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Celem badań było określenie relacji rozpuszczalnej w wodzie formy manganu 
i miedzi, w stosunku do całkowitej ilości obu mikroelementów, występujących 
w liściach pochodzących od sześciu gatunków roślin leczniczych. Metodyka pra-
cy obejmowała ekstrakcję prostą z użyciem wody redestylowanej, a zawartość 
Mn i Cu oznaczono techniką FAAS. Wyniki porównano z normami RDA.
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Rośliny lecznicze stosowane w terapii uzupełniającej muszą podlegać ścisłej 
kontroli, zarówno pod względem zawartości w nich substancji czynnych, jak rów-
nież ich składu pierwiastkowego. Jednym z elementów tej kontroli może być okre-
ślenie zawartości manganu i miedzi, pierwiastków niezbędnych dla organizmów 
żywych (1–3).

Mangan pełni ważną rolę w metabolizmie roślin. Bierze udział w fotosyntezie, 
reakcjach rozkładu wody i przemianach azotu (1). Aktywuje enzymy, które biorą 
udział w metabolizmie białek, cukrów i lipidów. Występuje w chloroplastach, jego 
największe ilości stwierdzono w nadziemnych, zielonych częściach roślin. W or-
ganizmie ludzkim mangan jest kofaktorem lub stanowi grupę prostetyczną wielu 
enzymów, m.in. arginazy, dipeptydazy, fosfatazy, dysmutazy nadtlenkowej, która 
ma udział w zmniejszaniu ilości wolnych rodników w organizmie. Jego funkcja nie 
jest specyfi czna i może ją w zastępstwie manganu pełnić także magnez lub wapń. 
Mangan odgrywa również ważną funkcję w metabolizmie glukozy i innych wę-
glowodanów, syntezie cholesterolu i innych lipidów, syntezie glikoprotein tkanki 
łącznej oraz w procesach wzrostu i reprodukcji.

Miedź jest także mikroelementem niezbędnym dla rozwoju i wzrostu roślin. 
Występuje w enzymach uczestniczących w reakcjach oksydoredukcyjnych, pełni 
ważną rolę w procesie fotosyntezy, oddychania, przemianie związków azotowych 
i węglowodanów (1). Bierze udział w metabolizmie błon komórkowych, wpływa na 
ich przepuszczalność, co ma wpływ na gospodarkę wodną. Reguluje proces syntezy 
DNA i RNA. Jest reutylizowana przez transport ze starych liści do młodych. Korze-
nie są organem wegetatywnym roślin, kumulującym ten pierwiastek. Organizm do-
rosłego człowieka zawiera ok. 100 mg miedzi. Występuje ona jako koenzym oksy-
dazy cytochromowej i dysmutazy nadtlenkowej. Działa pobudzająco na aktywność 
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hemoglobiny, występując w ceruloplazminie reguluje transport i metabolizm żelaza. 
Miedź wpływa także na metabolizm kolagenu i cholesterolu, keratynizację włosów 
oraz syntezę melaniny, jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
komórek mózgu i metabolizmu tkanki łącznej.

Celem badań było oznaczenie zawartości manganu i miedzi w liściach roślin lecz-
niczych oraz ich form rozpuszczalnych w wodzie, stosując model ekstrakcji prostej 
gorącą wodą redestylowaną. 

MATERIAŁY I METODY

Przedmiotem analizy było 57 próbek liści pochodzących od 6 gatunków roślin 
leczniczych, zakupionych w sklepie zielarskim w Gdańsku. Materiał ten został wy-
tworzony przez Zakład Zielarski „Kawon – Hurt” Nowak sp.j., zgodnie z zasadami 
GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania). Obejmuje 
następujące próbki: liść mięty (Menthae piperitae folium) – próbki 1–10, pokrzywy 
(Urticae folium) – próbki 11–20, szałwii (Salviae folium) – próbki 21–30, melisy 
(Melissae folium) – próbki 31–40, podbiału (Farfarae folium) – próbki 41–50 oraz 
brzozy (Betulae folium) – próbki 51–57.

