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Za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) oraz chromatografii
jonowej (IC) oznaczono zawartości jonów Fe3+, Ni2+, Cd2+ i Pb2+ w na-
stępujących surowcach zielarskich: ziele świetlika, skrzypu, rdestu ptasiego,
dziurawca, liść szałwii, borówki brusznicy, mięty, korzeń pokrzywy, ziele
jemioły, kora kruszyny. Wykazano, że ilości oznaczanych jonów w badanych
surowcach były zróżnicowane w poszczególnych gatunkach i wahały się w za-
kresach: Fe3+ – 43,31–176,39; Ni2+ – 0,63–4,35; Cd2+ – 0,02–0,47; Pb2+ –
0,12–2,23 mg/kg s.m.
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Fitoterapia ze względu na swoje liczne zalety staje się metodą coraz częściej
stosowaną w nowoczesnym lecznictwie. Udowodniono, że rośliny lecznicze mogą
nie tylko zapobiegać wielu chorobom, lecz także skutecznie je leczyć, jeśli będą
stosowane w sposób właściwy i dostatecznie wcześnie. Mogą oddać nieocenione
usługi nie tylko w schorzeniach przewlekłych, gdy stosuje się je jako leki główne,
lecz także w stanach ostrych i podostrych, gdy towarzyszą chemioterapeutykom
jako środki pomocnicze, uzupełniające, synergiczne lub przemienne.

O wartości leków ziołowych świadczy fakt, że ich udział w ogólnej puli
preparatów stosowanych na świecie w praktyce medycznej wg ostatnich danych
Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 30–40% (1).

Zaletą leków roślinnych jest także to, że zawierają wiele witamin i olejków
eterycznych, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania naszego ustroju.
Wartość leków ziołowych zwiększa także obecność w nich wielu makro i mikro-
elementów, w tym jonów wielu metali, będących w ziołach w formach łatwo
przyswajalnych dla człowieka (2, 3). Wspólną cechą wszystkich pierwiastków jest
to, że bez względu na ich rolę w metabolizmie roślin, jak również zwierząt
i człowieka, nadmiar ich jest zawsze szkodliwy.

Niestety, wobec aktualnie postępującego zanieczyszczenia środowiska, również
do roślin leczniczych przedostają się różne substancje toksyczne, w tym także
metale ciężkie. Z powodu szczególnego znaczenia i zastosowania ziół niezwykle
ważne jest, aby te zanieczyszczenia występowały w minimalnych ilościach (4).
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Z tego też powodu w wielu placówkach naukowych na coraz większą skalę
prowadzi się badania nad zawartością metali ciężkich i pierwiastków śladowych
w różnych roślinach leczniczych. Badania te odgrywają istotną rolę, gdyż zbytnie
nagromadzenie metali w surowcach roślinnych, może być przyczyną osłabienia
działania leczniczego omawianych surowców, a nawet stać się dodatkowym
źródłem przewlekłego narażenia człowieka na wchłanianie metali ciężkich do
organizmu. Zjawisko to jest obecnie bardzo niebezpieczne ze względu na szerokie
zastosowanie fitofarmaceutyków w lecznictwie.

Celem pracy było określenie zawartości wybranych metali ciężkich w niektórych
surowcach zielarskich (zioła lub ich części). Miało to na celu wykazanie słuszności
twierdzenia, że istnieje duże zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych
w zależności od gatunków, odmian roślin, a nawet od określonej części rośliny (5).

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły następujące surowce roślinne – całe zioła lub tylko
niektóre ich części tj. korzenie, liście lub kora, pochodzące z zakładów zielarskich
„Herbapol” w Lublinie: ziele świetlika, skrzypu, rdestu ptasiego, dziurawca, liść
szałwii, borówki brusznicy, mięty, korzeń pokrzywy, ziele jemioły, kora kruszyny.
Badane, wysuszone rośliny mielono w labolatoryjnym młynku wibracyjnym Test-
chem-S (Pszów – Polska), a następnie mineralizowano w mineralizatorze mikro-
falowym UniClever BM-1z (Plazmotronika – Polska).

Uśredniony suchy materiał roślinny mielono w młynku wibracyjnym, (którego
elementy cierne wykonane były z korundu), a następnie przemiał poddano
kolejnemu uśrednieniu. Z tak przygotowanej suchej masy odważano próbki 1 g,
dodawano po 10 cm3 roztworu HNO3 o stęż. 14 mol/dm3 i poddano mineralizacji
przy udziale energii mikrofalowej w układzie zamkniętym pod zwiększonym
ciśnieniem i w trójstopniowej procedurze o rosnącej mocy generatora.

