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W ziołach jednoskładnikowych i mieszankach ziół oraz w wykonanych z nich 
naparach stosowanych w terapii chorób układu krążenia oznaczono, stosując 
absorpcyjną spektrometrię atomową, zawartość niklu i chromu. Mikroelementy 
te w ściśle określonych ilościach są niezbędne w organizmie człowieka, ale ich 
podwyższona zawartość może okazać się szkodliwa dla zdrowia.
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Rośliny lecznicze obok związków biologicznie aktywnych wykazujących okre-
ślone działanie farmakologiczne, zawierają makro- i mikroelementy, które biorą 
udział w przemianach metabolicznych organizmu człowieka. Pierwiastki śladowe 
mogą w znaczący sposób wpływać na przebieg leczenia mimo, że nie nadają głów-
nego kierunku działania surowcom zielarskim (1).

Ilość związków mineralnych w roślinach leczniczych zależy od wielu czynni-
ków, z których najważniejszy, to gatunek rośliny i jej ewentualne predyspozycje 
do kumulowania określonych pierwiastków (makro- i mikroelementów). Substancje 
mineralne są na ogół rozmieszczone w roślinie nierównomiernie, stąd ich różna za-
wartość w poszczególnych częściach anatomicznych (2).

W związku ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, może docho-
dzić do zaburzenia równowagi jonowej gleby. Procesy te powodują kumulowanie 
się w roślinie nie tylko pierwiastków toksycznych, ale również tych niezbędnych. 
Niektóre gatunki roślin, z gleby zasobnej w nikiel, wybiórczo pobierają ten pierwia-
stek (3) co wykazano to w pracach doświadczalnych z roślinami zwanymi hypera-
kumulatorami niklu. Niektóre z nich wykazują dużą tolerancję na wysokie zawarto-
ści tego pierwiastka w podłożu (4, 5).

Mikroelementy: nikiel i chrom, w ściśle określonych ilościach należą do pier-
wiastków niezbędnych do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka. Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na nikiel dorosłego człowieka wynosi 
od 25 do 35 μg/dzień, a na chrom od 50 do 200 μg/dzień (6).
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Podwyższona zawartość zarówno niklu, jak i chromu w organizmie może okazać 
się szkodliwa dla zdrowia. Z tego powodu, w ocenie jakości surowca zielarskiego 
niezbędne jest przeprowadzanie badań, których celem jest ilościowe określenie za-
wartości metali w ziołach.

MATERIAŁ I METODY

Materiał badany stanowiły zioła stosowane do leczenia chorób układu krążenia: 
zioła jednoskładnikowe (Adonidis vernalis herba, Convallariae majalis herba, Cra-
taegi fructus, Crataegi infl orescentia, Digitalis lanatae folium, Digitalis purpureae 
folium, Hippocastani fl os, Leonuri herba, Valerianae radix, Visci herba) i mieszan-
ki ziół (Artefl os, Cardiobonisan, Cardiosan, Circulosan Fix, Cordafl os, Herbatka 
ekologiczna „Sercowa”, Nervinum, Sklerosan, Sklerovit) oraz napary wykonywane 
zgodnie z zaleceniem podanym na opakowaniu. 

Zioła zakupiono w aptekach i sklepach zielarskich w Lublinie w okresie zimowo-
wiosennym 2007 r. Przebadano po 4–5 próbek każdego z preparatów, w dwóch rów-
noległych powtórzeniach. Każda próbka stanowiła odrębną serię produkcji. Z każ-
dej próbki ziół sporządzono napar zgodnie z zaleceniem podanym na opakowaniu. 
Do zaparzania ziół stosowano wodę dejonizowaną.

Próbki suchych ziół i ich wyciągi wodne po odparowaniu mineralizowano „ na 
sucho” w piecu mufl owym, w temp. 450°C. W celu przyspieszenia procesu mine-
ralizacji stosowano 20% wodny roztwór kwasu azotowego (V), (HNO3 – Suprapur, 
Merck). Popioły rozpuszczano w 15% wodnym roztworze kwasu chlorowodorowe-
go (HCl – Suprapur, Merck). 

Oznaczenie zawartości niklu i chromu wykonano stosując metodę absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej, w aparacie SOLAAR M5, fi rmy Thermo Elemental: chro-
mu – bezpośrednio z mineralizatu, a niklu, z fazy organicznej (MIBK – 4 metylo-
pentan-2-on nasycony wodą dejonizowaną), po uprzednim przeprowadzeniu jonów 
tego pierwiastka w połączenie kompleksowe z APDC (1-pirolidynokarboditionian 
amonowy) (7).