Analizowany materiał zmielono za pomocą młynka elektrycznego z chłodzeniem 
wodnym Knifetec 1095 Sample Mill fi rmy Foss Tecator (Dania), przy szybkości 
20.000 obr./min. i przepływem wody chłodzącej 2 dm3/min. Zmielony materiał prze-
chowywano do czasu analizy w szczelnie zamkniętych pojemnikach plastikowych.

Mineralizację wykonano w mineralizatorze mikrofalowym UniClever BM–1z (Pla-
zmatronika, Wrocław, Polska) stosując jako mieszaninę wytrawiającą: stężony kwas 
azotowy(V) (Selectipur, Merck), 30% roztwór H2O2 (POCh, Gliwice) 5:3 (v/v).

Ekstrakcję wodną wykonano dodając 30 cm3 wody redestylowanej o temp. 85˚C 
do próbki surowca roślinnego o masie ok. 1 g i mieszając mieszadłem elektromag-
netycznym przez 30 min. Uzyskany ekstrakt sączono przez sączek jakościowy z bi-
buły o średniej szybkości sączenia (POCh, Gliwice) do kolbki miarowej i uzupełnia-
no wodą redestylowaną do obj. 50 cm3.

Oznaczając całkowitą zawartość Mn i Cu posłużono się spektrometrem absorpcji 
atomowej Varian Plus-250 (Australia), stosując technikę płomieniową wobec ana-
litycznej dł. fali 279,5 nm (Mn) oraz 324,8 nm (Cu). Użyto stechiometrycznej mie-
szaniny gazów: powietrze/acetylen. Wodę redestylowaną otrzymano w aparacie do 
dwustopniowej destylacji (Heraeus, Szwajcaria).

Określono odzysk i precyzję (4) opierając się na oznaczeniu metodą FAAS za-
wartości manganu i miedzi w certyfi kowanym materiale odniesienia Mixed Polish 
Herbs (INCT–MPH–2). Odzysk metody wynosił – 99,1% dla manganu i 100,0% 
dla miedzi. Precyzja, obliczona jako względne odchylenie standardowe, mieściła się 
w granicach od 1,75% dla Mn do 2,2% dla Cu.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczeń całkowitej zawartości manganu i miedzi w suchej masie surow-
ców roślinnych, jak również w otrzymanych z nich wodnych ekstraktach, zestawio-
no w tab. I. Stwierdzono, że mangan całkowity występuje w ilościach wyższych niż 
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miedź całkowita, jednakże obydwa pierwiastki znajdują się w zakresie stężeń rzędu 
mg/kg suchej masy surowca, co jest zgodne z danymi literaturowymi na ten temat 
(5–10). Szczególnie wysoką zawartość Mn odnotowano we wszystkich próbkach 
liści brzozy, co wskazuje na fakt, że roślina ta kumuluje ten pierwiastek. Z kolei ni-
ską na tle pozostałych surowców zawartością manganu całkowitego, odznaczają się 
próbki liści pokrzywy i podbiału, podobnie jak w przypadku całkowitej ilości mie-
dzi. Przykłady wskazane powyżej mogą świadczyć o tym, że całkowita zawartość 
obu mikroelementów jest uzależniona od czynników genetycznych, czyli wskazuje 
na tendencję tych roślin do akumulacji pierwiastka tak, jak w przypadku wysokiego 
poziomu manganu w liściach brzozy, bądź do zaniżonego poziomu Mn i Cu w nie-
których gatunkach roślin. Wyniki te potwierdzają obserwacje uzyskane przez in-
nych autorów, odnośnie zdolności określonych gatunków roślin do gromadzenia lub 
odrzucania pewnych pierwiastków, uwarunkowanych zarówno warunkami gleby, 
jak i czynnikami genetycznymi (2, 11, 12).

