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Celem pracy było oszacowanie zawartości miedzi, manganu, cynku i żelaza 
w ziołach i liściach roślin leczniczych. Analizowany materiał zmineralizowa-
no w systemie mikrofalowym z użyciem mieszaniny stężonego kwasu azotowego 
oraz wody redestylowanej. Zawartość Cu, Mn, Zn i Fe oznaczono techniką ab-
sorpcyjnej spektrometrii atomowej. Na podstawie uzyskanych wyników określo-
no przedziały stężeń, w zakresie których występują oznaczane pierwiastki w ba-
danych surowcach oraz wyodrębniono zioła i liście najbogatsze i najuboższe 
w Cu, Mn, Zn i Fe.
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Rośliny lecznicze cieszą się obecnie, tak jak w przeszłości, niesłabnącym uzna-
niem potwierdzonym nie tylko doświadczeniem wielu pokoleń, ale też wynikami 
badań naukowych nowoczesnej fi toterapii. Rośliny lecznicze, tzw. zioła stosowane 
są w różnych postaciach jako zioła jednorodne, których działanie ukierunkowane 
jest na konkretne dolegliwości, w postaci mieszanek, tabletek i syropów ziołowych, 
a także herbat, herbatek i przypraw (1, 2). Wiele ziół ma zarówno właściwości lecz-
nicze jak i przyprawowe, np.: liść i ziele melisy (działa uspakajająco, obniża ciśnie-
nia krwi, pobudza wydzielanie soku żołądkowego), liść bazylii (działa uspakajają-
co), ziele majeranku (działa przeciwzapalnie).

Głównymi składnikami ziół są olejki eteryczne, alkaloidy, garbniki, glikozydy, 
fi toncydy, kwasy organiczne, witaminy i sole mineralne. Zioła są cennym źródłem 
wielu mikroelementów (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr), a forma w jakiej one występują jest 
z reguły łatwo przyswajalna dla organizmu człowieka (2, 3). W naturalnych wa-
runkach obserwuje się duże zróżnicowanie w zawartości mikro- i makroelementów 
w zależności od gatunku, a nawet odmiany rośliny. Wynika ono z właściwości i typu 
gleby, warunków agro-klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska, związane jest 
także z określoną częścią rośliny oraz jej stadium rozwojowym (1, 4–6).

Rośliny lecznicze, a w związku z tym wszelkie produkty pochodzenia roślinne-
go, oprócz substancji biologicznie czynnych o korzystnym działaniu dla człowieka 
zawierają także różnego rodzaju zanieczyszczenia, tj. herbicydy, pestycydy, me-
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tale ciężkie, pozostałości nawozów sztucznych. Wymagania jakościowe stawiane 
surowcom zielarskim zebrane są w Polskich Normach i Normach Zakładowych, 
zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Obejmują one parametry jakościowe 
cech organoleptycznych surowca, zawartość substancji biologicznie czynnych, za-
wartość domieszek oraz zanieczyszczeń (7).

Z uwagi na duże zainteresowanie roślinami leczniczymi i rozwój fi toterapii istot-
ne jest monitorowanie w nich zawartości pierwiastków o szkodliwym działaniu dla 
organizmu człowieka, tj. Hg, Pb, Cd, a także niezbędnych mikro- i makroelemen-
tów, tj. Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, Se. W związku z tym celem pracy było oznaczenie 
miedzi, manganu, cynku i żelaza w ziołach i liściach, a także porównanie zawartości 
oznaczanych pierwiastków w surowcach pochodzących od tego samego gatunku 
rośliny, ale pozyskanych z różnych zakładów zielarskich. Istotne było również okre-
ślenie relacji pomiędzy zawartością analizowanych pierwiastków w ziołach i w liś-
ciach.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań składał się z 66 surowców roślinnych (ziół i liści), pochodzą-
cych od 20 gatunków roślin leczniczych (w nawiasach podano numer kolejny su-
rowca):