W tych samych warunkach wykonano analizę certyfi kowanego materiału odnie-
sienia – mieszanki polskich ziół (Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2), w którym 
oznaczono badane pierwiastki. Oznaczona zawartość niklu wynosiła 1,50 ± 0,07 
μg/g, a chromu 1,66 ± 0,04 μg/g (deklarowane ilości wynosiły: dla niklu 1,57 ± 0,16 
μg/g i chromu 1,69 ± 0,13 μg/g).

Wyniki badań przedstawiono w tab. I i II podając średnią arytmetyczną i odchy-
lenie standardowe.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

N i k i e l. Oznaczone ilości niklu w badanych ziołach mieściły się w zakresie, 
średnio od 0,81 μg/g do 2,03 μg/g. W próbkach ziela serdecznika (Leonuri herba) 
stwierdzono duży rozrzut w zawartościach niklu, co może świadczyć o zanieczysz-
czeniu tym pierwiastkiem niektórych partii surowca, użytego do produkcji. Stopień 
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ekstrakcji niklu z ziół do wykonanych z nich naparów wynosił, średnio od 49,0 
z mieszanki ziół Sklerosan do 72,6% z mieszanki Cardiosan. 

Rośliny zawierają najczęściej od 0,1 do 5,0 μg Ni/g s.m. surowca. Wzrost za-
wartości tego pierwiastka w podłożu powoduje większą jego kumulację w różnych 
częściach rośliny, łatwo jest przemieszczany do części nadziemnych (2).

Ta b e l a  I. Zawartość niklu w ziołach, naparach z tych ziół i stopień ekstrakcji

Ta b l e  I. Nickel content in herbs, their infusions and degree of extraction

Nazwa ziół Zawartość Ni
 μg/g ziół

Zawartość Ni w μg 
wyekstrahowana z 1 g

Stopień 
ekstrakcji w %

Adonidis vernalis herba 0,94 ± 0,07 0,54 ± 0,08 57,9 ± 4,3 

Convallariae herba 1,22 ± 0,18 0,77 ± 0,10 63,4 ± 6,2

Crataegi fructus 1,11 ± 0,11 0,61 ± 0,11 55,2 ± 6,0

Crataegi inflorescentia 1,12 ± 0,16 0,67 ± 0,06 60,0 ± 4,8

Digitalis lanatae folium 1,26 ± 0,29 0,77 ± 0,14 61,6 ± 3,3

Digitalis purpureae folium 1,87 ± 0,17 0,97 ± 0,14 51,9 ± 3,9

Hippocastani flos 1,80 ± 0,37 1,10 ± 0,17 60,6 ± 4,1

Leonuri herba 2,03 ± 1,53 1,36 ± 1,09 64,9 ± 5,3

Valerianae radix 1,70 ± 0,14 1,01 ± 0,44 52,3 ± 9,3

Visci herba 1,55 ± 0,18 0,91 ± 0,11 58,9 ± 3,6

Arteflos 1,22 ± 0,15 0,84 ± 0,12 68,5 ± 2,9

Cardiobonisan 1,38 ± 0,12 0,87 ± 0,09 63,8 ± 8,7

Cardiosan 0,99 ± 0,36 0,73 ± 0,32 72,6 ± 5,7

Circulosan Fix 1,58 ± 0,24 0,92 ± 0,17 57,1 ± 4,6

Cordaflos 1,33 ± 0,05 0,76 ± 0,08 56,8 ± 5,6

Ecological Tea „Sercowa” 0,81 ± 0,07 0,53 ± 0,10 65,5 ± 7,8

Nervinum 1,62 ± 0,16 0,96 ± 0,11 59,5 ± 1,2

Sklerosan 1,89 ± 0,22 0,93 ± 0,19 49,0 ± 5,4

Sklerovit 1,16 ± 0,16 0,70 ± 0,10 60,3 ± 4,2

Wcześniejsze badania zawartości niklu w ziołach (stosowanych w leczeniu chorób 
układu oddechowego i moczowego oraz regulujących przemianę materii) wykazały, 
że ilości tego pierwiastka mieściły się w zakresie, średnio od 0,56 do 2,68 μg/g (8). 
Znacznie większe zawartości tego pierwiastka w roślinach leczniczych stwierdzili: 
Mirosławski i współpr. (9) – maksymalnie 15,00 μg/g surowca.

