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Studie byla zaměřena na stanovení hydrofilních vitaminů skupiny B (niacinu B3, pyridoxalu B6 a kyseliny listové B9) v medech květových a medovicových z let
2018–2021. Počet vzorků (n) k vyšetření byl 32. Analýza byla provedena kapalinovou chromatografií s UV detekcí.
Obsah vitaminů v květových medech (n=25) byl následující: 1,05±0,35 mg/100 g (B3); 5,59±4,30 mg/100 g (B6); 0,08±0,06 mg/100 g (B9). Průměrná koncentrace
vitaminů v medovicových medech (n=7) byla: 2,33±0,84 mg/100 g (B3); 5,42±4,25 mg/100 g (B6); 0,06±0,05 mg/100 g (B9).
Statistická významnost na hladině p ˂ 0,05 byla zjištěna u medovicových medů pro vitamin B3, kde byl obsah tohoto vitaminu vyšší než u medů květových.
Koncentrace vitaminů B6 i B9 byly nepatrně vyšší u květových medů.

V dokumentech Codex Alimentarius Standard for Honey (2019), směrnici Rady 2001/110/ES o
medu, v úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU a ve vyhlášce o medu
č. 76/2003 Sb. (v aktuálním znění) je med charakterizován jako „přírodní sladká látka
produkovaná včelami medonosnými (Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo výměšků živých
částí rostlin nebo z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, které se nacházejí na živých částech
rostlin, které včely sbírají, přetvářejí mísením se svými vlastními specifickými látkami a
ukládají, nechávají dehydratovat, uskladňují a nechávají uležet a zrát v medových plástech“.
Tyto právní předpisy si kladou za cíl zajistit přirozený původ medu od jeho výroby po prodej,
sledovat citlivé parametry v medech, které by mohly být ohroženy nevhodnými vnějšími
zásahy a tímto způsobem snížit jeho kvalitu. Primární je tedy zajistit bezpečnost produktu a
zachování odpovídající kvality.

Med je viskózní roztok jednoduchých sacharidů (cukrů), především glukózy a fruktózy, dalších
složitějších sacharidů, vitaminů rozpustných ve vodě (vitaminy B skupiny a vitamin C),
minerálních látek, aktivních enzymů, aminokyseliny prolinu a látek s antimikrobiálním
efektem (flavonoidy, karotenoidy, fenolické sloučeniny). Vyšší obsah těchto látek a výrazná
chuť medu se často dává do souvislosti s tmavším zabarvením medu. Složení medu je
převážně ovlivněno botanickým a geografickým původem. Významnou roli hraje i druh včel,
které nektar/medovici sbírají a následně zpracovávají na med. Tyto vlivy a kroky dávají medu
jedinečné senzorické vlastnosti, mohou vykazovat různou antioxidační aktivitu a variabilní
efekty proti nechtěným etiologickým agens. Med je uplatňován v prevenci lidského zdraví (da
Silva et al., 2016; Bogdanov, 2016; Ajibola et al., 2012; Pita-Calvo et al., 2017).

Med je velmi oblíbenou sladkou pochutinou, často používanou jako alternativní forma slazení.
Poptávka po medu je celoroční, ale především v období podzim a zima je med vyhledáván pro
své antibakteriální účinky. Může být podáván dětem jako sladká laskomina, ale využití nachází
i ve sportovní výživě jako zdroj energie.

Materiál a metodika
Pro analýzu byly použity standardy nikotinamidu (vitamin B3, niacin, ≥ 99,5 %), pyridoxalu
(vitamin B6, ≥ 98 %) a kyseliny listové (vitamin B9, ≥ 99,8 %) vše od firmy Sigma-Aldrich,
Německo; chemikálie: kyselina trifluoroctová (≥ 99,9 %; Sigma-Aldrich, Německo), acetonitril
gradient grade pro kapalinovou chromatografii (≥ 99,9 %; Merck, Německo); instrumentace:
analytické váhy (Balingen, Německo), vakuové čerpadlo Vacuumbrand (Wertheim, Německo),
ultrazvuková lázeň (Kreintek, Slovensko), chromatograf Acquity Core UPLC s UV detektorem a
softwarem Empower 2 (Waters, USA), chromatografická kolona Kinetex Polar C18
2,1×100 mm, 2,6 µm (Phenomenex, USA); vzorky květových a medovicových medů z tržní sítě
ČR, které jsou součástí depozitáře pracoviště.

