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CHEMOMETRYCZNE PODEJŚCIE W POSZUKIWANIU 

MARKERÓW AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ODMIAN MIODÓW  

Maria Chudzińska, Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

W funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, w dobie wymiany towarów i usług, 

autentyczność i jakość żywności odgrywają niezmiernie ważną rolę, a jej potwierdzenie 

jest trudne, pracochłonne i kosztowne. Poszukuje się markerów produktów żywnościo-

wych, pozwalających na ocenę ich autentyczności. W przypadku miodów ma to związek 

z ich identyfikacją odmianową i geograficzną. Jednym z markerów autentyczności miodu 

są zawarte w nim pierwiastki, oznaczane różnymi technikami analitycznymi (od technik 

spektroskopowych, tj. AAS, ICP-OES, ICP-MS po chromatograficzne). Nowoczesne me-

tody analityczne generują wiele wyników dzięki możliwości analizy dużej liczby próbek 

pochodzących z wielu punktów pobierań i oznaczaniu w nich wielu analitów. Analiza 

miodów jest analizą wielowymiarową i w celu charakterystyki próbek miodów niemożliwe 

jest zastosowanie tylko i wyłącznie jednego parametru opisującego jego właściwości. Stąd 

też w celu oceny autentyczności miodu konieczne jest badanie wielu zmiennych o szero-

kim zakresie właściwości, a co się z tym wiąże otrzymanie złożonego kompleksu wielu 

danych [1-3].  

W pierwszej części wystąpienia zostanie omówiona metoda ICP-MS oznaczania 15 pier-

wiastków w miodzie. Druga część będzie dotyczyć zastosowania chemometrii w interpre-

tacji otrzymanych wyników pomiarów do oceny autentyczności badanych odmian miodów. 

Przedstawione zostaną różne metody chemometryczne i ich wyniki otrzymane przy użyciu 

pakietu statystycznego STATISTICA. 

Cel i założenia badań 

Celem badań było znalezienie markerów umożliwiających ocenę autentyczności miodów na 

podstawie analizy pierwiastków przy zastosowaniu metody ICP-MS do jednoczesnego ozna-

czania pierwiastków w miodzie wraz z chemometryczną oceną otrzymanego zbioru danych. 

Etapy realizacji celu: 

 Optymalizacja i opracowanie procedury analitycznej jednoczesnego oznaczania 15 

pierwiastków (Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) w miodzie 
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z zastosowaniem techniki ICP-MS, której trudna matryca stwarza wiele problemów 

podczas przygotowania próbek. 

 Określenie parametrów charakteryzujących procedurę analityczną oraz wyniki pomia-

rów – zapewnienie i wykazanie spójności pomiarowej oraz oszacowanie niepewności 

wyniku pomiaru. 

 Zebranie materiału badawczego - próbek trzech odmian miodu (rzepakowego, spadzio-

wego i gryczanego) z różnych regionów Polski. 

 Chemometryczna interpretacja zbioru wyników, otrzymanych metodą ICP-MS ozna-

czania pierwiastków w próbkach miodu. 

 Wybranie markerów autentyczności miodu. 

Procedura analityczna 

Na schemacie zaprezentowanym na rysunku 1 przedstawiono główne etapy procedury ana-

litycznej, które zostały wzięte pod uwagę podczas optymalizacji i opracowania metody 

oznaczania 15 pierwiastków w próbkach miodów techniką ICP-MS. Jednoczesne ozna-

czanie tak wielu pierwiastków wymagało opracowania kompromisowych warunków dla 

wszystkich analitów. 

 

Rys. 1. Schemat procedury analitycznej oznaczania 15 pierwiastków 

w próbkach miodów metodą ICP-MS. 
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Aby uzyskane wyniki były wiarygodne, wyznaczono ilościowe parametry procedury anali-

tycznej i cechy wyniku pomiaru. Brak certyfikowanego materiału odniesienia wymagał 

znalezienia innej możliwości ustalenia spójności pomiarowej, jej zapewnienia i wykazania 

poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów odniesienia, metody odzysku dla próbek 

wzbogaconych oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami otrzymanymi w nie-

zależnym laboratorium analitycznym. Opracowana i zwalidowana metoda oznaczania pier-

wiastków w miodzie z ustaloną spójnością pomiarową i oszacowaną niepewnością spełniła 

wymagane kryteria i została zastosowana do oznaczania składu pierwiastkowego próbek 

miodów pochodzących z Polski, w celu znalezienia markerów umożliwiających ocenę ich 

autentyczności [4]. 