Herba: Melissae (melisa) – (1) Herbapol (Bydgoszcz), (2) Kawon (Gostyń); 
Millefolii (krwawnik) – (3) Herbapol (Bydgoszcz), (4) Kawon (Gostyń), (5) Bo-
guccy (Kraków); Absinthii (bylica piołun) – (6-8) Kawon (Gostyń); Thymi (tymia-
nek) – (9) Herbapol (Kraków), (10-11) Kawon (Gostyń), (12) Boguccy (Kraków); 
Majoranae (majeranek) – (13-14) Herbapol (Bydgoszcz), (15) Kawon (Gostyń); 
Serpylli (macierzanka) – (16) Herbapol (Kraków), (17-19) Kawon (Gostyń); Cnici 
(drapacz) – (20-22) Kawon (Gostyń), (23) Boguccy (Kraków); Solidaginis (nawłoć) 
– (24) Herbapol (Bydgoszcz), (25-26) Kawon (Gostyń); Anserinae (pięciornik gęsi) 
– (27-28) Flos (Makrsko), (29) Herbapol (Bydgoszcz); Origani (lebiodka) – (30-31) 
Kawon (Gostyń); Artemisiae (bylica pospolita) – (32-33) Kawon (Gostyń); Meliloti 
(nostrzyk) – (34-35) Herbalux (Warszawa); Equiseti (skrzyp) – (36) Kawon (Go-
styń), (37) Boguccy (Kraków);

Folium: Melissae (melisa) – (38) Herbapol (Kraków), (39) Kawon (Gostyń), (40) 
Boguccy (Kraków); Fragariae (poziomka) – (41-42) Kawon (Gostyń), (43) Her-
balux Bis (Warszawa); Menthae (mięta) – (44-45) Herbapol (Bydgoszcz), (46) Ka-
won (Gostyń), (47) Elanda (Rozprza); Rubi fruticosi (jeżyna) – (48-49) Herbapol 
(Lublin), (50-51) Kawon (Gostyń); Farfarae (podbiał) – (52-54) Kawon (Gostyń), 
(55) Flos (Mokrsko); Salviae (szałwia) – (56) Herbapol (Kraków), (57) Herbapol 
(Bydgoszcz), (58-59) Kawon (Gostyń); Rubi idaei (malina) – (60) Herbapol (Byd-
goszcz), (61-62) Kawon (Gostyń), (63) Herbapol (Lublin); Uvae ursi (mącznica) 
– (64) Herbalux Bis (Warszawa), (65) Kawon (Gostyń); Majoranae (majeranek) 
– (66) Herbapol (Łódź).

Przed oznaczeniem zawartości mikroelementów, 1 g próbki zmineralizowano 
w mineralizatorze mikrofalowym (UniClever™, BM-1z, Plazmatronika, Wrocław), 
stosując do mineralizacji mieszaninę 5 ml stężonego, 65% kwasu azotowego(V) 
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(Selectipur™, Merck) i 5 ml wody redestylowanej otrzymanej w aparacie kwarco-
wym do destylacji dwustopniowej (Heraeus, Quarzglas, Destamat®, Niemcy). Mi-
neralizaty przeniesiono ilościowo do kolbek miarowych, uzupełniając do objętości 
25 ml wodą redestylowaną.

Zawartość miedzi, manganu, cynku i żelaza w mineralizatach oznaczono tech-
niką absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Varian SpectrAA 250 Plus, Australia), 
stosując atomizację płomieniową (F-AAS), lampy z katodą wnękową oraz płomień 
utleniający.

Precyzję i odzysk użytych do oznaczeń metod sprawdzono przy użyciu materiału 
referencyjnego Tea Leaves (INCT-TL-1, LGC Promochem) dla miedzi i cynku oraz 
Tomato Leaves (1573a, NIST) dla manganu i żelaza. Średni odzysk dla metali wy-
niósł od 99,4% do 117,2%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczeń zawartości miedzi, manganu, cynku i żelaza oraz ich staty-
styczną ocenę przedstawiono w tabeli I oraz zobrazowano grafi cznie na rycinie 1. 
Rozpatrując zawartość miedzi w badanych ziołach i liściach stwierdzono, że waha 
się ona w granicach od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu (w przypadku ziół) 
mikrogramów w gramie suchej masy (μg/g s.m.) surowca. Wartości te są porów-
nywalne do wyników zamieszczanych w pracach z innych ośrodków naukowych, 
z których wynika, że zawartość miedzi kształtuje się na poziomie 4,47–14,08 μg/g 
s.m. w roślinnych surowcach leczniczych (4) oraz 1,77–16,4 μg/g s.m. w herbat-
kach ziołowych (1).

