
Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak

OCENA ZAWARTOŚCI ROZPUSZCZALNYCH SZCZAWIANÓW 
W HERBATACH ZIELONYCH

I POPULARNYCH NAPARACH ZIOŁOWYCH

Katedra i Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. G. Bazylak

W pracy oznaczono zawartość rozpuszczalnych szczawianów w kilku rodza-
jach herbat zielonych oraz popularnych herbatek ziołowych dostępnych w ap-
tekach jako żywność funkcjonalna i lecznicza. Wykazano, że średnia zawartość 
szczawianów w naparach uzyskanych z 3,0 gramów badanych herbat zielonych 
(55,11 mg/100 cm3, n = 7) i herbatek ziołowych (49,26 mg/100 cm3, n = 7) jest na 
porównywalnym poziomie. Stwierdzono, że najwyższą zawartością szczawianów 
rozpuszczalnych charakteryzują się słabo rozkruszone herbaty zielone liściaste 
(Gun Powder – 73,23 mg/100 cm3 oraz Yunnan Green Tea – 78,44 mg/100 cm3), 
w przeciwieństwie do silnie rozdrobnionych herbat ekspresowych pakowanych 
w saszetkach (Vitax – 38,19 mg/100 cm3). Najniższą zawartość szczawianów 
oznaczono w herbatkach ziołowych, w których napar pozyskiwano z owoców 
(koper włoski – 14,66 mg/100 cm3) oraz kwiatostanów (lipa – 29,19 mg/100 
cm3). Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w planowaniu i kontrolowaniu 
diety ubogo- i niskoszczawianowej przez lekarzy, dietetyków i pacjentów.

Hasła kluczowe: kwas szczawiowy, szczawiany, zielona herbata, zioła, napary zio-
łowe.
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W pojęciu przeciętnego konsumenta w Polsce nazwa „herbata” dotyczy licznej 
grupy produktów i napojów obejmujących zarówno tradycyjne herbaty czarne i zie-
lone otrzymywane z liści pączków krzewu herbacianego (Camellia sinensis), jak 
również szerokiego asortymentu produktów do sporządzania popularnych naparów, 
czyli tzw. „herbatek”, owocowych i ziołowych. Według Gozdeckiego i Taranta spo-
życie tradycyjnej czarnej i zielonej herbaty w Polsce w 2004 r. wynosiło ok. 80 
litrów tego napoju rocznie na osobę (1). Pomimo wielu doniesień literaturowych do-
tyczących korzystnego wpływu spożycia takich herbat i herbatek na zdrowie czło-
wieka należy pamiętać, że w swoim bogatym składzie herbaty, zarówno zielone, 
jak i ziołowe, zawierają obok cennych składników także liczne substancje antyod-
żywcze, które utrudniają wykorzystanie przez organizm ludzki składników mineral-
nych ze spożywanej codziennej diety, tworząc z nimi szereg trudno rozpuszczalnych 
związków. Należą do nich kwas szczawiowy, fi tyniany, taniny, wielofosforany oraz 
polifenole (2, 3, 4, 5).
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Dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) szczawianów w diecie dorosłej osoby wy-
nosi 2 mmol/dzień, czyli ok. 250 mg/dzień (2). W krajach zachodnich średnie spo-
życie szczawianów z dietą wynosi od 100 do 150 mg/dzień (3). Osoby ze zwiększo-
nym ryzykiem do tworzenia kamieni nerkowych nie powinny przekraczać dziennej 
dawki 40–50 mg/dzień (4). Należy uwzględnić fakt, że tylko 10–20% szczawianów 
trafi ających z dietą do organizmu człowieka jest wchłaniane, natomiast pozostałe 
40–50% anionu szczawianowego znajdującego się w osoczu krwi powstaje z gli-
cyny, a kolejne 40–50% z kwasu askorbinowego (3, 5). Dlatego nie zaleca się spo-
żywania kwasu askorbinowego w dawkach przekraczających 2–4 g/dzień (5, 6). 
Doustnie podawane antybiotyki makrolidowe, tetracyklinowe i beta-laktamowe 
powodują zwiększenie stężenia szczawianu w osoczu krwi oraz wzrost wtórnej hi-
peroksalurii, co można wyjaśnić zwiększonym wchłanianiem jelitowym, wskutek 
niszczenia przez te antybiotyki saprofi tycznych bakterii jelitowych z gatunku Oxa-
lobacter formigenes (7, 8). 