Roztwory powstałe po mineralizacji po odpędzeniu tlenków azotu odwirowano,
odpowiednio rozcieńczono i poddano analizie za pomocą atomowej spektrometrii
absorpcyjnej z atomizacją płomieniową na aparacie Pye Unicam (Cambridge, UK).
Badane roztwory porównawczo analizowano także za pomocą chromatografu
jonowego DX-500 IC (Dionex, USA) z detektorem spektrofotometrycznym metodą
wzorca zewnętrznego z derywatyzacją pokolumnową stosując 4-(2-pirydyla-
zo)rezorcynol (PAR) jako odczynnik derywatyzujący.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczeń jonów Fe3+, Ni2+, Cd2+ i Pb2+ w badanych surowcach zielars-
kich metodą AAS przedstawiono na ryc. 1–4. Należy dodać, że wyniki uzyskane
metodą chromatografii jonowej tylko w nieistotny sposób różniły się od wyników
otrzymanych metodą AAS.

Ilości tych jonów są zróżnicowane, co może być spowodowane różną zdolnością
sorpcyjną różnych gatunków ziół oraz ich poszczególnych części (korzenie, liście, itd).
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Ryc. 1. Zawartość jonów Fe3+ w badanych surowcach roślinnych w mg/kg suchej masy surowca.

Fig. 1. Fe3+ ions content in evaluated herbal material, mg/kg dry mass.

Zawartość żelaza jest różna w poszczególnych organach roślin i zależy m.in. od
okresu wegetacji oraz od warunków glebowych (6).

Największą ilość żelaza oznaczono w zielu rdestu ptasiego – średnio 176,39 μg/g
oraz w korzeniu pokrzywy i liściu mięty – odpowiednio 163,95 i 145,08 μg/g,
a najmniejszą w liściu borówki brusznicy – 43,31 μg/g. Na podstawie uzyskanych
wyników nie można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje tu jakakolwiek prawid-
łowość w tendencjach kumulacyjnych żelaza.

Wcześniejsze badania surowców zielarskich wykazywały również znaczne zróż-
nicowanie zawartego w nich żelaza (7). Olędzka i Szyszkowska (8) oznaczyły
w ziołach średnio od 26,11 do 526,90 mg tego pierwiastka w kg surowca,
a Kołodziej (2) w zielu tymianku 1670,3 mg/kg.

Ryc. 2. Zawartość jonów Ni2+ w badanych surowcach roślinnych w mg/kg suchej masy surowca.

Fig. 2. Ni2+ ions content in evaluated herbal material, mg/kg dry mass.

Rośliny zawierają stosunkowo niewielkie ilości niklu, a jego pobieranie zależy
w dużym stopniu od rodzaju gleby i jej nawożenia. Duże ilości tego metalu
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stwierdzono w częściach nadziemnych w μg/g – ziele dziurawca zawierało 4,35,
ziele jemioły 3,48, a ziele rdestu ptasiego 3,19, natomiast najmniej było w zielu
świetlika – 0,63, korze kruszyny – 0,75 i korzeniu pokrzywy – 0,94. Wyrównane
zawartości w różnych częściach roślin wskazują na to, że nikiel jest ruchliwy
i łatwo przemieszczany w roślinie do części nadziemnych. Podobne ilości niklu
stwierdzono w warzywach i owocach oraz w innych ziołach (9).

Ryc. 3. Zawartość jonów Cd2+ w badanych surowcach roślinnych w mg/kg suchej masy surowca.

Fig. 3. Cd2+ ions content in evaluated herbal material, mg/kg dry mass.

Rośliny zawierają na ogół bardzo niewielkie ilości kadmu, nie przekraczające
1 mg/kg suchej masy. Zwiększenie ilości tego pierwiastka w podłożu powoduje
wyraźne zwiększenie jego zawartości w roślinach (6).

Pobieranie kadmu przez rośliny maleje przy wzroście zawartości cynku i miedzi
w podłożu, a wzrasta przy zwiększonej ilości ołowiu. Także, jeżeli w pożywce
roślin występuje żelazo w formie schelatowanej, następuje znaczny wzrost pobiera-
nia kadmu. Obecność chelatów żelaza stymuluje również transport kadmu z korzeni
do części nadziemnych.

Największe ilości kadmu w μg/g stwierdzono w zielu jemioły – 0,47, zielu
skrzypu – 0,28 i zielu dziurawca – 0,21, nieco mniejsze w liściach, a najmniejsze
w zielu świetlika – 0,02 i korze kruszyny – 0,06 μg/g.

Także inni badacze wykazali, że surowce zielarskie w zależności od gatunku
rośliny i miejsca ich zbioru, mogą zawierać śladowe lub większe ilości kadmu (3,
10). Wesołowski i Radecka (11) stwierdzili, że ponad 90% analizowanych przez
nich ziół, liści i kwiatów zanieczyszczone było kadmem.

Badania surowców zielarskich pochodzących z innych rejonów świata, również
wykazały, że zioła zawierają czasami znaczne ilości kadmu, a dłuższe stosowanie
takich preparatów może zagrażać zdrowiu człowieka (12, 13).