Materiał badawczy 

Materiał badawczy stanowiło 140 próbek miodów niestandaryzowanych, reprezentujących 

trzy odmiany – miód rzepakowy, gryczany i spadziowy. Próbki miodów pochodziły 

z Okręgowych Spółdzielni Pszczelarskich, do których pszczelarze dostarczają miody bez-

pośrednio po zbiorach bądź bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy z gwarancją pocho-

dzenia botanicznego i geograficznego. Miody przechowywano w szklanych naczyniach 

w temp. 4-5
o
C bez dostępu światła. Na rysunku 3 przedstawiono mapę reprezentującą 

miejsca pobierania próbek miodów [3]. 

rzepakowy

gryczany

spadziowy

 

Rys. 2. Mapa reprezentująca pochodzenie próbek miodów. 
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Badanie autentyczności miodów - chemometryczna 
interpretacja danych 

Wyniki otrzymane z analizy próbek miodów metodą ICP-MS stanowiły obszerny zbiór 

danych, trudny do interpretacji. Do ich opracowania posłużono się chemometrią, dziedziną, 

która pozwala na wydobycie użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiaro-

wych. Towarzyszy ona poszczególnym etapom rozwiązywania problemów, od ich sformu-

łowania, aż do wniosków końcowych. Opiera się na metodach klasyfikacji, grupowaniu 

czy modelach zależności [5].  

Metody chemometryczne zastosowane do znalezienia markerów autentyczności miodów 

należały do dwóch grup metod badawczych. Pierwszą stanowią metody oparte na rozpoz-

nawaniu obrazów bez nauczyciela (ang. Unsupervised Pattern Recognition). Są to metody 

graficznej prezentacji relacji pomiędzy próbkami i obiektami w wielowymiarowej przes-

trzeni. Grupują one dane analityczne za pomocą metod skupiskowych. Ale brak w nich 

z góry zadanego podziału na podzbiory czy reguły przynależności. Do najbardziej popular-

nych metod wizualizacji danych należą: analiza skupień, CA (ang. Cluster Analysis) oraz 

analiza składowych głównych, PCA (ang. Principal Component Analysis) wraz z analizą 

czynnikową, FA (ang. Factor Analysis) [1, 6].  

Drugą grupę tworzą metody uczenia z nadzorem, tzw. rozpoznawanie z nauczycielem 

(ang. Supervised Pattern Recognition), czyli metody klasyfikacji: liniowa analiza dyskrymi-

nacyjna, LDA (ang. Linear Discriminant Analysis) i drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, 

CART (ang. Classification and Regression Trees). Polegają one na znajdowaniu reguł 

klasyfikacji bądź dyskryminacji obiektów (próbek) i przypisaniu próbek do kategorii. Ich 

celem jest opracowanie reguł logicznych, które pozwolą na podstawie zbioru próbek tre-

ningowych, należących do a priori znanych grup, przewidzieć przynależność nowych 

próbek do określonych grup [1, 7]. 

Ponadto często stosowaną metodą jest analiza wariancji ANOVA, która służy do weryfi-

kacji hipotezy o równości wartości średnich w wielu próbach, tym samym pozwala na 

porównanie i znalezienie istotnych różnic pomiędzy analizowanymi grupami. 

Autentyczność miodu rozpatrywano w dwóch aspektach: jego pochodzenia botanicznego 

oraz pochodzenia geograficznego.  

Wstępne przygotowanie danych do analizy wielowymiarowej 

Wszelkie dane przed ich użyciem do właściwej analizy chemometrycznej poddano wnikli-

wej kontroli. Podstawowymi celami wstępnej obróbki i kontroli danych były: 

 wyeliminowanie „błędów grubych”, 

 wykrycie punktów odstających, 

 wykrycie relacji w zbiorze danych 

 wykonanie dodatkowych operacji na danych, np. standaryzacja, transformacje zmien-

nych.  
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W tym celu zastosowano podstawowe statystyki (opisowe i zweryfikowano hipotezy 

odpowiednich testów statystycznych). Braki danych dla wartości <LOQ zostały zastąpione 

przez połowę progu granicy oznaczalności danego pierwiastka. Dopiero po sprawdzeniu 

i weryfikacji założeń poszczególnych analiz wielowymiarowych przystąpiono do ich 

wykonania. 

Wielowymiarowe analizy danych do oceny botanicznego pochodzenia miodów 

W celu sprawdzenia podobieństwa pomiędzy badanymi odmianami miodów oraz istnienia 

charakterystycznego składu mineralnego dla danego miodu zastosowano analizę skupień. 

W przeprowadzonej analizie posłużono się algorytmem Warda jako miarą odległości two-

rzenia skupień oraz odległością euklidesową jako miarą podobieństwa [2]. 