Podíl medu byl rozpuštěn v deionizované vodě a přefiltrován do vialek k chromatografickému
stanovení. Vzorky byly vyšetřovány v paralelních stanoveních. Pro vytvoření kalibrační přímky
byly připraveny roztoky standardů vitaminů v rozsahu 1,192–29,800 mg/l (vitamin B3); 0,220–
44,000 (vitamin B6); 0,188–37,600 mg/l (vitamin B9).

Chromatografická separace probíhala v kapalinovém chromatografu Acquity Core UPLC
s detekcí v UV oblasti na koloně Kinetex Polar C18 (2,1×100 mm, 2,6 µm). Jako vodná mobilní
fáze byla použita 0,2% kyselina trifluoroctová, organickou fází byl acetonitril, mobilní fáze byly
nastaveny při izokratické eluci v poměru 90 % vodná fáze ku 10 % organické fáze. Kolonový
průtok byl 0,5 ml/min; teplota na koloně 35 °C; nástřik vzorku byl 1 µl; čas analýzy 10 minut.
Detekce v UV oblasti byla zvolena pro vitamin B3 při vlnové délce 254 nm (Obrázek 1), pro
vitaminy B6 a B9 270 nm (Obrázek 2). Analyty v reálných vzorcích medů jsou uvedeny na
obrázcích 3 a 4.
Metoda kalibrační přímky byla použita pro kvantitativní vyhodnocení. Microsoft Excel
(Microsoft, USA) a Unistat for Excel (UK, Londýn) byly vybrány pro statistické hodnocení
s následujícími testy: Shapiro-Wilkův test normality, Kruskal-Wallisova jednofaktorová analýza
rozptylu a mnohonásobné porovnávání (Tukey-HSD test).

Naše studie byla zaměřena na stanovení hydrofilních vitaminů B skupiny – niacin (B3), pyridoxal (B6) a kyselinu listovou (B9) – v medech květových a medovicových.
Koncentrace byly průměrně pro květové medy do 5,59 mg/100 g a pro medovicové medy do 5,42 mg/100 g. Z těchto výsledků je patrné, že vyšší obsah byl naměřen
v květových medech. Analýza medů je zatížena řadou faktorů, které mohou ovlivnit stabilitu vitaminů. Daná odchylka mohla být způsobena i nižším počtem
analyzovaných medovicových medů. Med je součástí tradičního stravování, a i přesto, že není primárním zdrojem vitaminů, komplexní složení medu určuje jeho
autenticitu.

Výsledky a diskuze
Pro vyhodnocení byly porovnávány medy květové a medovicové. Průměrné hodnoty a další
statistické parametry obsahu vybraných vitaminů skupiny B jsou uvedeny v tabulce 1. Vyšší
obsah vitaminu B3 byl zaznamenán u medovicových medů, květové medy obsahovaly
nepatrně vyšší obsahy vitaminů B6 a B9. Jak u medů květových, tak u medů medovicových
byl obsah vitaminu B9 velmi nízký (bližší srovnání v grafu 1). Rozlišná variabilita byla
ovlivněna zastoupením medů z různých let (2018–2021), což mohlo mít vliv na kolísání
koncentrací a výskyt větších odchylek. Projevit se zde mohlo i rozdílné botanické zastoupení.