Analizując zawartość form Mn i Cu ulegających ekstrakcji wodą stwierdzono, 
że stanowią one frakcję od 6,6% (liście pokrzywy) do 24,5% (liście szałwii) cał-
kowitej ilości manganu, oraz od 23,4% (liście szałwii) do 47,2% (liście pokrzywy) 
całkowitej ilości miedzi w badanych próbkach. W przypadku manganu wiadomo, 
że ok. 30% tego pierwiastka znajdującego się w tkankach roślinnych przechodzi 
do roztworu wodnego w postaci Mn(II), w związku z powyższym uzyskane wyniki 
częściowo potwierdzają ten fakt. Natomiast dane literaturowe na temat ekstrakcji 
miedzi z roślinnych surowców leczniczych (13) potwierdzają, że pierwiastek ten 
przechodzi w zróżnicowanym stopniu do roztworu wodnego, od ok. 15% do prawie 
60% całkowitej ilości, można więc stwierdzić, że wyniki oznaczeń Cu w analizowa-
nych surowcach mieszczą się w podobnym zakresie stężeń.

Ta b e l a  I. Zawartość Mn i Cu w liściach analizowanych roślin leczniczych – zakres; średnia arytmetyczna i odchy-
lenie standardowe

Ta b l e  I. Contents of Mn and Cu in leaves of analyzed medicinal plants – the range; the arithmetic mean and the 
standard deviation

Analizowany materiał Mn całkowity
(mg/kg)

Mn w ekstrakcie
(mg/kg)

Cu całkowita
(mg/kg)

Cu w ekstrakcie
(mg/kg)

Liście mięty pieprzowej
(próbki 1–10)

128,4–137,8
134,6 ± 2,6

22,2–28,6
25,6 ± 1,9 (19,0)

12,2–15,9
14,3 ± 1,4

2,5–5,8
4,0 ± 1,4 (28,2)

Liście pokrzywy
(próbki 11–20)

91,8–99,8
96,3 ± 2,1

5,8–7,8
6,4 ± 0,6 (6,6)

5,2–5,3
5,3 ± 0,1

2,4–2,5
2,5 ± 0,1 (47,2)

Liście szałwii
(próbki 21–30)

117,4–126,3
120,0 ± 2,8

27,4–33,4
29,4 ± 2,2 (24,5)

10,3–10,8
10,6 ± 0,2

2,4–2,5
2,5 ± 0,1 (23,4)

Liście melisy
(próbki 31–40)

105,2–114,4
107,1 ± 2,7

15,5–21,4
17,8 ± 2,1 (16,6)

10,3–10,8
10,4 ± 0,2

2,4–5,0
3,0 ± 1,0 (28,5)

Liście podbiału
(próbki 41–50)

58,2–65,0
61,8 ± 2,2

10,7–16,0
13,0 ± 1,9 (21,0)

10,2–10,7
10,5 ± 0,2

2,4–2,5
2,5 ± 0,1 (23,6)

Liście brzozy
(próbki 51-57)

1225,0–1924,8
1670,1 ± 257,7

174,9–192,1
183,9 ± 5,7 (11,0)

5,2 – 5,4
5,3 ± 0,1 nd

 nd – poniżej granicy oznaczalności, w nawiasach podano odpowiednio: % Mn całkowitego i % Cu całkowitej.
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Stwierdzono również, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy zwartością man-
ganu całkowitego, a jego formą ulegającą ekstrakcji wodą, podobnie jak dodatnia 
zależność dla całkowitej miedzi i jej formy w ekstrakcie wodnym. Współczynniki 
korelacji liniowej, obliczone z prawdopodobieństwem 95%, wyniosły odpowied-
nio: r = 0,98 (pomiędzy zawartością Mn całkowitego i Mn w ekstrakcie), oraz 
r = 0,68 (pomiędzy zawartością Cu całkowitej i Cu w ekstrakcie), co świadczy o sil-
nej zależności pomiędzy całkowitym poziomem analizowanych mikroelementów 
w badanych surowcach roślinnych, a ich ilością w wodnych ekstraktach.