Następnie, aby sprawdzić różnice składu mineralnego dla poszczególnych odmian miodów, 

zastosowano analizę skupień metodą k-średnich (ang. k-Means Clustering). Metoda ta 

reprezentuje nieco inne podejście do badania podobieństwa między grupami niż analiza 

skupień (rys. 3.). 
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Rys. 3. Wykres średnich dla każdego skupienia: 1 - miody spadziowe,  

2 - miody rzepakowe, 3 - miody gryczane. 

W celu znalezienia zależności pomiędzy badanymi pierwiastkami i próbkami miodów zas-

tosowano metodę PCA, co pozwoliło na częściowe spojrzenie na dane w zredukowanej 

przestrzeni wielowymiarowej (15 zmiennych zredukowano do 5 składowych głównych), 

zachowując przy tym ponad 70% całkowitej zmienności. 

Do konstrukcji modelu klasyfikacyjnego zastosowano drzewa klasyfikacyjne CART i li-

niową analizę dyskryminacyjną LDA. 

Analiza LDA została zastosowana do rozstrzygnięcia, które zmienne wyróżniają trzy natu-

ralnie wyłaniające się grupy miodów. Ideą było sprawdzenie, czy grupy różnią się średnią 

danej zmiennej, a następnie zastosowanie tej zmiennej do oceny przynależności do określo-

nej grupy. Zastosowana metoda pozwoliła odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje możli-

wość rozróżnienia trzech odmian miodów na podstawie ich składu pierwiastkowego, 

a następnie wskazać, które z pierwiastków najbardziej różnicują poszczególne odmiany 
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miodów. Pozwoliła również sprawdzić klasyfikację nowych przypadków do poszczegól-

nych grup na podstawie uzyskanych obserwacji [3]. 

Celem metody CART jest przewidywanie przynależności przypadków do grup stworzo-

nych na podstawie reguł logicznych, opartych na wartości predyktorów (zmiennych). 

W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano model z 3 węzłami terminalnymi i dwoma 

regułami logicznymi. Otrzymano podziały próbek miodów na podstawie zmiennych, które 

charakteryzowały się największą mocą predykcyjną, wynoszącą odpowiednio 100% i 92%. 

Wielowymiarowe analizy danych do oceny geograficznego pochodzenia miodów 

Z kolei geograficzny aspekt pochodzenia miodów rozpatrywano jako ich pochodzenie 

z różnych regionów Polski oraz zweryfikowano autentyczność próbek miodów z Polski 

względem próbek miodów na świecie. 

Miody z Polski 

W pierwszym kroku podjęto próbę zbadania różnic w składzie pierwiastkowym pomiędzy 

miodami pochodzącymi z różnych województw. Do tego celu wykorzystano metody sku-

piskowe. 

Następnie zbudowano model klasyfikacji LDA dla wszystkich próbek miodów w zależ-

ności od ich pochodzenia geograficznego. Poszczególne województwa pogrupowano 

w większe regiony geograficzne, z powodu braku odpowiedniej liczby próbek miodów 

reprezentujących każdy region. Efektywność powyższego modelu niestety nie była 

zadowalająca. Dlatego wykonano model LDA dla każdej z odmian osobno, w której 

uzyskano klasyfikację poszczególnych miodów wg ich pochodzenia geograficznego. 

Miody na świecie 

W wyniku grupowania próbek miodów pochodzących z różnych krajów, metodą CA, na 

podstawie ich składu pierwiastkowego, zaobserwowano wyodrębnienie się polskich próbek 

miodów stanowiących jednorodną oddzielną grupę. 

W metodzie LDA w projekcji próbek zbioru modelowego na funkcje dyskryminacyjne 

uzyskano wyodrębnienie odmian miodów pochodzących z różnych krajów, w tym również 

Polski, tworzących odrębne klasy. 

Podsumowanie 

Przedstawiono pionierskie badania jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków (Al, B, Ba, 

Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) w próbkach miodów z Polski, wykorzys-

tując w tym celu metodę ICP-MS. Opracowana i zwalidowana metoda z wykazaną spój-

nością pomiarową i oszacowaną niepewnością pozwoliła na określenie składu mineralnego 

próbek miodów, a do interpretacji otrzymanych wyników zastosowano metody chemo-

metryczne.  
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Z przeprowadzonej analizy wielowymiarowej wynika, iż na podstawie składu pier-

wiastkowego miodu możliwe jest jego pogrupowanie i klasyfikacja. Znaleziono markery 

autentyczności, rozpatrywane pod kątem pochodzenia botanicznego, geograficznego 

i pochodzenia próbek miodów z różnych krajów na świecie. 

Metody chemometryczne są efektywnym narzędziem w ocenie autentyczności miodów na 

podstawie ich składu mineralnego. A zastosowana technika ICP-MS do oznaczania pier-

wiastków w miodzie w połączeniu z chemometryczną oceną wyników jest prostą, szybką 

i wiarygodną metodą do oceny autentyczności próbek miodu.  
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