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W nasionach fasoli, grochu i bobu, zakupionych w krajowych przedsiêbiorstwach nasiennych woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego w latach 19992002, oznaczono zawartoæ piêtnastu wielopiercieniowych wêglowodorów
aromatycznych. Zwi¹zki identyfikowano i oznaczano ilociowo metod¹ chromatografii cieczowej z wykorzystaniem detektora fluorescencyjnego. Obecnoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych, w tym tak¿e rakotwórczych,
odnotowano w zró¿nicowanych ilociach w przewa¿aj¹cej wiêkszoci nasion
badanych odmian rolin str¹czkowych. Znacznie wy¿sz¹ wartoci¹ SW WA
charakteryzowa³y siê nasiona badanych odmian bobu ani¿eli nasiona fasoli
i grochu. Najwy¿sze oznaczone wartoci SW WA osi¹ga³y rz¹d wielkoci
2*102 µg/kg produktu.

WSTÊP
Nasiona rolin str¹czkowych znajduj¹ szerokie zastosowanie gospodarcze na ca³ym wiecie zarówno w ¿ywieniu ludzi jak i zwierz¹t. Atrakcyjnoæ ¿ywieniowa nasion rolin str¹czkowych, uprawianych celem bezporedniego ich spo¿ycia b¹d te¿ dostêpnych w postaci
pó³przetworzonej lub przetworzonej, jako m¹czek, p³atków czy preparatów bia³kowych,
wynika g³ównie z obecnoci wartociowego biologicznie bia³ka, zawieraj¹cego miêdzy innymi lizynê, oraz korzystnych dietetycznie t³uszczów, wêglowodanów, witamin i soli mineralnych. Ponadto wraz z rozwojem produkcji ¿ywnoci specjalnego przeznaczenia wzrasta
ich znaczenie w diecie diabetyków, wegetarian oraz osób, których organizm nie toleruje
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glutenu. Znaczenie zdrowotne spo¿ywania nasion rolin str¹czkowych podkrelaj¹ tak¿e
dietetycy, zalecaj¹c je szczególnie ze wzglêdu na zawarte w nich substancje przeciwdzia³aj¹ce powstawaniu chorób cywilizacyjnych, zw³aszcza chorób nowotworowych [5, 7].
Znaczny area³ zasiewów str¹czkowych oraz wielkoæ ich produkcji, wynosz¹ca w 2001
roku, wg danych GUS, 88 tys. ton, powoduj¹ koniecznoæ sta³ego monitoringu i oceny
jakoci zdrowotnej tej grupy rolin pod k¹tem obecnoci w nich, a zw³aszcza w ich nasionach, szkodliwych zwi¹zków chemicznych.
Jednym z bardziej niebezpiecznych zwi¹zków obecnych w rodowisku, a tym samym
w ¿ywnoci, s¹ wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA), pochodz¹ce g³ównie z procesów niepe³nego spalania zwi¹zków organicznych oraz w mniejszej iloci ze róde³
naturalnych. Zaniepokojenie budz¹ zw³aszcza informacje o mo¿liwoci negatywnego oddzia³ywania, cyto- i immunoksycznego, niektórych z tych zwi¹zków na zdrowie cz³owieka,
a w szczególnoci mo¿liwoæ zak³ócania procesów rozrodczych oraz genotoksyczny i rakotwórczy wp³yw produktów ich transformacji [11].
Brak pe³nych regulacji prawnych w zakresie najwy¿szych dopuszczalnych zawartoci
wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w rolinach str¹czkowych oraz fragmentaryczne dane dotycz¹ce stopnia ska¿enia przez WWA tej grupy ¿ywnoci, powoduj¹
koniecznoæ sta³ego monitoringu powszechnie wykorzystywanych nasion rolin str¹czkowych.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie zawartoci wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w nasionach dostêpnych na rynku polskim odmian fasoli, grochu
i bobu.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badany stanowi³y nasiona dziewiêciu odmian fasoli, omiu odmian grochu i trzech odmian bobu, zakupione w przedsiêbiorstwach nasiennych na terenie woj. mazowieckiego i kujawskopomorskiego w latach 1999-2002.
W pracy wykorzystano technikê stosowan¹ w Instytucie Przemys³u T³uszczowego i Miêsnego
w Warszawie do identyfikowania i oznaczania zawartoci wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w materiale rolinnym. Zasada metody polega³a na ekstrakcji wêglowodorów z nasion
mieszanin¹ heksanu i acetonu poprzez sonifikacjê, nastêpnie oczyszczeniu uzyskanych ekstraktów
technik¹ chromatografii kolumnowej na kolumnie z ¿elu krzemionkowego firmy Merck o granulacji
0,63-2,00 µm, i oznaczeniu zwi¹zków metod¹ chromatografii cieczowej z wykorzystaniem detektora fluorescencyjnego. Do chromatografii u¿yto kolumnê Bakerbond PAH 16-Plus o parametrach:
250 mm x 3 mm, z przedkolumn¹, z faz¹ odwrócon¹ C-18. Fazê ruchom¹ stanowi³y: A  ACN, B 
ACN  woda (50:50). Program gradientowy by³ nastêpuj¹cy: 0 min.  100 % B, 3 min.  95% B,
15 min.  0% B, 25 min.  0% B, 30 min.  100% B. Integracjê pików wykonywano rêcznie, natomiast obliczenia zawartoci wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych wewnêtrznym programem HP Workstation. Wykrywalnoæ wynosi³a 0,05 µg/kg produktu.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Obecnoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych odnotowano w zró¿nicowanych ilociach w przewa¿aj¹cej wiêkszoci próbek nasion badanych odmian fasoli,
grochu i bobu. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach I-III.
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rednia zawartoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w nasionach
fasoli (µg/kg produktu)
Mean concentrations of policyclic aromatic hydrocarbons in the beans (µg/kg products)
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W 0,3% próbek poddanych analizie nie stwierdzono obecnoci acenaftenu, antracenu
i indeno (1,2,3-c,d) pirenu, odpowiednio w 0,7%  fluorantenu i w 3,7%  fluorenu.
Wystêpowanie poszczególnych wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych
