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ABSTRACT

Tea has been consumed all over the World for over two thousand years 
and now it is the most popular caffeine-containing beverage. Its worldwide 
consumption is second only to water [1–3]. The tea is not only important 
because of its popularity but also due to its beneficial influence on human 
health [4]. The biological benefits of tea are due to their flavanol content 
[5–13]. Tea flavanols are a group of natural polyphenols (Fig. 2). Therapeutic effects 
of tea have been extensively examined in many in vitro and in vivo tests. It was 
confirmed that tea leaves ingredients have antibacterial, antifungial, antiviral pro-
perties, they also prevent cell mutations and they inhibit progress of heart diseases. 
Moreover, tea can stimulate neural system and regulate its functions [14–20]. All 
this activities are mostly due to antioxidant ability of tea polyphenols (Fig. 4). 

Tea production process can be run in different ways and this affects of the tea 
taste, aroma, colour and antioxidants content. According to fermentation degree, 
different tea kinds can be obtained (Fig. 1). During the manufacturing process of 
black and oolong teas, tea leaves are crushed to allow polyphenol oxidase to cata-
lyze the oxidation and polymerization of catechins to polymers called theaflavins 
and thearubigins (Fig. 3) [21–23]. Green or white teas are obtained through shorter 
fermentation, so the catechin concentration remains higher. Tea is prepared by infu-
sing tea leaves in hot water. Brewing process conditions like temperature, brewing 
time, pH, besides other factors has a significant influence on polyphenols content 
[24-32]. Many studies have determined total flavonoids content and antioxidant 
activity according to different tea type and brewing conditions, tea plantation type 
or fermentation process. The amount of total polyphenol was determined using 
the F-C method, catechins, caffeine and polyphenolic acids were analysed using 
High Performance Liquid Chromatography with reversed phase. Obtained results 
let compare how different production and brewing processes affect the tea quality 
[33–56].

Keywords: tea, antioxidants, total antioxidant capacity
Słowa kluczowe: herbaty, antyoksydanty, całkowita aktywność antyoksydacyjna
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

ABTS  –  2,2’-azynobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian)
C  –  katechina
CG  –  galokatechina
DMPD  –  dichlorowodorek dimetylo-p-fenylenodiaminy
DPPH  –  2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl
EC  –  epikatechin
ECG  –  galusan epikatechiny
EGC  –  epigalokatechina
EGCG  –  galusan epigalokatechiny
F-C  –  Folin-Ciocalteu
FRAP  –  ang. ferric ion reducing antioxidant parameter
GA  –  kwas galusowy
GC  –  galusan katechiny
ORAC  –  ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity
TB  –  teabrominy
TF  –  teaflawiny
TR  –  tearubigniny
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WSTĘP

Herbata to aromatyczny napar, powszechnie przygotowywany poprzez zalewa-
nie gorącą lub wrzącą wodą liści i pąków krzewu herbacianego (Camellia sinensis). 
Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę zaczęto spożywać napar herbaciany. Według 
chińskich legend herbata była już spożywana od III wieku p.n.e., jednak pierwsze 
pisemne wzmianki o herbacie można znaleźć w tzw. „Księdze Chou Huna”, dato-
wanej na 770 rok p.n.e. Początkowo napar herbaciany przygotowywany z liści dziko 
rosnących drzew i krzewów, był stosowany jako lek oraz środek wzmacniający 
i poprawiający samopoczucie. Wraz z opracowaniem metod pozyskiwania i obróbki 
liści C. sinensis, herbata zyskała na popularności jako napój i coraz częściej trakto-
wano ją jako uzupełnienie codziennego jadłospisu. Obecnie napar herbaciany jest 
drugim, zaraz po wodzie, najczęściej spożywanym napojem na świecie [1, 2].