León-Ruiz et al. (2013) porovnávali medy květové a medovicové, v nichž stanovovali
vitaminy B3 a B6. Pro vitamin B3 byla naměřena průměrná hodnota v šesti květových medech
0,082 mg/100 g; pro med medovicový 0,013±0,003 mg/100 g. Vitamin B6 byl v koncentraci
0,045 mg/100 g (květové medy) a 0,21 mg/100 g (medovicový med). V porovnání s touto
studií, jsou výsledky naší studie poněkud vyšší.
Rusko et al. (2021) stanovili průměrnou hodnotu vitaminu B9 0,06 mg/100 g (nejvyšší pak
0,18 mg/100 g). Tyto hodnoty odpovídají maximálním koncentracím pro vitamin B9 (viz
tabulka 1). Studie také uvádí, že vitamin B9 není v medu často obsaženým vitaminem.
Z počtu analyzovaných vzorků 393, byl vitamin B9 detekován pouze u 28 vzorků (Rusko et al.,
2021). V naší studii také téměř u třetiny vzorků nebyl vitamin B9 nalezen.
Kolektiv autorů Kivrak et al. (2016) potvrdili přítomnost vitaminů B skupiny ve všech
analyzovaných vzorcích medů, přičemž nejbohatším zdrojem byl med vřesový
(286,10 mg/kg), slunečnicový (206,01 mg/kg) a tymiánový (163,27 mg/kg). V analyzovaných
medech různého botanického původu byly zjištěny: vitamin B3 v hodnotách 17,10–
69,80 mg/kg; vitamin B6 2,58–102,93 mg/kg; vitamin B9 0,86–2,42 mg/kg.
Vysoké koncentrace B3 popisují v medech z tropické oblasti Chua et al. (2013): 170–
355 mg/kg.
Bogdanov (2016) uvádí množství B3 0,10–2,7 mg/kg; B6 0,02–0,32 mg/kg a B9 0,01–
0,7 mg/kg.
Výskyt vitaminů v medech je ve značné míře ovlivněn nejen botanickým a geografickým
původem, druhem včel, ale také dobou údržnosti, dobou a podmínkami skladování, jeho
zpracováním, potažmo použitím komerční filtrace pro odstranění pylu, jež je dobrým
zdrojem vitaminů B (Ciulu et al., 2011; Peršurić et Pavelić, 2021; Seraglio et al., 2021;
Sunarić et al., 2020).

Výsledky experimentu jsou ve srovnání s odbornou literaturou variabilní, nicméně blízké
měřeným hodnotám. S přihlédnutím na rozložení vzorků vzhledem k rozmezí let a botanické
a geografické rozmanitosti, byly tyto výsledky očekávány. Svou roli mohla sehrát i použitá
metodika při stanovení těchto hydrofilních vitaminů.

Květové medy (n=25) Medovicové medy (n=7)

mg/kg

ø±SD Min Max Med ø±SD Min Max Med

B3 1,05±0,35a 0,30 1,54 1,16 2,33±0,84b 1,24 3,46 2,43

B6 5,59±4,30a 0,61 13,43 3,82 5,42±4,25a 0,88 10,66 7,23

B9

0,08±0,06a 0,004 0,19 0,06 0,06±0,05a 0,01 0,11 0,06

B3, niacin; B6, pyridoxal; B9, kyselina listová
n, počet vzorků; ø±SD, průměr±směrodatná odchylka; Min, minimum; Max, maximum; Med, median
Statistická významnost zjištěna na hladině p ˂ 0,05 ab mezi medy květovými a medovicovými pro vitamin B3.
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Obrázek 1 Chromatogram vitaminu B3
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Obrázek 2 Chromatogram vitaminů 
B6 a B9
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Obrázek 3 Reálný vzorek medu –
integrace vitaminu B3

Obrázek 4 Reálný vzorek medu –
integrace vitaminů B6 a B9

Graf 1 Srovnání obsahu vitaminů B skupiny v 
medech květových a medovicových

Tabulka 1 Statistické vyhodnocení analyzovaných medů
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