Podwyższone poziomy niklu stwierdzono w roślinach leczniczych pochodzących 
z różnych rejonów Indii. Większość ziół została zebrana ze stanowisk naturalnych. 
Największą ilość niklu zawierały bulwy Cyperus rotundus rosnące w Punjab, ponad 
15 μg/g surowca (10). 

C h r o m. Zawartość chromu w mieszankach ziołowych wahała się, średnio od 
0,43 do 1,35 μg/g. Najmniejszy stopień ekstrakcji chromu z ziół do naparów stwier-
dzono dla korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae radix), średnio 22,6%. Z pozo-
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stałych ziół do wyciągów wodnych przechodziło, średnio od 31,9 do 51,2% całko-
witej ilości chromu zawartego w suchym surowcu.

Rośliny pobierają z gleby niewielkie ilości chromu, ponieważ występuje on głów-
nie w postaci związków trudno rozpuszczalnych. Zawartość tego pierwiastka w ro-
ślinach zazwyczaj nie przekracza 1 μg/g. Istnieją rośliny, które mogą gromadzić ten 
pierwiastek w swoich tkankach w większych ilościach (2).

Ta b e l a  II. Zawartość chromu w ziołach, naparach z tych ziół i stopień ekstrakcji
Ta b l e  II. Chromium content in herbs, their infusions and degree of extraction

Nazwa ziół Zawartość Cr, μg/
g ziół

Zawartość Cr w μg 
wyekstrahowana z 1 g

Stopień ekstrakcji 
w %

Adonidis vernalis herba 0,58 ± 0,07 0,26 ± 0,04 44,6 ± 3,1 

Convallariae herba 0,83 ± 0,10 0,42 ± 0,06 50,7 ± 2,3

Crataegi fructus 0,48 ± 0,08 0,23 ± 0,06 46,6 ± 6,3

Crataegi inflorescentia 0,88 ± 0,17 0,44 ± 0,07 49,7 ± 2,7

Digitalis lanatae folium 0,98 ± 0,14 0,47 ± 0,10 47,5 ± 4,2

Digitalis purpureae folium 1,31 ± 0,32 0,55 ± 0,07 43,0 ± 5,8

Hippocastani flos 1,05 ± 0,71 0,45 ± 0,26 45,0 ± 5,8

Leonuri herba 0,63 ± 0,12 0,32 ± 0,04 51,2 ± 7,5

Valerianae radix 1,35 ± 0,19 0,30 ± 0,08 22,6 ± 4,9

Visci herba 0,60 ± 0,12 0,28 ± 0,07 47,2 ± 4,4

Arteflos 0,82 ± 0,09 0,36 ± 0,11 43,7 ± 9,1

Cardiobonisan 0,87 ± 0,03 0,32 ± 0,07 37,0 ± 7,6

Cardiosan 0,53 ± 0,07 0,22 ± 0,03 42,3 ± 4,5

Circulosan Fix 0,97 ± 0,08 0,41 ± 0,05 42,3 ± 3,2

Cordaflos 0,72 ± 0,12 0,23 ± 0,04 31,9 ± 3,7

Ecological Tea „Sercowa” 0,43 ± 0,09 0,20 ± 0,05 45,5 ± 3,9

Nervinum 0,76 ± 0,04 0,32 ± 0,06 42,5 ± 6,3

Sklerosan 0,83 ± 0,07 0,31 ± 0,05 37,6 ± 5,1

Sklerovit 0,53 ± 0,07 0,24 ± 0,04 44,0 ± 3,9

Rośliny lecznicze mogą zawierać różne ilości chromu, co potwierdzają przepro-
wadzone wcześniej badania. W ziołach stosowanych w leczeniu cukrzycy typu II 
i otyłości oznaczono, średnio od 0,94 do 2,09 μg Cr/g surowca (11). W ziołach 
stosowanych w leczeniu chorób układu moczowego, oddechowego i regulujących 
przemianę materii stwierdzono, średnio od 0,57 do 1,16 μg Cr/g ziół (8).