Klasyfikację herbat można prowadzić na wiele sposobów i według różnych 
kryteriów, np. ze względu na kształt liści lub terminu ich zbiorów. Dogodnym kry-
terium mogą być również różnice w przebiegu poszczególnych etapów produkcji 
liści C. sinensis, które pozwoliły na otrzymanie różnych rodzajów herbat (Rys. 1). 
W  naszym obszarze geograficznym, najczęściej stosowanym kryterium podziału 
herbat, jest ich stopień fermentacji. Uwzględniając ten podział, wyróżnia się her-
baty: niefermentowane (Sencha, Pai Mu Tan), półfermentowane (Oolong) oraz cał-
kowicie fermentowane (Yunnan Gold, Pu-erh) [1, 3].

Rysunek 1.  Główne etapy produkcji różnych gatunków herbaty
Figure 1.  The main stages of the different kinds of tea production

Powszechnie wiadomo, że spożywanie herbaty przynosi wiele korzyści zdro-
wot nych. Aby określić przyczyny tego zjawiska, bardzo dużo uwagi poświęcono 
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badaniom aktywności antyoksydacyjnej substancji aktywnych C. sinensis oraz roli, 
jaką odgrywają napary herbaciane w prewencji różnych chorób [4]. Dotychcza-
sowe badania potwierdzają antyoksydacyjne działanie składników herbat, za które 
w głównej mierze odpowiedzialne są katechiny. Są to związki naturalnie występu-
jące w liściach C. sinensis, należące do grupy polifenoli (Rys. 2) [5]. 

Rysunek 2.  Struktury katechin i ich pochodnych występujących w liściach herbaty
Figure 2.  Structures of catechines and their derivates present in tea leaves

Katechiny nadają herbacie gorzkawy i cierpki smak. Jest on szczególnie wyraź-
nie wyczuwalny w herbacie zielonej. Dłuższy proces fermentacji, z którym mamy 
do czynienia podczas produkcji czarnej herbaty wpływa znacząco na obni żenie 
zawartości katechin (Tab. 1). Zanika również gorzkawy smak zielonej herbaty, 
na korzyść intensywnego aromatu herbaty czarnej. W  procesie fermen tacji her-
bat, kluczowa jest obecność oksydazy polifenolowej, enzymu odpowiedzial-
nego za proces oksydacji prowadzącej do epimeryzacji katechin. W  wyniku tego 
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procesu powstają bardziej złożone cząsteczki polifenolowe: teaflawiny  
i tearubigniny odpowiedzialne za barwę, smak i aromat czarnej herbaty. Innymi 
związkami z grupy polifenoli, znajdującymi się w liściach herbaty – choć w znacz-
nie mniejszej ilości – są kwasy fenolowe (kwas galusowy i cynamonowy) oraz estry 
kwasu chinowego [6–9]. 

Tabela 1.  Zawartość katechin (%) w herbatach o różnym stopniu fermentacji [10]
Table 1.  Catechins contents (%) in tea with different fermentation degree [10]

Hebata EGC C EC EGCG ECG Całkowita zawartość 
katechin

niefermentowana (zielona) 13.5 0.5 4.0 20.1 7.9 46.0
półfermentowana (oolong) 17.8 1.2 3.2 19.1 5.8 47.1
całkowicie fermentowana (czarna) 1.7 0.3 2.2 1.3 0.7 6.2

Badania aktywności antyoksydacyjnej herbat jednoznacznie wskazują, że 
aktywność teaflawin i katechin jest porównywalna. Zawarty w czarnej herbacie 
3-3-O-digalusan teaflawiny wykazuje podobną aktywność antyoksydacyjną jak 
galusan epigalokatechiny wchodzący w skład ekstraktu z zielonej herbaty [11, 12]. 
Porównanie licznych wyników badań wskazuje, że najwyższą aktywność antyoksy-
dacyjną wykazuje herbata zielona [13]. Z drugiej strony, nie brakuje prac wykazu-
jących, że to czarna herbata jest najbardziej wartościowym naparem ze względu 
na zawartość flawonoidów [14]. Oczywistym więc wnioskiem, który nasuwa się 
podczas interpretacji uzyskanych wyników badań jest fakt, że ich obiektywna ocena 
wymaga wzięcia pod uwagę wielu dodatkowych czynników, mających istotny wpływ 
na właściwości poszczególnych rodzajów herbat. 

