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Metodą woltamperometrii inwersyjnej oznaczono zawartość niklu, cynku, 
miedzi i ołowiu w ekstraktach z 25 mieszanek ziołowych. Analizowane próbki za-
wierały ołów w przedziale od 0,83 do 10,81 μg/dm3 ekstraktu, nikiel występował 
w stężeniu od 0,75 do 25,74 μg/dm3, miedź obserwowano na poziomie od 8,27 
do 253,24 μg/dm3, a zawartość cynku mieściła się w zakresie od 40,18 do 661,16 
μg/dm3. W 18 ekstraktach ołów znajdował się poniżej granicy oznaczalności. 
Do poszukiwania zależności pomiędzy stężeniami analizowanych pierwiastków 
zastosowano metody chemometryczne: analizę głównych składowych, analizę 
skupień oraz samoorganizujące się mapy Kohonena. 

Hasła kluczowe: mieszanki ziołowe, mikroelementy, chemometria, sieci neurono-
we.
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Od tysiącleci lek roślinny jest stosowany przez człowieka w leczeniu cho-
rób, przynoszeniu ulgi poprzez łagodzenie objawów im towarzyszących, a także 
w podtrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Dzisiejsze czasy, mimo że cechują się 
bardzo dużą liczbą leków pozyskiwanych na drodze syntezy chemicznej, nie spo-
wodowały istotnego spadku znaczenia roślin jako źródła substancji leczniczych. 
Wręcz przeciwnie, zainteresowanie ziołolecznictwem i fi tofarmaceutykami stale 
rośnie (1, 2, 3). 

Stosowanie preparatów pochodzenia roślinnego na szeroką skalę wynika w dużej 
mierze z przeświadczenia pacjentów o bezpieczeństwie i braku działań niepożąda-
nych. Surowce roślinne, które pozyskiwane są często ze stanowisk naturalnych, na-
rażone są na liczne zanieczyszczenia środowiskowe. Konieczna jest zatem nie tylko 
analiza zawartości substancji czynnych w surowcu, które warunkują jego działanie 
lecznicze, ale również toksycznych i potencjalnie toksycznych pierwiastków (np. 
ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, etc.) (4, 5).

Obecność metali ciężkich w surowcach roślinnych, zwłaszcza przy ich dużym 
nagromadzeniu oraz długotrwałym stosowaniu preparatu, może być przyczyną za-
burzeń w przebiegu wielu procesów metabolicznych i immunologicznych, hamowa-
nia prawidłowego funkcjonowania enzymów, które w konsekwencji prowadzą do 
ogólnego osłabienia wydolności organizmu i wystąpienia wielu poważnych chorób 
(6, 7). 
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W pracy oznaczono zawartość czterech potencjalnie szkodliwych pierwiastków 
– cynku, miedzi, ołowiu i niklu. Do poszukiwania relacji pomiędzy oznaczanymi 
pierwiastkami w ekstraktach zastosowano dwie metody opierające się na modelo-
waniu liniowym – analizę skupień i głównych składowych oraz samoorganizujące 
się sieci Kohonena, które wykorzystują model nieliniowy. Zamierzano ustalić, któ-
ra z metod jest zdolna nie tylko do wskazania podobieństwa pomiędzy badanymi 
ekstraktami pod względem zawartości analizowanych pierwiastków, ale również do 
uchwycenia niewielkich różnic pomiędzy nimi.

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano 25 mieszanek ziołowych typu fi x wyprodukowanych w la-
tach 2005–2006, pochodzących od trzech producentów: Herbapol Łódź, Herbapol 
Gdańsk oraz Herbapol Lublin. Analizowane mieszanki zakupiono w sklepach zie-
larskich i aptekach na terenie Gdańska i były to: Bronchial [BR.1-3], Gastrosan 
[GA.1-3], Infektoten [IN.1,2], Nervinium [NE.1-3], Normosan [NO.1,2], Prostasan 
[PR.1,2], Pyrosan [PY.1-3], Septosan [SE.1,2], Somnoten [SO.1,2] i Urosan [UR.1-
3]. W nawiasach kwadratowych podano symbole mieszanek, które zastosowano 
w analizie chemometrycznej.