Ta b e l a  I. Wyniki oznaczeń i statystyczna ocena zawartości miedzi, manganu, cynku i żelaza w ziołach i liściach 
roślin leczniczych

Ta b l e  I. Results of the determinations and statistical evaluation of the content of copper, manganese, zinc and iron 
in herbs and leaves of medicinal plants

Surowiec Parametry 
statystyczne

Miedź Mangan Cynk Żelazo

(μg/g)

Zioła
(37)

Xśr 8,03 97,46 44,82 369,62

mediana 7,05 78,54 44,22 217,91

SD 0,24 3,58 1,53 7,57

zakres 4,82–31,63 21,03–253,76 20,82–70,71 91,95–1495,53

R 26,81 232,73 49,89 1403,57

Liście
(29)

Xśr 7,05 137,26 41,61 451,43

mediana 6,85 96,18 41,23 227,51

SD 0,87 7,05 2,07 6,28

zakres 1,68–11,45 21,25–311,68 22,05–78,25 84,12–1371,42

R 9,76 290,42 56,20 1287,30

W nawiasach podano liczbę analizowanych surowców.
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Ryc. 1. Wykres charakterystyk grupowych dla analizowanych pierwiastków w ziołach i liściach roślin 
leczniczych.
Fig. 1. Box-whisker plot for analyzed elements in herbs and leaves of medicinal plants.

Średnia zawartość Cu w grupie ziół to 8,03 μg/g s.m. Największe zróżnicowanie 
w stężeniu mikroelementu w obrębie tego samego gatunku rośliny wykryto w zielu 
tymianku, reprezentowanym przez cztery surowce pochodzące z różnych fi rm. Naj-
wyższe stężenie Cu wynosi 31,63 μg/g dla surowca uzyskanego z fi rmy Boguccy 
(Kraków), zaś najniższe, 4,82 μg/g, w przypadku surowca pochodzącego z zakła-
dów Kawon (Gostyń). W obu przypadkach są to skrajne ilości pierwiastka w obrębie 
badanej grupy surowców.

Uboższym źródłem miedzi są liście, w których średnia zawartość biopierwiastka 
wynosi 7,05 μg/g s.m. surowca. Największą ilością omawianego pierwiastka od-
znaczają się liście mięty, 11,45 μg/g, otrzymane z fi rmy Kawon (Gostyń). Pozo-
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stałe próbki tego surowca prezentowały podobną zawartość miedzi, mieszczącą się 
w granicach od 9,44 do 10,03 μg/g, wyjątek stanowi surowiec pochodzący z Herba-
polu (Bydgoszcz), zawierający 3,67 μg Cu/g. Najuboższym źródłem miedzi są liście 
mącznicy, 1,68 μg/g, z fi rmy Kawon (Gostyń).

Uzyskane wyniki wskazały, że w porównaniu z pozostałymi pierwiastkami, za-
wartość manganu w badanych surowcach jest bardzo wysoka. Źródła literaturowe 
również podają dużą ilość tego mikroelementu, osiągającą poziom kilkudziesięciu 
μg/g s.m. surowca (8).

Bogatym źródłem manganu są liście, zawierają go w ilości, średnio 137,26 μg/g 
s.m. surowca. Wśród nich największą zawartość biopierwiastka wykryto w liściu 
jeżyny z fi rmy Kawon (Gostyń). Wynosi ona 311,68 μg/g i jest nieznacznie wyższa 
w porównaniu z ilością Mn w pozostałych próbkach tego samego surowca (275,50 
μg/g, 283,83 μg/g, 278,21 μg/g). Wysoką zawartość manganu prezentują również li-
ście maliny. Analiza czterech surowców uzyskanych z różnych zakładów zielarskich 
wykazała zbliżony poziom tego pierwiastka, mieszczący się w granicach od 231,17 
μg/g do 253,66 μg/g. Natomiast liść mącznicy pochodzący z fi rmy Herbalux Bis 
(Warszawa) charakteryzuje się najniższą zawartością Mn, 21,25 μg/g. Jest to ilość 
3-krotnie niższa w stosunku do zawartości w surowcu pochodzącym z fi rmy Kawon 
(Gostyń) – 64,67 μg/g.