Większe zawartości tego pierwiastka w roślinach leczniczych oznaczył Mirosław-
ski i współpr. (9) do 33,65 μg/g w korzeniu kozłka lekarskiego (Valeriana offi cina-
lis). W ziołach pochodzących z Brazylii zawartość chromu wahała się od 1 do 4 μg/g 
surowca (12).



Nr 3 353Ni i Cr w ziołach i ich naparach

WNIOSKI

1. Oznaczone zawartości zarówno niklu, jak i chromu w ziołach są porównywalne 
do ilości powszechnie występujących w roślinach.

2. Napary wykonane z badanych ziół nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, z po-
wodu zawartości w nich niklu i chromu; mogą uzupełniać dietę w te mikroelemen-
ty.

J.  B ł o n i a r z,  S.  Z a r ę b a,  P.  W ó j c i k

ASSESSMENT OF NICKEL AND CHROMIUM CONTENT IN HERBS AND THEIR INFUSIONS 
APPLIED IN THE TREATMENT OF THE CIRCULATORY SYSTEM DISEASES

S u m m a r y

The effects of herbs are associated with their biologically active compounds. Herbs also contain macro- 
and microelements that are extracted to water extracts during the preparation of therapeutic infusions. 

The aim of this study was to assess nickel and chromium content in selected herbs and their infusions 
applied in the treatment of the circulatory system diseases.

Mean content of the investigated microelements in dry herbs (determined by the atomic absorption 
spectrometry method) ranged as follows: 0.81 μg/g – 2.03 μg/g for Ni and 0.43 μg/g – 1.35 μg/g for Cr. 
The degree of extraction for Ni was between 49.0 % and 72.6 % and it ranged between 22.6 % and 51.2 % 
for Cr. Infusions made from the investigated herbs do not constitute a health hazard as far as the content 
of Ni and Cr is concerned. The determined amounts of these elements can supplement diet with these 
microelements.

PIŚMIENNICTWO

1. Ożarowski W.: Ziołolecznictwo. PZWL, Warszawa 1982. – 2. Lityński T., Jurkowska H.: Żyzność 
gleby i odżywianie się roślin. PWN, Warszawa 1982. – 3. Freitas H., Prasad M.N.V., Pratas J.: Plant com-
munity tolerant to trace elements growing on the degraded soil of São Domingo sine in the south east of 
Portugal: environmental implications. Environ. Int. 2004; 30: 65–72. – 4. Monni S., Salemaa M., Millar 
N.: The tolerance of Empetrum nigrum to copper and nickel. Environ. Pollut. 2000; 109: 221–229. – 5. 
Broadhurst C.L., Chaney R. L., Angle J.S., Mangel T.K., Erbe E.F., Murphy C.A.: Simultaneous hyperac-
cumulation of nickel, manganese and calcium in Alyssum leaf trichomes. Environ. Sci. Technol. 2004; 38: 
5797–5802. – 6. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warsza-
wa 1993. – 7. Sapek A.: Oznaczanie ołowiu, niklu i kobaltu w wyciągu glebowym metodą spektrometrii 
absorpcyjnej po zagęszczeniu do fazy organicznej. Chem. Anal. 1974; 19: 687–691. – 8. Błoniarz J., 
Zaręba S., Rahnama M.: Badanie zawartości niklu w wybranych ziołach, herbatkach ziołowo-owocowych 
oraz w ich naparach. Przegląd Lekarski, 2004; 61 (supl. 3): 58–62. – 9. Mirosławski J., Wiechuła D., Kwa-
puliński J., Rochel R., Loska K., Ciba J.: Występowanie Pb, Cd, Cu, Mn, Ni, Co i Cr w wybranych gatun-
kach roślin leczniczych na terenie Polski. Bromat. Chem. Toksykol. 1995; 28: 363–368. – 10. Haider S., 
Naithani V., Barthwal J., Kakkar P.: Heavy Metal Content in Some Therapeutically Important Medicinal 
Plants. Bull. Environ.Toxicol. 2004; 72: 119–127. 

11. Błoniarz J., Zaręba S., Rahnama M.: Chrom i cynk w preparatach ziołowych stosowanych po-
mocniczo w terapii cukrzycy typu II i otyłości. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004; 260–265. – 12. 
Felcman J., Braganca M.L.: Chromium in plants. Comparison between the concentration of chromium in 
Brazilian nonhypo and hypoglycemic plants. Biol. Trace Elem. Res. 1988; 17: 11–16. 

Adres: 20-081 Lublin, ul. Staszica 4.