Torebkę z mieszanką ziołową zalewano 200 cm3 wrzącej wody redestylowanej 
i pozostawiano pod przykryciem na 15 min. Po ostudzeniu, pobierano 20 cm3 na-
paru, przenoszono do naczynia tefl onowego i mineralizowano z dodatkiem 1 cm3 
stężonego roztworu kwasu HNO3 w jednym etapie trwającym 7 min. przy 100% 
mocy magnetronu używając mineralizatora Uniclever (Plazmotronika, Wrocław). 
Mineralizacja odbywała się przy zaprogramowanych wartościach progowych do-
puszczalnego ciśnienia (Pmax = 35 atm., Pmin = 30 atm.). Czas chłodzenia próbki po 
mineralizacji wynosił 10 min.

Zawartość niklu, cynku, miedzi i ołowiu oznaczono metodą woltamperometrii 
inwersyjnej. Pomiary wykonano metodą dodawania wzorca za pomocą woltampe-
rometru 757 VA Computrace (Metrohm, Szwajcaria). Do analizy zawartości miedzi, 
ołowiu i cynku pobierano 1 cm3 mineralizatu do naczynka woltamperometrycznego, 
dodawano 1 cm3 buforu octanowego (1 mol/dm3 amoniaku + 2 mol/dm3 kwasu oc-
towego) i 10 cm3 wody redestylowanej. Pomiar woltamperometryczny przeprowa-
dzano przy pH = 4,6. 

Oznaczając zawartość niklu pobierano 1 cm3 badanego mineralizatu do naczynka 
woltamperometrycznego, dodawano 1 cm3 buforu amonowego (2 mol/dm3 amonia-
ku + 1 mol/dm3 kwasu solnego), 0,1 cm3 dimetyloglioksymu (0,1 mol/dm3) i 10 cm3 
wody redestylowanej. Pomiar woltamperometryczny przeprowadzano przy pH = 
9,5. 

Poprawność zastosowanej metody sprawdzono stosując roztwory wzorcowe. 
Uzyskano odzysk na poziomie od 93,3% dla miedzi do 96,6% dla ołowiu. Wyrażo-
na jako RSD precyzja oznaczeń mieściła się w przedziale od 4,76% dla ołowiu do 
13,33% dla niklu.

Obliczenia chemometryczne przeprowadzono za pomocą programu Statistica 8.0 
(Statsoft Inc., USA).
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W wyniku przeprowadzonych oznaczeń stwierdzono, że stężenie ołowiu w anali-
zowanych ekstraktach wodnych mieściło się w przedziale od 0,83 do 10,81 μg/dm3, 
nikiel występował w stężeniu od 0,75 do 25,74 μg/dm3, miedź obserwowano na po-
ziomie od 8,27 do 253,24 μg/dm3, a zawartość cynku znajdowała się w zakresie od 
40,18 do 661,16 μg/dm3. W przypadku 18 ekstraktów zawartość ołowiu była poniżej 
granicy oznaczalności (>0,1 μg/dm3). Rozstęp kwartylowy stężenia oznaczanych 
metali przedstawiono na ryc. 1, obliczono go jako różnicę między 25–tym a 75–tym 
percentylem. Na wykresie przedział wokół mediany, który obejmuje 50% przypad-
ków oznaczono ramką. Wartości odstające, defi niowane odległością wynoszącą od 
półtorej do trzech wysokości ramki rozstępu kwartylowego oraz przypadki ekstre-
malne, oddalone o nie mniej niż trzy wysokości, zostały przedstawione za pomocą 
odpowiednich symboli.

Ryc. 1. Wykres zawartości analizowanych pierwiastków w ekstraktach w postaci rozstępu kwartylowego.
Fig.1. The quartile range and the median of analyzed elements in water extracts.