Do grupy produktów o wysokiej zawartości rozpuszczalnych szczawianów nale-
żą: orzechy, szpinak, szczaw, rabarbar, grzyby, soja a także używki takie, jak trady-
cyjnie parzona czarna i zielona herbata (9). Jak wskazują badania prowadzone na 
zwierzętach oraz ludziach przyswajalność szczawianów jest zróżnicowana w za-
leżności od ich biodostępności z różnych produktów spożywczych. W badaniach 
izotopowych wykonanych przez Olędzką i Krauzego na szczurach stwierdzono, 
że absorpcja kwasu szczawiowego z całodziennej diety we wszystkich narządach 
wewnętrznych szczura wynosi średnio 38,7% (9). W badaniach przeprowadzonych 
na ludziach przez Liebman i Murphy wykazano wchłanianie szczawianów z tra-
dycyjnych herbat na poziomie 1,0–9,0 % (10), a w innych badaniach na poziomie 
1,9–4,7% (3). 

Nadmiar anionów szczawianowych przedostających się do komórek organizmu 
może prowadzić do obniżenia żywotności plemników i zwiększenia ryzyka bez-
płodności u mężczyzn (11), wyczerpania zapasu glutationu (12, 13), różnego ro-
dzaju stanów zapalnych (np. bolesności sromu i pochwy (14)) i uszkodzenia syste-
mu immunologicznego (13), oraz wytrącanie się stałych kryształów szczawianów 
wapnia (12, 13). Istnieją doniesienia literaturowe potwierdzające związek pomię-
dzy takimi chorobami jak autyzm (12), różnego typu odmiany artretyzmu (13), 
jak również kamicy nerkowej (2, 15, 16, 17), a spożyciem szczawianów z dietą. 
Przeprowadzone w USA w latach 1988–1994 badania populacyjne w ramach Na-
tional Heath And Nutrition Examination Survey (NHANES III) wskazują na wzra-
stającą częstość kamicy nerkowej w subpopulacji osób rasy białej w wieku 20–74 
lat, nawet do 5,2% tej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem tego wzrostu 
w grupie starszych mężczyzn. Jest to ponad 30% wzrost w porównaniu z badaniami
NHANES z lat 1976–1988 (16). W Polsce choroba ta dotyka ok. 2% populacji. Sza-
cuje się, że dotyczy ona 15% mężczyzn i 6% kobiet. Szczyt zachorowań przypada 
u mężczyzn między 20. a 40. rokiem życia, natomiast u kobiet najczęściej między 
30. a 40. oraz między 50. a 65. rokiem życia (17). Kamica układu moczowego 
może powodować liczne powikłania takie, jak ostra pozanerkowa niewydolność 
nerek, wodonercze, przewlekła niewydolność nerek, zakażenia układu moczowe-
go, roponercze lub ropień okołonerkowy, posocznica oraz rak płaskokomórkowy 
miedniczki nerkowej (17). 
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Istotnym elementem pierwotnej i wtórnej prewencji kamicy dróg moczowych jest 
właściwa dieta. Korzystne jest nie tylko obniżenie spożycia produktów bogatych 
w kwas szczawiowy, ale także zmniejszenie spożycia cukrów prostych, ogranicze-
nie spożycia soli poniżej 6 g/dzień, jak również codzienne spożywanie odpowiedniej 
ilości płynów (4). W badaniach podjętych w KiZ Bromatologii CM UMK zbadano 
zawartość kwasu szczawiowego w świeżych naparach herbat zielonych i ziołowych, 
które zalecane są od niedawna w profi laktyce kamicy nerkowej (2, 18). 