Działanie terapeutyczne związków aktywnych zawartych w liściach herbaty 
nie ogranicza się jedynie do neutralizacji wolnych rodników, powodujących nie-
korzystne procesy utleniania. Związki te wykazują też działanie przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe [15], spowalniają rozwój wielu chorób układu 
sercowo-naczyniowego [16], hamują rozwój komórek nowotworowych [17–19], 
pobudzają organizm wpływając dodatnio na wydzielanie neuroprzekaźników [20], 
mogą też działać uspokajająco na układ nerwowy, przy czym działanie to silnie 
zależy od czasu i warunków parzenia liści herbaty [21].

1. HERBATY NIEFERMENTOWANE

Przedstawicielami tej grupy są herbaty zielone i białe. Herbatę zieloną, uzyskuje 
się ze świeżo zebranych liści, które następnie są poddawane natychmiastowemu 
suszeniu, by zapobiec procesom fermentacji. Dzięki temu herbata zielona obfituje 
w katechiny, które nadają jej cierpki, orzeźwiający smak. 

Do produkcji herbaty białej używa się tylko zebranych ręcznie, wczesną wiosną, 
jeszcze nierozwiniętych listków i pączków krzewu C. sinensis. Następnie pozwala się 
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im lekko zwiędnąć na słońcu (aby uzyskać łagodniejszy smak, niż w przypadku her-
baty zielonej) i dopiero w takiej formie poddaje się je procesowi suszenia. Uważa się, 
że herbaty zielone i białe zawierają najwięcej spośród wszystkich gatunków herbat, 
związków z grupy polifenoli, dzięki czemu ich aktywność antyoksydacyjna jest naj-
wyższa. W obliczu tych danych nie jest niczym zaskakującym, że to właśnie herbaty 
niefermentowane stały się tematem najintensywniejszych badań, mających na celu 
określenie czynników wpływających na aktywność antyoksydacyjną tego rodzaju 
naparów herbacianych [1]. 

Oprócz porównania bezwzględnej zawartości substancji aktywnych, w bada-
niach herbat istotne jest również opracowanie metody umożliwiającej określenie 
rzeczywistego stężenia tych substancji przedostających się do organizmu człowieka.

Jednym z ważniejszych zagadnień, które powinno się rozpatrzeć podczas 
prac z materiałem roślinnym, jest dobór odpowiedniej metody analitycznej.  
El-Shahawi i in. [22] w swojej pracy oznaczyli stężenie katechin w naparach 
29 odmian zielonej herbaty, pochodzącej z różnych regionów uprawnych (Chiny, 
Japonia, Indonezja, Sri Lanka i Tajwan). Roztwory przygotowywano poprzez parze-
nie 0,25–0,26 grama liści herbaty w 100 ml wody przez 5 min w temperaturze 90°C. 
Analizę zawartości katechin wykonywano metodą HPLC z detektorem UV. Bada-
nia wykazały, że technika chromatografii cieczowej, ze względu na dużą czułość 
i dokładność stanowi precyzyjne narzędzie, które może służyć do określania składu 
próbek herbaty [22]. 