Analizując wykres stężenia cynku można zauważyć trzy przypadki odstające, 
które stanowią próbki ekstraktów z Pyrosanu [PY.1–3] zawierające cynk w ilo-
ści od 510,76 do 661,16 μg/dm3. Mediana dla stężenia cynku wyniosła 110,58 
μg/dm3. Rozstęp kwartylowy stężenia miedzi prezentuje ekstrakty z Infektote-
nu [IN.2] i Pyrosanu [PY.3] jako wartości odstające, zawierające miedź w ilości 
143,02 i 211,81 μg/dm3 oraz jeden przypadek ekstremalny, który stanowi ekstrakt 
z Pyrosanu [PY.2] o stężeniu miedzi wynoszącym 253,24 μg/dm3. Mediana dla za-
wartości miedzi wyniosła 35,29 μg/dm3. W przypadku niklu zaobserwowano jedną 
próbkę odstającą, którą był ekstrakt z Urosanu [UR.1] zawierający nikiel w ilości 
25,74 μg/dm3. Nie zanotowano natomiast żadnych wartości ekstremalnych, a me-
diana wyniosła 7,38 μg/dm3. Po odrzuceniu 18 ekstraktów rozstęp kwartylowy 
stężenia ołowiu nie wykazał próbek odstających i ekstremalnych, a mediana wy-
niosła 9,24 μg/dm3.
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Uzyskane w toku analizy stężenia badanych pierwiastków poddano analizie sku-
pień. Jest ona metodą klasyfi kacji bez nadzoru, która przy zastosowaniu wybranej 
miary odległości (euklidesowa) i określonej zasady aglomeracji skupień (metoda 
Warda), przyporządkowuje posiadane dane eksperymentalne do grup o podobnych 
właściwościach bez znajomości kryteriów tego podziału (8). Wynikiem analizy sku-
pień jest hierarchiczny wykres drzewkowy (dendrogram), którego interpretacja po-
lega na porównaniu wyróżnionych grup w celu identyfi kacji ukrytych właściwości 
wpływających w sposób istotny na uzyskane uporządkowanie (9). 

Ryc. 2. Dendrogram analizy skupień dla analizowanych ekstraktów mieszanek ziołowych.
Fig. 2. Cluster analysis of the analyzed extracts of herbal mixtures.

Na ryc. 2 przedstawiono podział analizowanych ekstraktów na trzy duże sku-
pienia. Pierwsze zostało utworzone przez próbki ekstraktów z mieszanek Pyrosan 
[PY.1–3], których cechą wspólną jest najwyższe wśród wszystkich analizowanych 
wyciągów stężenie miedzi i cynku. Miedź mieści się w przedziale stężeń 136,93 
– 253,24 μg/dm3, zaś cynk 510,76 – 661,16 μg/dm3. Kolejne skupienie wskazuje na 
pary ekstraktów, które połączyła zbliżona zawartość cynku oraz dwu– lub trzykrot-
nie niższe stężenie miedzi w porównaniu do pierwszej grupy. Dodatkowo, próbki 
ekstraktów z Infektotenu [IN.1,2] wyróżnia brak ołowiu. Największy na dendro-
gramie węzeł trzeci składa się z dwóch podgrup. Ekstrakty z Septosanu [SE.1,2], 
Normosanu [NO.2], Nervinum [NE.2] i Gastrosanu [GA.1,3] łączy stężenie cynku, 
mieszczące się w przedziale 40,18 – 76,09 μg/dm3 oraz brak ołowiu, z wyjątkiem 
[NO.2]. Pozostałe próbki tworzą drugie odgałęzienie, zawierają one cynk w prze-
dziale 89,96 – 127,73 μg/dm3. 

Wyniki analizy skupień potwierdza analiza głównych składowych, ale z uwagi 
na swój dwuwymiarowy charakter wskazuje jednak na pewne różnice. Opiera się 
ona na redukcji wymiarowości poprzez zastąpienie oryginalnych danych nowymi 
zmiennymi w taki sposób, żeby kilka pierwszych składowych (PC) charakteryzowa-
ło analizowane zagadnienie, przy jak najmniejszej utracie informacji. Razem z głów-
nymi składowymi obliczane są ich ładunki, które należy traktować jako korelacje 
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pomiędzy poszczególnymi składowymi a zmiennymi doświadczalnymi. Stanowią 
one podstawę do interpretacji wyodrębnionych składowych. Wysoka wartość ładun-
ku (>±0,7) sugeruje, że zmienna jest ściśle powiązana z tą składową i ma znaczący 
wpływ na jego interpretację (10, 11). 

