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Przeprowadzono analizê 16 podstawowych wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA) w herbatach owocowych i zio³owych. WWA w badanym materiale wystêpowa³y na poziomie 48,23 do 1703 mg/kg. Najwiêcej BaP
stwierdzono w herbacie lipowej (74,19 mg/kg).
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WSTÊP
Wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA) s¹ grup¹ zwi¹zków organicznych sk³adaj¹cych siê z dwu lub wiêcej sprzê¿onych piercieni aromatycznych wystêpuj¹cych w rozmaitych konfiguracjach geometrycznych. W rodowisku identyfikuje siê ponad
100 WWA. 16 z nich zosta³o sklasyfikowanych jako g³ówne zanieczyszczenia zgodnie
z zaleceniami Agencji Ochrony rodowiska (EPA) [11]. Z tych 16 WWA benzo[a]piren
(Ryc. 1) jest uznany za najbardziej rakotwórczy.
Zwi¹zki te wystêpuj¹ w wysoko wrz¹cych frakcjach ropy naftowej, smole z wêgla kamiennego, dymie tytoniowym oraz s¹ wynikiem niepe³nego spalania paliw i odpadów. Naturalnymi ród³ami emisji WWA s¹ niekontrolowane procesy spalania: po¿ary lasów i ³¹k,
wypalanie pastwisk, aktywnoæ wulkaniczna.
Roliny bez wzglêdu na ich pochodzenie i gatunek s¹ zanieczyszczone przez WWA [8,
13]. WWA pobierane s¹ przez system korzeniowy rolin z zanieczyszczonej gleby, znajduj¹ce siê w atmosferze osiadaj¹ na powierzchni lici a nastêpnie mog¹ rozpuszczaæ siê
w woskowej warstwie kutikuli pokrywaj¹cej licie. WWA w formie gazowej wnikaj¹ do
wnêtrza roliny poprzez aparaty szparkowe, mog¹ byæ tak¿e produktem biosyntezy wewn¹trz tkanek rolinnych.
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Ryc. 1. Widmo masowe i wzór strukturalny benzo[a]pirenu.
Mass spectrum and structure of benzo[a]pyrene.