Wiele prac dotyczy określenia wpływu warunków parzenia herbaty na stę-
żenie poszczególnych związków biologicznie czynnych. Tematykę tę podjął m.in. 
Labbé  i  in. [23]. W swoich badaniach oznaczali oni wpływ temperatury i czasu 
parzenia na stężenie katechin i kofeiny w naparach herbacianych. Materiał badawczy 
stanowiła japońska zielona herbata. Próbki o masie 20 g ekstrahowano 1 dm3 wody 
destylowanej. Napary przygotowywano dla pięciu różnych temperatur parzenia: 50, 
60, 70, 80 oraz 90°C. Wpływ czasu parzenia oznaczano po upływie: 5, 10, 20, 40 
i 80 minut. Stężenie katechin i kofeiny oznaczano metodą HPLC stosując technikę 
odwróconych faz i detektor UV. Uzyskane wyniki pozwoliły podzielić oznaczane 
związki na dwie grupy: związki, których stężenie w ekstrakcie zależy od czasu parze-
nia (EGC, EC) oraz związki, których stężenie zależy od czasu i temperatury parze-
nia (C, EGCG, GCG, ECG). Według autorów [23] najkorzystniejsza temperatura, 
pozwalająca na ekstrakcję EGC i EC, wynosi 50°C przy czasie parzenia 20–40 minut. 
Natomiast w przypadku EGCG, GCG i ECG, najefektywniejsza temperatura i czas 
parzenia wynoszą odpowiednio 90°C i 80 minut. Stwierdzono, że najwięcej kofe-
iny zawierały ekstrakty parzone w temperaturze 70–80°C przez 20–40  minut. 
Laurent i in. [24] również oznaczali stężenie katechin w naparach japońskiej zie-
lonej herbaty. Przeprowadzili badania dotyczące wpływu drugiego parzenia na 
zawartość katechin w naparze. Pierwszy napar przygotowano poprzez 10-minu-
tową ekstrakcję 20 gramów herbaty, 1 dm3 wody destylowanej w temperaturze  
50°C. Następnie liście poddawano drugiemu parzeniu. Napar przygotowano 



WPŁYW WARUNKÓW PARZENIA NA ZAWARTOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW W NAPARACH HERBAT 1137

poprzez powtórną ekstrakcję liści w 1 dm3 wody destylowanej o temperaturze 80°C 
przez kolejne 10 minut. Stężenie katechin i kofeiny badano metodą HPLC z odwró-
conym układem faz, stosując detektor UV. Dwuetapowy proces parzenia herbaty 
wykorzystujący różnicę w optymalnych temperaturach ekstrakcji dwóch głównych 
katechin (EGC, EGCG) pozwolił otrzymać ekstrakt o niższej zawartości popiołów 
i zwiększoną zawartość katechiny ECG w ekstrakcie po drugim stopniu parzenia 
[24]. Draženka i in. [25] prowadzili badania mające na celu określenie wpływu 
warunków parzenia (temperatury, czasu oraz ilości parzeń) na zawartość związków 
fenolowych i metyloksantyn w herbatach zielonych. Określili wpływ warunków eks-
trakcji i czasu przechowywania gotowych ekstraktów na zdolność antyoksydacyjną 
zielonej herbaty. Porównali również zawartość substancji bioaktywnych dla różnych 
postaci herbat dostępnych w handlu (herbata sproszkowana, torebkowa oraz liś-
ciasta). Do badań wybrano w sumie jedenaście herbat zielonych w postaci sprosz-
kowanej (Matcha), liściastej (Gyokuro, Sencha, Bancha, Kukicha, Longjing, Yunnan, 
Sencha i Gunpowder) oraz torebkowej (Twinings of London i Franck). Napary przy-
gotowywano poprzez zalanie 2 g herbaty 200 ml wody destylowanej o temperaturze: 
60, 80 i 100°C, przez 3 minuty. Identyczne próbki były parzone przez: 3, 5, 10, 15, 
30 minut w temperaturze 80°C. Do oznaczenia całkowitego stężenia związków poli-
fenolowych zastosowano metodę Folina–Ciocalteu (F–C), natomiast do określenia 
zawartości flawonoidów metodę wytrącania z formaldehydem. Pomiaru całkowitej 
zdolności antyoksydacyjnej herbat dokonano metodą redukcji roztworu wolnego 
rodnika DPPH oraz metodą FRAP. Zawartość substancji aktywnych oznaczono 
metodą HPLC. Badania wykazały znaczne różnice między składem chemicznym 
herbat dostępnych w handlu w Europie. Stwierdzono, że zawartość substancji 
aktywnych silnie zależy od warunków ekstrakcji, przy czym największe stężenie 
związków aktywnych w badanych naparach występuje, gdy ekstrakcja prowadzona 
jest w temperaturze 80ºC przez 5 minut dla herbat sproszkowanych, 15 minut dla 
herbat torebkowych oraz 30 minut dla herbat liściastych [25]. 