MATERIAŁY I METODY

Badania przeprowadzono dla naparów uzyskanych z 5 marek handlowych herbaty 
zielonej liściastej, 2 marek handlowych herbaty zielonej ekspresowej w saszetkach 
oraz 7 herbat ziołowych ekspresowych w saszetkach (tab. I). Produkty do badań 
zakupiono w aptekach i sklepach spożywczych na terenie Bydgoszczy w okresie 
marzec – sierpień 2008 r. Z każdej herbaty przeanalizowano 7 próbek. 

Ta b e l a  I. Charakterystyka badanych herbat zielonych i ziołowych

Ta b l e  I. Characteristic data of green and herbal tea samples 

L.p. Nazwa herbaty Kraj
pochodzenia Producent Postać/masa Termin

przydatności

1 Herbata zielona
„Gun Powder” Indonezja Bastek Duże, zwinięte 

liście 21.02.2008

2 Herbata zielona
„Sir Roger” Chiny Sir Roger Drobne liście 01.2007

3 Herbata zielona 
„Yunnan Green Tea” Chiny Yunnan Garden 

Group Drobne liście 12.2007

4 Herbata zielona 
z cytryną Indonezja Tentor Drobne liście, 

cytryna 12.2006

5 Herbata zielona 
„Jaśminowa” Chiny Tao Tao Drobne liście, 

jaśmin 07.2006

6 Herbata zielona
„Herbapol” Chiny Herbapol Saszetki 2,0 g

zmielone ziele 01.12.2005

7 Herbata zielona
„Vitax” Chiny Vitax Saszetki 2,0 g

zmielone ziele 04.2009

8 Herbata ziołowa – Lipa Polska Herbapol 
Bydgoszcz

Saszetki 1,5 g
kwiatostan 06.2009

9 Herbata z kopru 
włoskiego Polska Kawon-Hurt 

Gostyń
Saszetki 2,0 g
owoc 01.2009 

10 Herbata z liścia 
pokrzywy Polska Flos Saszetki 1,5g

liście 01.2009

11 Herbata z dziurawca Polska Malwa Saszetki 2,0 g
ziele 03.2009
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L.p. Nazwa herbaty Kraj
pochodzenia Producent Postać/masa Termin