Mechanizm procesu oraz drogi przenikania WWA do rolin zale¿¹ od szeregu parametrów fizykochemicznych (masa cz¹steczkowa, rozpuszczalnoæ w wodzie prê¿noæ par, prawo Henryego), warunków rodowiskowych (temperatura, zawartoæ materii organicznej
w glebie) oraz gatunku roliny. Znacznie bardziej nara¿one na zanieczyszczenie s¹ roliny
maj¹ce du¿¹ powierzchniê lici. Zawartoæ lipidów w tkankach rolinnych ostatecznie okrela
iloæ lipofilnych zanieczyszczeñ, jakie rolina jest w stanie zaadsorbowaæ z powietrza [5].
Obserwowane s¹ tak¿e sezonowe zmiany zawartoci WWA w rolinach [8, 1]. W korzeniach obserwowane s¹ przede wszystkim lekkie frakcje WWA (2-4 piercienie) pozosta³e
WWA wystêpuj¹ w nadziemnych czêciach rolin, które mog¹ byæ znacz¹cym ród³em WWA
dla cz³owieka.
MATERIA£ I METODY
Z³o¿onoæ matryc organicznych stwarza szereg problemów analitycznych. Zwi¹zki te wystêpuj¹
na poziomie ppb lub ppt, co znacznie utrudnia ich ekstrakcjê. Wiele zwi¹zków organicznych wystêpuj¹cych w ¿ywnoci jest ekstrahowanych wraz z WWA i mo¿e nastêpnie z nimi interferowaæ podczas dalszej analizy. Wiêkszoæ WWA jest strukturalnie podobna i obecna w formach izomerycznych, które utrudniaj¹ ich rozdzielenie i identyfikacjê. Analizie najczêciej poddaje siê kilkanacie
najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli WWA, lub tylko benzo[a]piren uznaj¹c go za wêglowodór wskanikowy dla ca³ej grupy zwi¹zków. Pierwsze przybli¿enie daje jednak pe³niejszy obraz ska¿enia ¿ywnoci przez WWA [6, 3]. St¹d te¿ w niniejszej pracy przeprowadzono analizê 16
WWA sklasyfikowanych jako najwa¿niejsze zanieczyszczenia, zgodnie z zaleceniami Agencji
Ochrony rodowiska (EPA) [11].
Badaniom poddano 34 rodzaje herbaty zakupione w handlu detalicznym w Szczecinie w 2002 r.
Przebadano 4 rodzaje herbaty miêtowej, 5 rumiankowych, 4 z hibiskusa oraz 1 rodzaj herbaty lipowej. Ponadto 12 próbek stanowi³y herbaty owocowe, w sk³ad których wchodzi³y mieszanki ró¿nych
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zió³ oraz kawa³ków owoców: kwiat hibiskusa, jab³ka, porzeczka, aronia, bez czarny, dzika ró¿a,
skórka pomarañczy i cytryny, ananas, kiwi, marakuja. Herbaty owocowe zawiera³y ponadto syntetyczne aromaty identyczne z naturalnymi. Analizie poddano tak¿e 3 rodzaje herbat zielonych oraz
5 rodzajów herbaty czarnej, w tym 1 typu Earl Grey oraz 3 aromatyzowane truskawkowe i malinow¹.
WWA z suszu ekstrahowano za pomoc¹ n-heksanu. Do kolby 100 ml odwa¿ano oko³o 5 g herbaty, dodawano 30 ml n-heksanu. W celu uwzglêdnienia stopnia odzysku analizowanych zwi¹zków
dodawano roztwór deuterowanych wzorców WWA. Ekstrakcjê przeprowadzano przez 45 minut
w ³ani ultradwiêkowej. Próbki odstawiano na 24 godziny. Roztwór znad osadu s¹czono. Do kolby
dodawano 20 ml rozpuszczalnika. Kolbê umieszczano ponownie w ³ani ultradwiêkowej na 15
min. Zawartoæ przes¹czano pop³ukuj¹c s¹czek dwiema porcjami po 10 ml n-heksanu. Otrzymany
przes¹cz zatê¿ano do 2 ml przy u¿yciu wyparki obrotowej. Ekstrakt nastêpnie oczyszczano wykorzystuj¹c 2 g kolumny z florisilem. Kolumnê kondycjonowano przemywaj¹c j¹ najpierw 6 ml dichlorometanu nastêpnie 12 ml heksanu. Próbkê nanoszono na kolumnê, zu¿ywaj¹c 2 ml heksanu w celu jej
przeniesienia ilociowego. Przemywano próbkê 10 ml heksanu. WWA eluowano ze z³o¿a za pomoc¹