Venditti i in. [26] określili w swoich badaniach jak zmienia się zdolność antyok-
sydacyjna różnych herbat, w zależności od zastosowania zimnej lub ciepłej wody do 
sporządzenia naparu. Do badań wybrano herbaty: czarną (Lapsang Souchong), białą 
(Pai Mu Tan), zieloną (Special Gunpowder) i oolong (z prowincji Fujian). Ekstrakty z 
zimną wodą wykonano ekstrahując 0,5 g herbaty 50 ml wody mineralnej o tempera-
turze otoczenia przez  2 godziny. Ekstrakt z ciepłą wodą wykonano ekstrahując 0,5źg 
herbaty 50 ml za pomocą wody mineralnej, o temperaturze 90°C przez 7 minut. 
Całkowite stężenie fenoli oznaczano metodą F–C. Ponadto w badaniach przepro-
wadzono trzy dodatkowe testy: FRAP, ABTS i DMPD. Badania wykazały, że nie ma 
istotnej różnicy między całkowitym stężeniem fenoli w ekstraktach otrzymanych 
zimną i ciepłą wodą. Jednak większe stężenie fenoli dla herbaty białej w  zimniej 
wodzie może sugerować, że związki fenolowe unikalne dla herbaty białej są roz-
kładane lub ulegają przekształceniu w podwyższonej temperaturze, co wpływa na 
spadek ich stężenia [26]. 



K. KURLETO, G. KUROWSKI, B. LASKOWSKA, M. MALINOWSKA, E. SIKORA, O. VOGT1138

Quan i in. w swoich badaniach zajęli się określeniem wpływu pH wody na stę-
żenie katechin w naparach herbacianych. Materiał roślinny stanowiła odmiana Shan 
zielonej herbaty (C. sinensis odmiana pubilimba). 5 gramów liści herbaty parzono 
przez 30 minut w 100 ml wody destylowanej o temperaturze 80°C. Do sporządze-
nia naparów użyto wody o pH z zakresu od 1 do 9. W pierwszym eksperymencie 
monitorowano zmiany pH podczas parzenia, natomiast w drugim podczas parze-
nia utrzymywano pH na stałym poziomie, dodając odpowiednio kwasu lub zasady. 
Stężenie katechin oznaczano metodą HPLC z odwróconym układem faz. Badania 
wykazały, że pH roztworu istotnie wpływa na zawartość katechin w naparze. Więk-
sze stężenie otrzymuje się w środowisku kwaśnym, niż neutralnym lub zasadowym. 
Dla uzyskania maksymalnej zawartości katechin, napar zielonej herbaty powinien 
być przygotowany w wodzie, której pH wynosi od 3 do 5,3 [27]. 