prawie w 95% próbek wiadczy o sta³ej ich obecnoci w rodowisku wegetacji badanych
odmian rolin str¹czkowych. Wynikaæ to mo¿e z powszechnego charakteru zanieczyszczenia wielopiercieniowymi wêglowodorami aromatycznymi zarówno wód powierzchniowych,
podziemnych, gleb jak i powietrza, o czym donosz¹ liczne opracowania naukowe [2].
Obecnoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w rodowisku wegetacji rolin uprawianych celem konsumpcji, odnotowywana w ilociach wy¿szych na tere-
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rednia zawartoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w nasionach
grochu (µg/kg produktu)
Mean concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons in the peas) (µg/kg products)
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nach przemys³owych i zurbanizowanych ani¿eli z dala od tych terenów powoduje, i¿ mog¹
byæ one pobierane przez te roliny i ulegaæ w nich kumulacji [3, 8, 10].
W wielu badaniach okrelano zawartoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w ró¿nych gatunkach warzyw, brak jest natomiast pe³nych informacji na temat
ska¿enia tymi zwi¹zkami nasion rolin str¹czkowych, jednej z najwa¿niejszych gospodarczo grupy ¿ywnoci [6, 9, 12].
Badania wykaza³y znaczne zró¿nicowanie w zawartoci poszczególnych wêglowodo-
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rednia zawartoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w nasionach bobu (µg/kg produktu)
Mean concentrations of policyclic aromatic hydrocarbons in broad bean (µg/kg
products)
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rów w nasionach. Rozrzut wyników wyniós³ od 0,05 µg benzo(a)antracenu/kg produktu,
dla nasion bobu odmiany Jankiel Bia³y i Hangdown Bia³y, do 115,03 µg naftalenu/kg produktu, dla nasion bobu odmiany Hangdown Bia³y.
Dlatego zastosowano w pracy medianê, parametr nieczu³y na znaczne ró¿nice w zawartoci naftalenu i fenantrenu w porównaniu do pozosta³ych wêglowodorów. W próbkach
nasion badanych odmian str¹czkowych wartoæ mediany wynios³a od 0,30 µg/kg produktu
dla nasion fasoli odmiany Amanda do 0,96 µg/kg produktu dla nasion grochu odmiany
Segal. I tylko w dwóch przypadkach odmian, fasoli odmiany Polka i grochu odmiany Pogoria, wartoæ mediany by³a wy¿sza od 1 µg/kg produktu, i wynios³a odpowiednio 2,82 µg/kg
produktu i 1,12 µg/kg produktu.
Ponadto porównanie S WWA, parametru czêsto stosowanego w regulacjach prawnych,
wykaza³o kilkukrotne ró¿nice w poszczególnych odmianach fasoli, grochu i bobu. Naj-
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ni¿sz¹ wartoæ S WWA, równ¹ 34,89 µg/kg produktu, oznaczono w nasionach fasoli odmiany Madera, natomiast najwy¿sz¹, równ¹ 189,34 µg/kg produktu, w nasionach bobu odmiany Hangdown. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istnienie wyranych ró¿nic pomiêdzy badanymi odmianami nasion rolin str¹czkowych w zakresie zawartoci wielopiercieniowych
wêglowodorów aromatycznych. Z uwagi na to, i¿ materia³ badawczy pochodzi³ z przedsiêbiorstw nasiennych zlokalizowanych na terenie tylko dwóch województw, sugerowaæ to
mo¿e istnienie indywidualnej podatnoci poszczególnych odmian na absorbowanie tych
zanieczyszczeñ ze rodowiska. Istnienie podobnej zale¿noci, pomiêdzy zawartoci¹ benzo(a)pirenu a gatunkiem uprawianej roliny, stwierdzono we wczeniejszych badaniach [13].
Poziom wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w badanych nasionach
str¹czkowych sugerowaæ mo¿e, i¿ roliny pochodzi³y z terenów ska¿onych tymi zwi¹zkami
w niewielkim stopniu.
Iloci wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych oznaczane przez innych
autorów w warzywach by³y porównywalne, lub w przypadku próbek pochodz¹cych z obszarów zwiêkszonej emisji tych zwi¹zków, du¿o wy¿sze [4, 12].
Z uwagi na mo¿liwoæ negatywnego oddzia³ywania niektórych wielopiercieniowych
wêglowodorów aromatycznych na zdrowie cz³owieka niepokoj¹cym zjawiskiem jest obecnoæ w badanych nasionach tych zwi¹zków, których w³aciwoci rakotwórcze zosta³y udowodnione na zwierzêtach, a zw³aszcza benzo(a)pirenu oraz benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu i dibenzo(a,h)antracenu [1]. Zwi¹zki te wyst¹pi³y we wszystkich próbkach nasion badanych odmian rolin str¹czkowych, a rednia ich zawartoæ w próbce
nie przekroczy³a 1 µg/kg produktu.
Wyniki pracy stanowi¹ ród³o informacji o jakoci powszechnie spo¿ywanych nasion
fasoli, grochu i bobu pod k¹tem obecnoci w nich wielopiercieniowych wêglowodorów
aromatycznych, a kwestia podatnoci odmianowej na absorbowanie tych zanieczyszczeñ,
w wietle zaleconego spo¿ywania nasion rolin str¹czkowych, powinna byæ tematem kolejnych prac badawczych.
WNIOSKI
1. W wiêkszoci próbek nasion badanych odmian fasoli, grochu i bobu stwierdzono obecnoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych.
2. Najwy¿sza zawartoæ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych wstêpowa³a w nasionach bobu.
3. Oznaczone zawartoci wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych by³y
znacznie ni¿sze od stwierdzanych w surowcach rolinnych pochodz¹cych z rejonów przemys³owych, a porównywalne do odnotowywanych w warzywach pochodz¹cych z pozosta³ych terenów u¿ytkowanych rolniczo.
4. W nasionach rolin str¹czkowych oznaczano tak¿e te wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne, które posiadaj¹ w³aciwoci rakotwórcze.