8 ml mieszaniny heksan/dichlorometan w stosunku objêtociowym 3:1. Nastêpnie próbkê zatê¿ano
do 1 ml w strumieniu azotu.
Rozdzia³ analityczny prób wykonano technik¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze spektrometrem mas GCMS (HP6899/5973). Oznaczenie analizowanych zwi¹zków wykonano w trybie monitorowania pojedynczych jonów SIM. Ka¿d¹ analizê wykonano w trzech powtórzeniach, a wyniki podano jako redni¹.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
WWA s¹ powszechnie spotykane we wszystkich gatunkach rolin. Roliny, a zw³aszcza
licie s¹ doskona³ym wskanikiem zanieczyszczenia atmosfery. Uprawy kukurydzy zawieraj¹ w liciach do 27 mg/kg WWA. Licie klonu i szpilki sosny zawieraj¹ na terenach wiejskich
odpowiednio 220 i 370 mg/kg WWA. Klon na terenach podmiejskich zawiera 510 mg/kg
WWA w liciach, podczas gdy na terenach zurbanizowanych 1600 mg/kg WWA [13].
W liciach azalii w zale¿noci od pory roku stwierdza siê od 0,47 do 39,9 mg/kg BaP [8].
Dla zdrowia cz³owieka najwiêksze znaczenie maj¹ WWA skumulowane w rolinach jadalnych. Oko³o 1/3 dawki WWA przyjmowanych z po¿ywieniem przypada na produkty zbo¿owe [9]. W krajach o wysokiej konsumpcji wie¿ych warzyw, np. w Grecji, dzienne spo¿ycie
podstawowych 16 WWA wynosi 1,6-4,5 mg, w tym 0,56 do 3,85 ng BaP [12]. Najwiêcej
WWA dostaje siê do organizmu wraz z warzywami liciowymi: sa³ata i cykoria dostarczaj¹
dziennie 145 i 372 ng WWA.
Pewne zagro¿enie jest zwi¹zane z wystêpowaniem WWA w rolinach u¿ywanych do
sporz¹dzania napojów [3, 4]. Wprawdzie WWA s¹ zwi¹zkami o charakterze hydrofobowym, ale w wielu zio³ach wystêpuj¹ olejki eteryczne znacznie podwy¿szaj¹ce rozpuszczalnoæ WWA w napoju. Na zawartoæ WWA ma wp³yw tak¿e sposób sporz¹dzania naparów,
np. do niedawna powszechny w Polsce sposób zaparzania kawy. Ryzyko jest zwi¹zane ze
spo¿ywaniem bardzo du¿ych iloci herbaty. W Chinach jej spo¿ycie mo¿e przekraczaæ 31
fili¿anek dziennie [4], podczas gdy herbaty chiñskie zawieraj¹ 497-1162 mg/kg WWA,
w tym 7,4-12,6 mg/kg BaP. Licie herbaty mog¹ zawieraæ czêsto bardzo du¿e iloci WWA
do 7536,33 mg/kg  Mate Tea roasted  w tym 542,26 mg/kg BaP i 6475,9 mg/kg (224,8 mg/
kg BaP) [10]. Herbata zielona zawiera³a 549,76 mg/kg WWA. Herbaty czarne zawiera³y od
28,56 mg/kg WWA (Assam) do 775,67 mg/kg (Darjeeling). Wg badañ Shlemitza [10] bardzo niskim zanieczyszczeniem WWA charakteryzuj¹ siê herbaty: koperkowa (13,41 mg/kg)
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i owocowa (17,53 mg/kg ). Herbaty te zawiera³y tak¿e najni¿sze iloci BaP tj. 0,28 i 0,3 mg/
kg. Shlemitz, w herbacie miêtowej stwierdzi³ 140,41 mg/kg WWA, w tym 1,76 mg/kg BaP.
Zanieczyszczenie materia³u mo¿e byæ wynikiem zanieczyszczenia rodowiska jak równie¿
sposobem obróbki surowca: metody suszenia, palenie kawy lub pra¿enie niektórych gatunków herbat. W kawie palonej de Kruif [7] stwierdzi³ od 0,52 do 2 mg/kg BaP, zale¿nie od
stopnia jej palenia. Bardzo wysokie stê¿enia WWA s¹ stwierdzane w herba mate, tj. herbatach z lici ostrokrzewu paragwajskiego. Surowiec do wyrobu tych herbat jest poddawany
pra¿eniu w celu nadania unikalnego aromatu. Podobne techniki intensyfikacji aromatu stosuje siê wzglêdem niektórych herbat zielonych, co skutkuje wysok¹ zawartoci¹ WWA [4].