W grupie ziół średnia zawartość manganu kształtuje się na poziomie 97,46 μg/g 
s.m. surowca. Najwyższym poziomem oznaczanego pierwiastka charakteryzuje się 
ziele nawłoci, reprezentowane przez trzy surowce o zbliżonym stężeniu Mn, wy-
noszących odpowiednio 210,30 μg/g, 201,75 μg/g, 253,76 μg/g. Najmniejszą za-
wartość tego pierwiastka stwierdzono natomiast w ziela drapacza, 21,03 μg/g, uzy-
skanym z zakładów Kawon (Gostyń). Pozostałe surowce ziela drapacza otrzymane 
z tego samego zakładu prezentują zbliżony poziom Mn (25,24 μg/g i 37,06 μg/g), 
i jest on niższy w porównaniu z zawartością tego pierwiastka w surowcu uzyskanym 
z zakładów Boguccy (Kraków), 90,50 μg/g.

Ocena wyników oznaczeń cynku w próbkach ziół i liści wykazała, że zawartość 
tego pierwiastka oscyluje na poziomie kilkudziesięciu μg/g s.m. surowca. Bogatym 
źródłem Zn, podobnie jak i Mn, są zioła zawierające go w ilości, średnio 44,82 μg/g 
s.m. surowca. Największe stężenie cynku oznaczono w zielu macierzanki pochodzą-
cej z fi rmy Herbapol (Kraków). Wynosi ono 70,71 μg/g i jest wyższe w porównaniu 
z próbkami tego samego surowca uzyskanymi z fi rmy Kawon (Gostyń) – 53,87 
μg/g, 58,44 μg/g, 43,88 μg/g.

Wśród ziół, najuboższym w oznaczany mikroelement surowcem jest ziele drapa-
cza (Kawon, Gostyń), które zawiera cynk w ilości 20,82 μg/g s.m. surowca. Ana-
lizowano cztery surowce ziela drapacza, zawartość Zn w trzech z nich mieściła się 
w zbliżonym zakresie (20,82 μg/g, 22,63 μg/g, 35,87 μg/g), w czwartym zaś stę-
żenie Zn jest średnio o połowę wyższe i wynosi 62,28 μg/g. Przyczyną tego jest 
z pewnością fakt, że próbka ta pochodzi z innego zakładu zielarskiego niż pozostałe 
(Boguccy, Kraków).

W grupie liści najwyższe stężenie cynku stwierdzono w liściu mącznicy otrzyma-
nym z fi rmy Kawon (Gostyń). Wynosi ono 78,25 μg/g s.m. surowca i jest o ponad 
połowę wyższe w porównaniu z zawartością Zn w surowcu pochodzącym z zakładu 
zielarskiego Herbalux Bis (Warszawa) – 33,36 μg/g. Stosunkowo niskie ilości cyn-
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ku oznaczono w liściu poziomki, reprezentowanym przez trzy surowce otrzymane 
z dwóch fi rm i charakteryzującym się zbliżoną zawartość mikroelementu (22,05 
μg/g, 32,21 μg/g, 26,39 μg/g).

Zawartość żelaza w badanych surowcach kształtuje się na poziomie od kilkudzie-
sięciu do kilkuset, a w niektórych przypadkach nawet tysiąca μg/g s.m. surowca. 
Najbogatsze w Fe są liście o średniej zawartości pierwiastka 451,43 μg/g. Najwyż-
sze stężenie żelaza wykryto w liściu majeranku otrzymanym z Herbapolu (Łódź) 
– 1371,42 μg/g. Najmniejszą ilość tego mikroelementu stwierdzono zaś w próbce 
liścia mącznicy (Kawon, Gostyń). Zawiera ona 84,12 μg Fe/g, przy czym drugą 
próbkę tego samego surowca pochodzącą z Herbalux Bis (Warszawa), charaktery-
zuje już wyższa ilość tego metalu, 130,85 μg/g.