Rozmieszczenie próbek ekstraktów z mieszanek ziołowych względem PC1 i PC2 
przedstawiono na ryc. 3. Najwyższe wartości ładunków dla PC1 zanotowano dla 
cynku (–0,95) oraz miedzi (–0,97), co świadczy o tym, że próbki układały się wzdłuż 
osi PC1 ze względu na zawartość tych dwóch pierwiastków. Ułożenie próbek wzglę-
dem PC2 warunkowało stężenie ołowiu, dla którego ładunek przyjął wartość 0,94, 
zaś nikiel o ładunku –0,41 wpływał w niewielkim stopniu.

Ryc. 3. Rozmieszczenie analizowanych ekstraktów względem PC1 i PC2.
Fig. 3. The PCA plot of the analyzed extracts of herbal mixtures.

Próbki wyciągów z Pyrosanu [PY.1–3] znalazły się razem po lewej stronie wy-
kresu ze względu na najwyższą zawartość cynku, jednak zawartość miedzi powy-
żej 200 μg/dm3 spowodowała rozdzielenie się próbek [PY.2] i [PY.3]. Na ryc. 3 
próbki wyciągów, które analiza skupień umieściła razem w wiązaniu nr 2, zostały 
rozdzielone do czterech różnych obszarów – dwie w obszarze 2 i 5 oraz po jednej 
w obszarze 3 i 4. W obszarze 5 znalazły się próbki Urosanu [UR.1,2] o najwyższym 
stężenie niklu 25,74 i 19,25 μg/dm3, przy braku obecności ołowiu. Trzykrotnie niż-
sza zawartość niklu kierowała próbki do obszaru 3. Próbki [IN.1,2] znalazły się 
w obszarze 2 ze względu na wysoką zawartość cynku, zaś próbka [NE.3] umiesz-
czona jest w obszarze 4 z powodu zawartości ołowiu na poziomie 9,60 μg/dm3. 
W analizie głównych składowych próbki skupione razem w węźle 3 analizy skupień 
znalazły się w większości w obszarze 5. Jedynie zawartość ołowiu 9,24–10,81 μg/
dm3 w próbkach [NO.1,2] i [PR.1] przesunęła je do obszaru nr 4.
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Poszukując relacji nieli-
niowych zastosowano sa-
moorganizujące się mapy 
Kohonena. Wykorzystano 
mapę o wymiarach 3×3, 
a znajdujące się na niej neu-
rony ponumerowano cyfra-
mi od 1 do 9. Mapy Koho-
nena to typ sieci neurono-
wych, uczonych w trybie 
bez nauczyciela. Do sieci 
wprowadzane są przypad-
ki (stężenia pierwiastków), 
a sieć stara się samodzielnie, 
wyłącznie w oparciu o pro-
ces uczenia, zgłębić struk-
turę danych, ich wzajemne 
relacje oraz podobieństwa 
pomiędzy zmiennymi. Sieć 
identyfi kuje skupienia ist-
niejące wewnątrz zbioru da-
nych doświadczalnych nie-
zależnie od kryteriów tych 
podobieństw (12, 13).

W wyniku porównania 
rozmieszczenia próbek na 
mapie Kohonena (ryc. 4) 
i wykresie dwóch pierw-
szych głównych składowych (ryc. 3) stwierdzono, że większość próbek została 
pogrupowana łącznie, co wskazuje na liniowe zależności pomiędzy zawartością 
analizowanych pierwiastków. Na szczególną uwagę zasługują próbki umieszczo-
ne w obszarze 5, znajdującym się w prawej dolnej części ryc. 3. Ich bliskie są-
siedztwo sugeruje, że wszystkie znajdujące się tam ekstrakty posiadają bardzo 
dużo cech wspólnych. W odróżnieniu od analizy głównych składowych, mapa Ko-
honena zróżnicowała te ekstrakty rozmieszczając je w trzech różnych neuronach 
oznaczonych cyframi 1, 2 i 6. Neuron nr 1 zawiera próbki odznaczajace się zawar-
tością niklu od 4,06 do 7,67 μg/dm3 i brakiem obecności ołowiu. W neuronie nr 2 
zawarte są próbki [UR.1,2], wyróżniające się najwyższą zawartość niklu – 25,74 
i 19,25 μg/l oraz brakiem ołowiu. Natomiast neuron nr 6 to próbki, w których 
stężenie niklu obejmuje zakres 8,45 – 13,33 μg/dm3. Ciekawym przypadkiem jest 
próbka [UR.3], która znalazła się pomiędzy ekstraktami z obszarów 2 i 5 analizy 
głównych składowych, a na mapie topologicznej ulokowana jest samotnie w neu-
ronie nr 7. Wynika to z faktu, że próbki obszaru 5 posiadają kilkukrotnie wyższe 
stężenie cynku oraz dwukrotnie wyższe stężenie niklu. Natomiast, ekstrakty z ob-
szaru 2 różnią się od ekstraktu [UR.3] około sześciokrotne niższym stężeniem 
niklu i około dwukrotnie wyższym stężeniem miedzi. 