W celu określenia, czy analizowane surowce roślinne mogą stanowić istotne 
źródło badanych mikroelementów dla człowieka, odniesiono uzyskane wyniki 
oznaczania rozpuszczalnych form Mn i Cu, do norm zalecanego spożycia (Rec-
comended Dietary Allowances – RDA) (14). Interpretując dane, wzięto pod uwa-
gę normy żywieniowe dotyczące trzech grup pacjentów, którzy mogą stosować 
w swojej codziennej terapii napary z liści roślin leczniczych – dzieci w wieku od 
4 do 8 lat, oraz kobiety i mężczyźni w przedziale wieku od 51 do 70 lat. Z analizy 
danych wynika, że niektóre surowce, np. liście pokrzywy są stosunkowo słabym 
źródłem obu mikroelementów dla ludzi, ponieważ zapewniają jedynie od ok. 11% 
do 17% RDA dla manganu oraz od ok. 11% do 23% RDA dla miedzi. Pozostałe 
surowce takie, jak liście mięty, melisy, szałwii i podbiału, można potraktować 
jako lepsze źródło Mn i Cu, z uwagi na to, że procent RDA wynosi od ok. 23% do 
79% (Mn) oraz od ok. 11 do ponad 45% (Cu). Szczególnie wysoki procent RDA 
dla manganu odnotowano w przypadku wodnych ekstraktów uzyskanych z liści 
brzozy, w zakresie od ok. 320% do ponad 490%, zakładając, że pacjent wypija 
dziennie 4 szklanki naparu.

WNIOSKI

1. Stwierdzono, że poziom manganu całkowitego i miedzi całkowitej różni się 
w zależności od surowca roślinnego. Wskazuje to na istotny wpływ czynników ge-
netycznych, czyli przynależności analizowanych roślin leczniczych do określonego 
gatunku botanicznego.

2. Zawartość manganu ulegającego ekstrakcji wodą redestylowaną stanowi frak-
cję od 6,6% do 24,5% całkowitej ilości pierwiastka w badanych próbkach. Z kolei 
miedź ulegająca ekstrakcji mieści się w zakresie od 23,4% do 47,0% całkowitej 
zawartości w analizowanych próbkach. Wynika z tego, że w przypadku manganu 
większa część pierwiastka w liściach roślin leczniczych występuje w formie związa-
nej, nieulegającej ekstrakcji wodą. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku miedzi, 
z wyjątkiem liści pokrzywy, dla których udział formy ulegającej ekstrakcji wodą 
sięgał prawie 50% całkowitej jej ilości.

3. Na podstawie porównania ilości manganu i miedzi ulegającej ekstrakcji do 
naparów z zalecanymi normami RDA można stwierdzić, że niektóre liście roślin 
leczniczych stanowią cenne źródło obu mikroelementów, szczególnie w przypadku 
biodostępnej postaci manganu znajdującej się w wodnym ekstrakcie otrzymanym 
z liści brzozy.
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EVALUATION OF MANGANESE AND COPPER CONTENTS
IN LEAVES OF SELECTED MEDICINAL PLANTS AND WATER

EXTRACTS OBTAINED FROM THEM 

S u m m a r y

In the study, total concentration of manganese and copper in leaves of medicinal plants, as well as their 
water-extractable forms were determined, using a hot water single extraction model. Total manganese was 
within the values of 58.2 to 137.8 μg/g of dry plant weight (d.wt.) in the majority of samples, with the 
exception of birch leaves, in which it was determined in the range from 1225.0 to 1924.8 μg/g d.wt. Total 
copper concentration ranged from 5.2 to 15.9 μg/g d.wt. 5.8 -33.4 μg/g, of manganese was determined in 
the water extracts. In birch leaves, however, manganese level ranged from 174.9 to 192.1 μg/g. Copper 
concentration in the extracts was within the values of 2.4 to 5.7 μg/g. In the samples of birch leaves, cop-
per was below the limit of detection. The results indicate different total values of manganese and copper 
in the analysed material, as well as a low percentage of water-extractable forms of the investigated ele-
ments in the medicinal plants. Comparing the amounts of manganese and copper extractable to infusions 
with the recommended norms of RDA, it is clearly seen that some leaves, obtained from the plants used 
in medicine, are valuable sources of both microelements, especially the bioavailable form of manganese 
present in the birch leaves extract.
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