatot tudjunk végezni 

rajtuk. 

Szakirodalmak felhasználásával, illetve több előkísérlet segítségével sikerült 

kidolgoznunk egy ún. kromatográfiás vizsgálati eljárást, melynek során a mézben lévő 

fehérjéket (enzimeket) roncsolás és átalakítás mentesen méret szerint képesek 



vagyunk szétválasztani egymástól, és szükség esetén a folyadékkromatográf utáni 

frakciószedéssel ezeket külön-külön összegyűjteni.  

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

2017-os év során gyűjtött, termelői méz. Ezek a következőképpen oszlanak meg: 

43 db akác, 8 db repce, 3 db hárs, 1 db napraforgó, 1 db facélia és 5 db vegyes 

virágméz. 

A 61 db. minta vizsgálata során összesen 18 különböző komponenst (enzimet, 

fehérjét) sikerült elkülönítenünk, ezeket 1-től 18-ig tartó számokkal jelöltük. Jellemző, 

hogy egy mintában nem található meg az összes komponens. 

Ezekre a komponensekre az alábbi megállapítások tehetők: 

1. az egyes mézfajtákon belül is nagy az eltérés az egyes minták fehérje 

összetétele között. Ez azt mutatja, hogy az időjárás, a méhészeti technológia 

és egyéb paraméterek is nagy hatással vannak a mézek enzim tartalmára. 

2. Minden mézben jellemzően az 1-3, a 6-7, és a 12-14 sorszámokkal jelzett 

komponensek fordulnak elő a legnagyobb mennyiségben, jellemzően 

mindegyik mézben megtalálhatók. Ez valószínűvé teszi, hogy ezek az enzimek 

a méhektől származnak. 

3. Az akácmézekben jellemzően kevesebb komponens található, mint a többi 

fajtamézben, általában nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben jelennek meg 

bennük az 5, 8-11 és a 15-18 sorszámmal jelzett komponensek. Ez arra utalhat, 

hogy ezek az enzimek az akáctól eltérő növényekből származhatnak. 

A vizsgálati eredmények segítenek abban, hogy megértsük milyen hatások 

befolyásolják a mézekben található enzimeket. Az egyes komponensek azonosítása 

után, a későbbiekben lehetővé válik az enzimek mennyisége, és a mézben mutatott 

aktivitása közötti összefüggés felállítása. Ezen keresztül pedig például annak 

magyarázata, hogy egyes mézek és egyes évjáratok esetén miért alacsonyabb a méz 

diasztáz aktivitása a megszokottnál. 