Perva-Uzunalić i in. [28] badali wpływ rodzaju rozpuszczalnika użytego do eks-
trakcji (woda, aceton, metanol, etanol, acetonitryl i ich wodne roztwory o stężeniu 
25, 50, 80%) na zawartość katechin w ekstraktach liści zielonej herbaty. Ekstrakcję 
prowadzono w temperaturze wrzenia danego rozpuszczalnika przez 2 godziny. Eks-
trakcje wodne prowadzono w temperaturach: 60, 80 i 95°C przy czasie ekstrakcji od 
1 do 120 minut. Analizę próbek prowadzono metodą HPLC. Wykazano, że w zależ-
ności od zastosowanych warunków ekstrakcji możliwe jest otrzymanie od 270 do 
650 g katechin na 1 kg herbaty. Jednocześnie autorzy stwierdzili, że w odniesieniu 
do czasu i temperatury ekstrakcji, aby uzyskać dużą zawartość katechin należy użyć 
wysokiej temperatury (95°C) i krótkiego czasu ekstrakcji (5–10 minut) lub stosując 
niższe temperatury (60 lub 80°C) należy wydłużyć czas ekstrakcji do 20 minut. Naj-
wyższą zawartość katechin otrzymano stosując, jako rozpuszczalnik, 80% roztwór 
acetonu [28]. Rusak i in. [29] w swojej pracy oznaczali zawartość związków feno-
lowych w herbacie zielonej (Long Jing) i białej (Pai Mu Tan Superior). Zastosowali 
różne warunki parzenia, rozpuszczalniki oraz postacie liści herbacianych (toreb-
kowa i liściasta). Poszczególne próbki o masie 2 g parzono w temperaturze 80°C. 
Jako rozpuszczalniki zastosowano po 200 ml: wody destylowanej, wody destylowa-
nej z świeżo wyciśniętym sokiem cytrynowym oraz 10, 40 i 70% wodne roztwory 
etanolu. Czasy parzenia, po których dokonywano pomiarów wynosiły odpowied-
nio: 5, 15 i 30 minut. Całkowite stężenie fenoli oznaczono metodą F–C, do ozna-
czenia stężenia flawonoidów zastosowano metodę wytrącania z formaldehydem. 
Ponadto oznaczono aktywność antyoksydacyjną metodą FRAP. Jakościowe ozna-
czenie związków fenolowych wykonano metodą HPLC z detektorem UV/Vis. Na 
podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zielona herbata jest bogatszym 
źródłem związków polifenolowych niż herbata biała. Ponadto wykazano, że ekstrak-
cja związków fenolowych z herbaty liściastej przebiega wolniej w przypadku her-
baty białej niż w przypadku herbaty zielonej, jednak można ją przyspieszyć poprzez 
dodanie soku z cytryny. Badania wykazały również, iż 40% wodny roztwór etanolu 
jest najbardziej efektywnym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji związków fenolowych 
z herbat, oraz że w przypadku herbaty zielonej bardziej efektywna jest ekstrakcja 
herbaty liściastej niż herbaty z torebek [29].
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Carloni i in. [30] badali jak na zdolność antyoksydacyjną danego gatunku her-
baty, uprawianego i zbieranego w tych samych warunkach, wpływa różny stopień 
fermentacji (herbata czarna, zielona i biała). W badaniach 0,5 g herbaty parzono 
w 20 ml wody, o temperaturze 90°C, przez 7 minut. Całkowite stężenie fenoli ozna-
czano metodą F–C, natomiast zawartość flawonoidów oznaczano testem kolory-
metrycznym wg metody [30]. Całkowite stężenie teaflawin określano za pomocą 
metody Flavognost. Analizę związków fenolowych i kofeiny przeprowadzono 
metodą HPLC. W badaniach użyto również testy ABTS, ORAC oraz FRAP. Wyka-
zano, iż proces produkcji herbaty wpływa w istotny sposób na zdolności antyoksy-
dacyjne herbat oraz że największe stężenie katechin, a co za tym idzie największą 
zdolność antyoksydacyjną wykazuje herbata zielona, następnie biała, a najniższą 
herbata czarna [30].

Wang i in. [32] w swojej pracy badali epimeryzację katechin ekstrahowanych 
z zielonej herbaty w różnych temperaturach w wodzie oczyszczonej i wodociągo-
wej. Badali oni chińską zieloną herbatę (Gunpowder). Próbki zawierające 1 g liści 
parzono w 100 ml wrzącej destylowanej lub wodociągowej wody przez 5 min. 
Ochłodzone próbki termostatowano następnie w temperaturach 20, 40, 80 oraz 
100°C przez 20 minut. Stężenie katechin oznaczano przy użyciu wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej z odwróconym układem faz, z detektorem UV. Badania 
wykazały, że epimeryzacja poszczególnych katechin zachodzi w wysokiej tempe-
raturze oraz zachodzi łatwiej w wodzie wodociągowej niż w wodzie oczyszczonej. 
Ponadto stwierdzono, że możliwa jest również epimeryzacja katechin w zimnej 
wodzie podczas długotrwałego procesu ekstrakcji [32].