Na uwagę zasługuje fakt, iż wysoki stopień przemieszczania kadmu z korzeni do
części nadziemnych i jego zdolności kumulacyjne, mogą znaleźć zastosowanie
w procesie fitoremediacji. Szczególnie skrzyp, który odznacza się dużym przyros-
tem biomasy, a jednocześnie zdolnościami gromadzenia metali ciężkich, zapewnia
możliwie duże usunięcie tego pierwiastka ze skażonego środowiska.

108 Nr 2E. Blicharska i inni



Ryc. 4. Zawartość jonów Pb2+ w badanych surowcach roślinnych w mg/kg suchej masy surowca.

Fig. 4. Pb2+ ions content in evaluated herbal material, mg/kg dry mass.

W normalnych warunkach rośliny, zawierają niewielkie ilości ołowiu – od ilości
śladowych do kilku, rzadziej kilkunastu mg/kg s.m. Zwiększenie ilości tego
pierwiastka w podłożu oraz w powietrzu atmosferycznym, zwiększa jego zawartość
w roślinach (6).

Zawartość ołowiu w poszczególnych roślinach jest wypadkową kilku czynników,
a intensywność pobierania go zależy zarówno od właściwości roślin, jak również
warunków glebowych. Także opad atmosferyczny stanowi ważne źródło zanieczy-
szczenia roślin (5).

Z naszych badań wynika, iż pobierany biernie ołów największą kumulację
wykazuje w zielu jemioły i wynosi ona 2,23 μg/g. Sugerować to może, że jest on
zanieczyszczeniem pochodzenia atmosferycznego, szczególnie, jeśli wziąć pod
uwagę stanowisko, w którym występuje jemioła. Równie duże zawartości i ten-
dencje w kumulowaniu tego pierwiastka wykazywało ziele skrzypu – 1,62 μg/g.
Należy także zwrócić uwagę na dość dużą zawartość ołowiu w korzeniu pokrzy-
wy – średnio 1,36 μg/g. Prawdopodobnie jest to powodowane dość słabą mo-
bilnością tego pierwiastka. Najmniej ołowiu oznaczono w korze kruszyny –
0,12 μg/g.

Borkowski (10) badając surowce zielarskie pochodzące z terenów nie zanieczysz-
czonych, stwierdził w nich małe zawartości ołowiu, ale na przestrzeni ośmiu lat
poziom tego pierwiastka wzrastał. Większe ilości ołowiu w ziołach oznaczyła
Dembińska i współpr. (14).

Znacznie większe ilości tego toksycznego metalu, przekraczające dopuszczalne
normy, stwierdzano w roślinach pochodzących z terenów narażonych na zwięk-
szoną zawartość ołowiu (rejony przemysłowe i tereny przydrożne) (11). Kohlmün-
zer i współpr. (15) w surowcu roślinnym zebranym przy szosach w Bieszczadach
oznaczyli nawet ponad 60 mg ołowiu w kg ziół w przeliczeniu na suchą masę.
Podwyższone zawartości ołowiu stwierdzone zostały także w roślinach zielarskich,
pochodzących z Indii i Chin (12, 13). Niektóre zioła z Indii zawierały ponad 32
μg/g tego pierwiastka (12).
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WNIOSKI

• Największe ilości żelaza stwierdzono w zielu rdestu ptasiego, niklu w zielu
dziurawca, a kadmu i ołowiu w zielu jemioły.

• Najmniej żelaza oznaczono w liściach borówki brusznicy, niklu i kadmu
w zielu świetlika, a ołowiu w korze kruszyny.

• Zawartości pierwiastków toksycznych (Cd i Pb) w większości badanych
surowców roślinnych nie przekraczały ustalonej normy i nie stanowią zagrożenia
dla zdrowia człowieka, dlatego surowce te mogą być użyte do produkcji preparatów
ziołowych.

E. B l i c h a r s k a, R. K o c j a n, R. Ś w i e b o d a

DETERMINATION OF IRON, NICKEL, CADMIUM AND LEAD CONTENT
IN SOME HERBAL PLANTS

S u m m a r y

In the medicinal plants: Euphrasiae herba, Equiseti herba, Polygoni avicularis herba, Hyperici herba,
Salviae folium, Vacciniae vitis-idaeae folium, Menthae piperitae folium, Urticae radix, Visci herba,
Frangulae cortex, the content of Fe3+, Ni2+, Cd2+ and Pb2+ ions was determined by atomic absorption
spectrometry (AAS) and ion chromatography (IC). It was found that the contents of the examined ions
differed and varied in the studied species. The amounts were: Fe3+ 43.31-176.39 mg/kg; Ni2+ 0.63-4.35
mg/kg; Cd2+ 0.02-0.47 mg/kg; and Pb2+ 0.12-2.23 mg/kg of dry mass.
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