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Tyrimo tikslas – identifikuoti pupų meduje ir žiedadulkėse esančius baltymus ir įvertinti jų 

įvairovę, susijusią su augalų ir bičių organizmo kilmės baltymais; identifikuoti lipčiaus meduje esančius 

baltymus, priklausomai nuo nektaringųjų augalų ir amarų įnašo sudėties.  

Tyrimui naudotas monoflorinis pupų medus ir rankomis nuo pupų žiedų surinktos žiedadulkės bei 

rapsų medus su lipčiaus elementais. Baltymai, išskirti iš tirtų medaus ir žiedadulkių mėginių, analizuoti 

masių spektrometru Synapt G2 HDMS, MS
E
 metodu. Baltymai identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti 

naudojant programinį paketą PLGS, v. 3.01 (Protein Lynx Global SERVER). Baltymai identifikuoti pagal 

Apis mellifera, Daucus carota, Arabidopsis thaliana, Vicia ir Carum UniProtKB duomenų bazėje.  

Pupų meduje nustatyta žiedadulkių: pupų – 47,5 %, rapsų – 35,4 %, liepų – 4,3 %. Pupų medaus ir 

žiedadulkių baltymų sudėtyje iš viso identifikuota 71,6 % suminių baltymų. Monofloriniame pupų meduje 

ir žiedadulkėse identifikuoti 158 ir 99 baltymai, kurie atitinka paprastosios morkos (Daucus carota) 

baltymus atitinkančias sekas. Įvertinus šių baltymų procentinę sudėtį pupų meduje nustatyta, jog D. carota 

suminiai baltymai, identifikuoti pupų meduje, sudaro 66,7 %. Pupų žiedadulkėse baltymų nustatyta 

vidutiniškai 4,4 karto daugiau nei monofloriniame pupų meduje.  

Monofloriniame pupų meduje ir žiedadulkėse identifikuoti 104 ir 138 baltymai, identiški augalo 

Arabidopsis thaliana baltymams, ir po 7 medaus bei žiedadulkių baltymus, identiškus Vicia faba 

baltymams.  

Tirtų medaus požymių koreliacinė analizė parodė, jog yra stiprus teigiamas ryšys (r = 0,650) tarp 

baltymų kiekio ir nustatytų peptidų skaičiaus, identifikuotų pupų meduje, ir vidutinio stiprumo (r = 0,494) 

– tarp baltymų molekulinių svorių ir peptidų skaičiaus. Galima teigti, jog sudarytas priklausomybės modelis 

tarp medaus baltymų požymių atskleidžia praktiškai naudingus rezultatus vertinant meduje esančius 

augalinius baltymus.  

Baltymų tyrimo metu identifikuoti 42 bičių organizmo baltymai, iš jų 6 priskirti bičių pienelio 

baltymams. Dalis bičių organizmo baltymų nėra atpažįstami A. mellifera duomenų bazėje ir įvardijami kaip 

necharaktertizuojami (uncharacterized proteins OS=Apis mellifera). Išsamius apibūdinimus turėjo 14 Apis 

mellifera organizmo baltymų. Iš baltymų, priskiriamų bičių OS=Apis mellifera organizmo baltymams, yra 

identifikuoti karboksilo esterio hidrolazė (CEH), alfa-gliukozidazė, gliukozilceramidazė, apolipoforino-III 

panašus baltymas, ferritinas, defensinas-1, vitellogeninas, transferinas, alfa-amilazė, histonas H2B ir 

histonas H4B. Dalis šių baltymų yra reikšmingi medaus kokybei.  

Bičių pienelio ir medunešių bičių (A. mellifera) organizmo baltymai identifikuoti visuose medaus 

mėginiuose. Jie gali būti vertinami kaip medaus natūralumo rodiklis.  

Lipčiaus elementai meduje identifikuoti mėginius tiriant mikroskopu – jų nustatyta nuo 28,0 iki 

58,7 %. Lipčiaus medaus sudėties ir baltymų tyrimo kiekybiniai rezultatai palyginti su monoflorinio rapsų 

nektaro medaus baltymais. Septyniuose medaus mėginiuose iš viso identifikuotas 431 baltymas, 

priklausantis šioms baltymų grupėms: 1) naminės bitės (A. mellifera), 2) sėjamojo rapso (Brassica napus), 
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3) valgomosios bulvės (Solanum tuberosum), 4) žirninio amaro (Acyrtosiphon pisum), 5) bičių žarnyno 

bakterijos (Lactobacillus kunkeii), 6) sėjamojo žirnio (Pisum sativum) ir 7) paprastosios pupos (Vicia faba).  

Pagal tyrimo duomenis nustatyta, jog baltymai profilinai yra būdingiausi rapsų nektaro medui. 

Medui su lipčiaus elementais yra būdingas didesnis kiekis bičių pienelio baltymo MRJP4_APIME (Major 

royal jelly protein 4) ir žirninio amaro baltymo J9JZG8_ACYPI. Tirtų rūšių meduje bičių pienelio baltymai 

sudaro pastovią dalį, o jų kiekis yra tris kartus didesnis, palyginus su bičių organizmo baltymais.  

Lipčius, produkuojamas žirninių amarų, yra alternatyva nektaro medui. Medaus sudėtį paįvairina 

vienu metu bičių surenkamas ir sunešamas į avilius lipčius bei nektaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paveikslas. Prietaisų sistema mėginių proteominei analizei atlikti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 paveikslas. Žiedadulkės ir lipčiaus elementai meduje. Žiedadulkės pupų meduje: 1 – pupų, 2 – rapsų, 3 – 

blindžių (A); mikroskopinė grybo Alternaria nuotrauka lipčiaus meduje (B)  