Ryc. 4. Rozmieszczenie analizowanych ekstraktów na mapie 
topologicznej Kohonena.
Fig. 4. The projection of the herbal mixtures extracts using Ko-
honen self-organizing map.
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WNIOSKI

1. Analiza skupień wskazała na podobieństwa pomiędzy próbkami o najwyższej 
zawartości cynku przekraczającej 180 μg/dm3 oraz miedzi powyżej 56 μg/dm3. Róż-
nice pomiędzy zawartością niklu i ołowiu pozostały niezauważone. 

2. Analiza głównych składowych w wyraźny sposób wyodrębniała ekstrakty o za-
wartości określonych pierwiastków znacznie różniących się od pozostałych próbek, 
rozmieszczając je przy różnych wartościach pierwszych dwóch głównych składo-
wych. Próbki o wysokich stężeniach cynku i miedzi znajdują się przy ujemnych 
wartościach PC1, zaś ekstrakty o wysokiej zawartości ołowiu przy dodatnich war-
tościach PC2. Ujemną stroną tego typu grupowania jest trudność w zróżnicowaniu 
próbek, w których zawartość pierwiastków nie wykazuje wyraźnych odstępstw.

3. Najlepszą identyfi kację ekstraktów o podobnych zawartościach wszystkich 
pierwiastków uzyskano przy zastosowaniu nieliniowego mapowania metodą Koho-
nena. Metoda umożliwiła identyfi kację nawet tych próbek, w których różnice w za-
wartości pierwiastków są niewielkie. 

4. Zastosowana analiza wielowymiarowa wykazała, że ekstrakty z mieszanek za-
wierających w swoim składzie te same surowce roślinne cechują się podobieństwem 
pod względem zawartości analizowanych pierwiastków. Nie stwierdzono natomiast 
wpływu konkretnych surowców roślinnych obecnych w różnych mieszankach na 
zawartość analizowanych pierwiastków. 

B.  S u c h a c z,  M.  We s o ł o w s k i

RELATIONS BETWEEN THE CONTENT OF ZINC, COPPER, LEAD AND NICKEL
 IN WATER EXTRACTS OF HERBAL MIXTURES

S u m m a r y

The content of nickel, zinc, copper and lead was determined in 25 water extracts of herbal mixtures us-
ing inverse voltammetry. The lead concentrations found in the analysed extracts ranged from 0.83 to 10.81 
μg/1, nickel levels were between 0.75 and 25.74 mg/kg, copper was observed in the range of 8.27–253.24 
μg/1, while the range of zinc concentrations was from 40.18 to 661.16 μg/1. In 18 extracts, lead concen-
tration was below the limit of determination (0.1 μg/1). Extracts which contained several times higher 
concentrations of analysed elements were identifi ed. The highest concentration of copper and zinc were 
found in extracts of Pyrosan and Infektoten, the highest levels of lead were detected in the extracts of 
Normosan, Nervinum, Prostasan and Pyrosan. The extracts of Urosan were characterized by the highest 
content of nickel. Chemometric methods, including cluster analysis, principal component analysis and 
Kohonen self–organizing feature maps were employed in the search for relationships between analysed 
elements. The dendrogram of cluster analysis was able to identify only the samples with highest contents 
of zinc and copper. In the principal component analysis the extracts with outlying concentrations of certain 
elements were placed in high positive or negative values of PC1 and PC2. The samples characterized by 
similar levels of analysed elements were better recognized by non–linear Kohonen mapping. It has been 
determined that the herbal mixtures composed of the same set of medicinal plant materials contained in 
their extracts comparable concentrations of the metals. However, the infl uence of particular materials in 
herbal mixtures on the levels of elements in the extracts was not confi rmed.
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