przydatności

12 Herbata z szałwii Polska Herbapol Lublin Saszetki 1,6 g
liście 05.2010

13 Herbata miętowa Polska Herbapol 
Bydgoszcz

Saszetki 2,0 g
liście 01.2010

14 Herbata rumiankowa Polska Posti Saszetki 1,7 g 
koszyczki 04.2010

Do oznaczenia rozpuszczalnego kwasu szczawiowego w badanych herbatach 
zastosowano metodę manganianometryczną (5, 9, 10, 18, 19, 20). Oznaczenia 
wykonywano w trzech powtórzeniach dla każdego naparu. Oznaczoną zawartość 
szczawianów rozpuszczalnych przeliczano na 100 cm3 naparu oraz 100 g badanego 
produktu (tab. II i III). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z zastoso-
waniem programu STATISTICA 6.1 (Stat Soft, Tulsa, OK, USA), a rezultaty przed-
stawiono jako średnią (x–), odchylenie standardowe (SD), mediane oraz zakres ozna-
czeń. Różnice w zawartości szczawianów rozpuszczalnych w zależności od postaci 
produktu (stopień rozdrobnienia i część anatomiczna rośliny) oraz rodzaju herbaty 
(zielona, ziołowa) zweryfi kowano w oparciu o test ANOVA Kruskala-Wallisa.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badane przez nas napary z herbat zielonych pochodzących z Indonezji („Gun 
Powder” oraz „Zielona z cytryną”, tab. II) odznaczają się istotnie zwiększoną (p < 
0,05) zawartością szczawianów w stosunku do naparów z herbat zielonych o podob-
nej formie handlowej sprowadzanych z Chin (np. „Sir Roger” oraz „Zielona Jaśmi-
nowa”). Stwierdzono, że średnia zawartość rozpuszczalnych szczawianów w bada-
nych herbatach zielonych wahała się w granicach od 38,19 do 78,41 mg w 100 cm3 
naparu sporządzonego z 3,0 g herbaty. Natomiast średnia ilość szczawianów w prze-
liczeniu na 100 g s.m. mieściła się w granicach od 636,43 do 1306,61 mg. Najniższą 
zawartość oznaczanego związku stwierdzono w herbacie zielonej „Vitax” (636,43 
mg/100 g s.m.), pakowanej w postaci saszetek, o bardzo dużym stopniu rozdrobnie-
nia badanego materiału roślinnego. Natomiast najwyższą zawartość szczawianów 
stwierdzono w herbacie „Yunnan Green Tea” (1306,61 mg/100g s.m.) oraz „Gun 
Powder” (1220,57 mg/100 g s.m) w postaci dużych fragmentów skręconych liści. 
Wartości te są porównywalne z niedawno opublikowanymi wynikami badań, w któ-
rych stwierdzono, że zawartość szczawianów kształtuje się na poziomie od 150 do 
650 mg/100 g s.m. (5, 10). Natomiast w badaniach Charriera i współpr. z wykorzy-
staniem techniki HPLC oznaczona średnia zawartość szczawianów w herbacie zie-
lonej z dodatkiem jaśminu kształtowała się na poziomie 54,0 mg/100 cm3, podczas 
gdy zawartość szczawianów w herbacie zielonej bez dodatkowych komponentów, 
wynosiła 115,0 mg/100 cm3 (18). 

Ta b e l a  I. Charakterystyka badanych herbat zielonych i ziołowych (cd.)

Ta b l e  I. Characteristic data of green and herbal tea samples (cont.)
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Ta b e l a  II. Zawartość szczawianów rozpuszczalnych w badanych herbatach zielonych

Ta b l e  II. Content of soluble oxalate in green teas

Nazwa herbaty Parametry 
statystyczne

Szczawiany 
rozpuszczalne

mg/100 cm3 naparu 
(3,0 g/100 cm3)

Szczawiany 
rozpuszczalne
mg/100g s.m.

Herbata zielona
„Gun Powder”

Średnia (Xśr) 73,23 1220,57

Mediana 73,44 1224,00

SD 1,22 20,45

Zakres 72,00 – 74,88 1200,00 – 1248,00

Herbata zielona
„Sir Roger”

Średnia (Xśr) 45,39 756,43

Mediana 45,00 750,00

SD 1,26 20,96

Zakres 44,10 – 47,70 735,00 – 795,00

Herbata zielona
„Yunnan Green Tea”

Średnia (Xśr) 78,41 1306,61

Mediana 78,30 1305,00

SD 0,72 12,03

Zakres 76,95 – 78,98 1282,50 – 1316,25

Herbata zielona 
z cytryną

Średnia (Xśr) 50,40 840,01

Mediana 50,40 840,01

SD 0,59 9,80

Zakres 49,68 – 51,12 828,00 – 852,00

Herbata zielona 
„Jaśminowa”

Średnia (Xśr) 43,20 720,00

Mediana 43,20 720,00

SD 0,39 6,50

Zakres 42,53 – 43,88 708,75 – 731,25

Herbata zielona
„Herbapol”

Średnia (Xśr) 56,99 949,82

Mediana 56,70 945,00

SD 0,36 6,01

Zakres 56,70 – 57,38 945,00 – 956,25

Herbata zielona 
„Vitax”