6::$



6::$NDQF

@J 
N
J
>
$ 
:
:

Z
D= 





















5RG]DMKHUEDW\
Ryc. 2. Porównanie rednich zawartoci sumy 16 WWA [mg/kg] oraz sumy ciê¿kich WWA [mg/kg]
w badanych próbkach: 1 herbaty miêtowe; 2 herbaty z rumianku; 3 herbaty owocowe;
4 herbaty z hibiskusa; 5 herbata lipowa; 6 herbaty zielone; 7 herbaty czarne aromatyzowane; 8 herbata czarna; 9 herbata Earl Grey.
Comparison between sum of 16 PAHs [mg/kg] and sum of heavy PAHs [mg/kg] in the analysed samples: 1 mint tea; 2 camomile tea; 3 fruit tea; 4 hibiscus tea; 5 lime tea; 6 green tea;
7 aromatized black tea; 8 black tea, 9 Earl Grey tea.

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy przedstawiono na ryc. 2. Poza nielicznymi przypadkami s¹ to iloci stosunkowo niewielkie (rednia dla ca³ego asortymentu  268,5mg/kg).
W suszu stwierdzono wszystkie podstawowe 16 WWA na poziomie od 48,23 do 1703 mg/
kg. Benzo[a]piren stwierdzono w ilociach od 0,01 mg/kg w herbacie z rumianku (rednio
0,57mg/kg) do 74,2 mg/kg w herbacie lipowej. Szczególnie zanieczyszczona okaza³a siê
herbata lipowa 74,2 mg/kg BaP i 1040,47 mg/kg dla sumy 16 WWA. Jest to spowodowane
prawdopodobnie zbieraniem kwiatu lipy z drzew rosn¹cych na poboczu dróg oraz brakiem
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odpowiedniej kontroli i selekcji materia³u na etapie skupu i produkcji herbaty. Bardzo wysok¹ zawartoæ WWA stwierdzono tak¿e w herbatach zielonych 23,6 mg/kg BaP i 1703 mg/
kg dla sumy 16 WWA (rednio 869,9 mg/kg). Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zanieczyszczeniu naparów sporz¹dzonych na ich bazie, tj 743,4 ng/dm 3 WWA w naparach herbaty zielonej [3]. Pozosta³e herbaty zawiera³y nawet dziesiêciokrotnie mniejsze iloci WWA.
Najmniej zanieczyszczone okaza³y siê herbaty z hibiskusa zawieraj¹ce rednio 110,34
mg/kg WWA oraz wieloowocowe  144,8 mg/kg dla sumy 16 WWA. Herbata miêtowa natomiast zawiera³a wiêksze iloci WWA (2,34 mg/kg BaP i 241,9 mg/kg dla sumy 16 WWA) ni¿
te stwierdzone przez Schlemitza [10]. S¹ to jednak nadal zawartoci stosunkowo niewielkie. Zawartoæ frakcji ciê¿kich w herbatach stanowi³a 5-10% ca³kowitej iloci WWA. Wyj¹tek stanowi herbata lipowa, w której frakcje ciê¿kie WWA stanowi³y 40% wszystkich
WWA.
WNIOSKI
1. Zawartoæ 16 podstawowych WWA w suszu badanych herbat owocowych i zio³owych
by³a zró¿nicowana i wynosi³a od 48,23 mg/kg w herbacie z hibiskusa do 1703 mg/kg
w herbacie zielonej.
2. Bezo[a]piren stwierdzano w ilociach od 0,01 mg/kg w herbacie z rumianku do 74,2
mg/kg w herbacie lipowej, która by³a najbardziej zanieczyszczona.
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POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN HERBS
AND FRUIT TEAS
Summary
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) of which benzo[a]pyrene is the most commonly studied and measured, are fused  ring aromatic compounds formed in both natural and man made
processes and are found widely distributed throughout the human environment. PAHs occur as contaminants in different food categories and beverages including water, vegetables, fruit, cereals, oils
and fats, barbecued and smoked meat. The sources of PAHs in food are predominantly from environmental pollution and food processing. PAHs emissions from automobile traffic and industry activities were show to influence the PAHs levels in vegetables and fruits. The present study was carried
out to determine levels of 16 basic PAHs in herbs and fruit teas. The method was based on the hexane
extraction and cleaned up by florisil cartridge. The extracts were analysed by GC-MS. The levels of
total PAHs varied from 48,27 mg/kg (hibiscus tea) to 1703 mg/kg (green tea). The highest level of
BaP was found in lime tea (74,2 mg/kg).
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