Średnia zawartość żelaza w grupie ziół kształtuje się na poziomie 369,62 μg/g 
s.m. surowca. Najzasobniejszym źródłem omawianego pierwiastka jest ziele ty-
mianku (Boguccy, Kraków). Zawiera ono 1495,53 μg Fe/g, przy czym jego ilość 
w pozostałych surowcach, ale pochodzących z różnych zakładów jest już niższa 
i wynosi odpowiednio: 751,36 μg/g, 912,56 μg/g, 424,94 μg/g. Wysoką zawartość 
Fe prezentuje też ziele majeranku. W dwóch z trzech analizowanych surowców po-
chodzących z fi rmy Herbapol (Bydgoszcz), wartość ta kształtuje się na poziomie od 
1073,08 μg/g do 1316,08 μg/g. Trzeci surowiec z fi rmy Kawon (Gostyń), zawiera 
mniejszą ilość żelaza, 610,48 μg/g.

Najniższe stężenie Fe w grupie ziół stwierdzono w zielu nawłoci z fi rmy z Ka-
won (Gostyń) – 91,95 μg/g. W porównaniu z pozostałymi próbkami ziela nawłoci, 
ilość ta była nieznacznie niższa: 97,02 μg/g (Herbapol, Bydgoszcz), 175,99 μg/g 
(Kawon, Gostyń).

Interpretacja uzyskanych danych wykazała, że w nielicznych przypadkach wystę-
pują wprost lub odwrotnie proporcjonalne relacje między oznaczanymi pierwiastka-
mi w ziołach i w liściach, określane jako korelacje dodatnie lub ujemne. W grupie 
ziół zanotowano dodatnią korelację pomiędzy Cu i Mn (0,34), Fe i Cu (0,47) oraz 
Mn i Zn (0,52). Tylko w ostatnim przypadku była to korelacja względnie wysoka. 
Wśród liści dodatnie korelacje o niskiej wartości współczynnika r występowały po-
między Mn–Zn (0,34) i Fe–Zn (0,31), a korelację względnie wysoką reprezentowała 
para Fe–Cu (0,52). Z kolei para Fe–Mn koreluje ujemnie, współczynnik r przyjmuje 
wartość –0,39.

WNIOSKI

1. Pierwiastkiem występującym w największej ilości w badanych próbkach było 
żelazo, jego średnie stężenie w ziołach i liściach kształtowało się na poziomie, od-
powiednio 370 μg/g i 450 μg/g s.m. surowca. W mniejszych stężeniach oznaczono 
mangan, a potem cynk. Natomiast najmniej w analizowanych surowcach wykryto 
miedzi, jej średnie stężenie w ziołach (8 μg/g s.m.) i liściach (7 μg/g s.m.) jest po-
dobne.

2. Porównując wartości median eliminujących wpływ wyników skrajnych na 
średnią arytmetyczną można stwierdzić, że zioła i liście nie różnią się istotnie pod 
względem zawartości Cu, Mn, Zn i Fe w badanych surowcach.
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ASSESSMENT OF THE CONTENT OF COPPER, MANGANESE, ZINC AND IRON 
IN HERBS AND LEAVES OF MEDICINAL PLANTS

S u m m a r y

The aim of the study was to determine the content of copper, manganese, zinc and iron in herbs and lea-
ves of medicinal plant. The analyzed plant materials were mineralized by the microwave digestion method 
with the mixture of concentrated nitric acid and redistilled water. The content of Cu, Mn, Zn and Fe was 
determined by atomic absorption spectrometry. Based on the obtained results the intervals of concentra-
tions were determined, in which ranges the analyzed elements occurred in raw materials under study as 
well as the herbs and leaves were selected with the highest and the lowest levels of Cu, Mn, Zn and Fe.
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