Średnia (Xśr) 38,19 636,43

Mediana 38,70 645,00

SD 0,71 11,80

Zakres 36,90 – 38,70 615,00 – 645,00

Średnia zawartość szczawianów w badanych herbatkach ziołowych wahała się 
w granicach od 14,66 do 79,07 mg/100 cm3 naparu. Najniższą średnią zawartość 
szczawianów oznaczono w herbatce z owocu kopru włoskiego – 14,66 mg/100 cm3 
naparu, a w przeliczeniu na suchą masę 244,29 mg/100 g. Nieco wyższą zawartoś-
cią szczawianów odznaczały się próbki naparów z lipy 29,19 mg/100 cm3 (czyli 



Nr 2 135Rozpuszczalne szczawiany w herbatach

486,43 mg/100 g s.m). W naparze z dziurawca oznaczono szczawiany na poziomie 
46,03 mg/100 cm3 (767,14 mg/100 g s.m). Grupą produktów, które odznaczały się 
podwyższoną średnią zawartością szczawianów były zioła, których materiał do na-
paru stanowiły całe liście, tj. mięta (57,60 mg/100 cm3), pokrzywa (59,91 mg/100 
cm3) i szałwia (79,07 mg/100 cm3). W nielicznych opublikowanych dotychczas 

Ta b e l a  III. Zawartość szczawianów rozpuszczalnych w badanych herbatkach ziołowych 

Ta b l e  III. Content of soluble oxalate in herbal teas

Nazwa herbatki 
ziołowej

Parametry 
statystyczne

Szczawiany 
rozpuszczalne
mg/100 cm3

(3,0 g/100 cm3)

Szczawiany 
rozpuszczalne
mg/100 g s.m.

Herbata ziołowa – Lipa

Średnia (Xśr) 29,19 486,43

Mediana 28,80 480,00

SD 0,48 8,02

Zakres 28,80 – 29,70 480,00 – 495,00

Herbata z kopru 
włoskiego

Średnia (Xśr) 14,66 244,29

Mediana 14,40 240,00

SD 0,44 7,32

Zakres 14,40 – 15,30 240,00 – 255,00

Herbata z pokrzywy

Średnia (Xśr) 59,91 998,57

Mediana 60,30 1005,00

SD 2,74 45,71

Zakres 56,70 – 63,90 945,00 – 1005,00

Herbata z dziurawca

Średnia (Xśr) 46,03 767,14

Mediana 45,90 765,00

SD 1,60 26,59

Zakres 44,10 – 48,60 735,00 – 810,00

Herbata z szałwii

Średnia (Xśr) 79,07 1317,86

Mediana 76,89 1335,00

SD 2,67 44,52

Zakres 74,70 – 81,90 1245,00 – 1365,00

Herbata miętowa

Średnia (Xśr) 57,60 960,00

Mediana 57,60 960,00

SD 0,73 12,25

Zakres 56,70 – 58,50 945,00 – 975

Herbata rumiankowa

Średnia (Xśr) 58,37 972,86

Mediana 58,50 975,00

SD 1,60 26,59

Zakres 56,70 – 61,20 945,00 – 1020,00
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badaniach dotyczących zawartości szczawianów w herbatkach ziołowych w przy-
padku herbatki miętowej uzyskano wyniki w zakresie od 0,2 do 0,7 mg/100 cm3 
(3), z zastrzeżeniem, że zastosowano nie tylko inną metodę analityczną w postaci 
HPLC, ale także niższą temp. ekstrakcji (70°C) oraz niższą masę próbki wyjściowej, 
tj. 1,25 g/200 cm3. Natomiast w badaniach McKay i współpr. w przypadku naparu 
z mięty pieprzowej oznaczono średnią zawartość rozpuszczalnych szczawianów na 
poziomie 69 mg/100 cm3 (20). W przypadku naparu pokrzywy parzonej przez 5 min 
w temp. 70°C (2 g/200 cm3) uzyskano średnią zawartość szczawianów w zakresie 
0,4–0,5 mg/100 cm3 (2). W badaniach Charriera i współpr. w herbatce rumiankowej 
oznaczono średnią zawartość rozpuszczalnych szczawianów na poziomie 43 mg/100 
cm3, natomiast w herbatce miętowej na poziomie 21 mg/100 cm3 (18). W badaniach 
Tsai i współpr. z wykorzystaniem testów enzymatycznych oznaczona średnia ilość 
szczawianów w herbatkach ziołowych wynosiła 3,37 mg/100 g (5). Natomiast brak 
jest danych literaturowych na temat zawartości szczawianów rozpuszczalnych 
w przypadku naparów i herbatek otrzymywanych z lipy, szałwii, kopru włoskiego 
i dziurawca, które były badane w obecnej pracy. W przeprowadzonych przez nas 
badaniach stwierdzono istotne różnice statystyczne dotyczące zawartości rozpusz-
czalnych szczawianów zarówno w przypadku uwzględnienia postaci produktu (li-
ście, miał: H (2, N = 98) = 18,65, p = 0,0002), jak również rodzaju badanej herbaty 
(zielona, ziołowa: H [1, N = 98] = 10.15, p = 0.0032).