Nr 1

WWA w nasionach fasoli, grochu i bobu

89

B. Ba³dyga, Z. Borejszo, J. Wieczorek, M. Dymkowska-Malesa,
S.S. Smoczyñski
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN THE BEANS, PEAS AND BROAD
BEANS FROM DOMESTIC MARKET, 1999-2002
Summary
Seeds of bean, peas and broad bean, purchased from local seed production plants in the provinces
of Mazowieckie and Kujawsko-Pomorskie in the years 1999-2002, were determined for the contents
of fifteen polycyclic aromatic hydrocarbons. The hydrocarbons were extracted from the seeds with
a hexane-acetone mixture by means of sonification. The obtained extracts were then purified in
a silica gel column. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) were identified and determined quantitatively with liquid chromatography using a fluorescent detector. The presence (in different concentrations) of PAH was reported in the majority of seeds of the bean, peas and broad bean varieties
examined, which indicates that they may be ingested with food and bioaccumulated in the human
organism. A considerably higher content of SPAH was observed in the seeds of broad bean, compared to those of bean and peas. The highest SPAH determined reached 2x102 µg/ kg of product.
The obtained results were comparable with those reported by other authors for vegetables originating from non-industrial areas. It is worth emphasising that all the seeds examined revealed the
presence of PAH with carcinogenic properties.
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