WNIOSKI

1. Zawartość szczawianów rozpuszczalnych w herbatach zielonych i herbatkach 
ziołowych jest zróżnicowana i uzależniona od szeregu czynników: rodzaju herbaty, 
części roślin z jakich pozyskano herbatę, procesu technologicznego i metody roz-
drobnienia, a także warunków sporządzania naparu (naważki herbaty, temperatury, 
czasu i metody). 

2. Zielone herbaty o dużych, słabo rozkruszonych liściach zawierają zwiększoną 
ilość szczawianów w porównaniu z herbatami o większym rozdrobnieniu tj. w sa-
szetkach.

3. Badane herbatki ziołowe zawierają obniżoną ilość szczawianów w porówna-
niu z badanymi herbatami zielonymi (p < 0,05). 

4. Badane herbaty zielone z innym komponentem, np. jaśmin lub cytryna, od-
znaczają się niższą zawartością szczawianów w stosunku do herbat jednoskładniko-
wych (czystych) (18).

5. Napary wykonane z badanych ziół nie stanowią zagrożenia dla zdrowia z po-
wodu zawartych w nich szczawianów i mogą uzupełniać dietę w płyny, jako śro-
dek zmniejszający ryzyko wystąpienia kamicy pod warunkiem, że będą spożywane 
w ciągu dnia w ograniczonych ilościach (3, 20).

6. Uzyskane wyniki są wstępem do dalszych badań nad zawartością szczawianów 
w naparach i herbatach przygotowanych po ekstrakcji różnymi metodami (m.in. so-
nikacja, mikrofalowanie), a ich wyniki zostaną przedstawione w następnych donie-
sieniach razem z rezultatami dotyczącymi oznaczania ich biodostępności z różnych 
naparów (3, 9, 10).
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B.  S p e r k o w s k a,  G.  B a z y l a k

DETERMINATION OF SOLUBLE OXALATE IN GREEN TEAS 
AND POPULAR HERBAL INFUSIONS

S u m m a r y

The results of the present study show that the average content of soluble oxalate in infusions of seven 
types of green (55.11 mg/100 cm3, n=7) and popular herbal teas (49.26 mg/100 cm3, n=7) available in 
pharmacy stores was quite comparable (p < 0.05). The higher content of soluble oxalate was determined 
in green teas distributed in the form of whole leafs (or leafs characterized by a low degree of fragmenta-
tion, Gun Powder - 73.23 mg/100 cm3, and Yunnan Green Tea - 78.41 mg/100 cm3), as opposed to highly 
disintegrated herbal material in express green teas packed in sachets, 38.19 mg/100 cm3. The signifi cantly 
lowest oxalate content was determined in herbal teas, especially when infusions were prepared from the 
fruit (fennel - 14.66 mg/100 cm3) or infl orescences (lime - 29.19 mg/100 cm3) as the parts of plants found 
in ready-to-use tea formulations packed in sachets. The results can be used in rational planning and control 
of low oxalate dieting by doctors, dietitians and patients.
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