Zhang i in. [33] oznaczali zdolność antyoksydacyjną różnych herbat, wskazu-
jąc związki o największej aktywności antyoksydacyjnej. Do badań wybrano sześć 
typów herbat zielonych, cztery typy herbat białych oraz sześć typów herbat Oolong. 
0,1 g sproszkowanej herbaty parzono w 10 ml wody, w temperaturze 100°C przez 
10 min. Napary badano metodą HPLC z detektorem DAD oraz określano aktyw-
ność antyoksydacyjną za pomocą odczynnika DPPH. Ponadto, w celu wskazania 
związków wykazujących najwyższą aktywność antyoksydacyjną użyto połączonego 
testu HPLC-DAD-DPPH. Metoda ta polega na rozdzieleniu związków wchodzą-
cych w skład próbki metodą chromatografii cieczowej, następnie wprowadzeniu ich 
do drugiego chromatografu, gdzie do kolumny dodawany jest roztwór DPPH. Bada-
nia wykazały, że na całkowitą aktywność antyoksydacyjną największy wpływ mają 
katechiny, w szczególności EGCG, oraz że stężenie tych związków spada podczas 
fermentacji liści herbaty, co przyczynia się do zmniejszenia ich zdolności antyoksy-
dacyjnych [33].

2. HERBATY PÓŁFERMENTOWANE

Najpopularniejszym przedstawicielem herbat półfermentowanych jest oolong. 
W trakcie obróbki, liście nie są poddawane całkowitej fermentacji, lecz jest ona 
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zatrzymana na pewnym etapie. Liście krzewu C. sinensis używane do produkcji her-
bat oolong zbierane są w ściśle określonym czasie. Zaraz po zbiorach pozosta wia się 
je na słońcu by zwiędły, a następnie poddaje się je wytrząsaniu. Po kilkukrotnym 
powtórzeniu na przemian etapów więdnięcia i wytrząsania, liście poddawane są fer-
mentacji. Wartość stopnia fermentacji zmienia się w zależności od regionu uprawy 
herbat oolong, np. w Tajlandii stopień fermentacji liści sięga nawet 60%. Liście 
herbat oolong mogą dojrzewać nawet 60 lat. Tak długi czas leżakowania zapewnia 
otrzymanie najwyższej jakości naparów, a także ich wyjątkowego smaku i aromatu 
[1]. Herbaty oolong często określane są jako ogniwo znajdujące się pomiędzy herba-
tami zielonymi i czarnymi. Poprawność tej hipotezy postanowili sprawdzić Benzie 
i Szeto [34]. W swojej pracy zdecydowali się określić aktywność antyoksydacyjną 
świeżo sporządzonych naparów 27 różnych rodzajów herbat (9  czarnych, 5 typu 
oolong, 13 zielonych) metodą FRAP i F–C. Napary były przygotowywane poprzez 
zalanie 5 g liści danej herbaty, 100 ml wrzącej wody destylowanej. Ponadto zbadano 
również stabilność substancji biologicznie aktywnych w przygotowanych naparach 
herbacianych – próbki ekstraktów pozostawiono na 48 godzin, w temperaturze 
4°C. Analizę przeprowadzono metodą HPLC z elucją gradientową. Wyniki badań 
jednoznacznie potwierdziły, że spośród badanych próbek, najwyższą aktywnością 
antyoksydacyjną charakteryzują się herbaty zielone, a najniższą czarne. Herbaty 
oolng, które miały pełnić rolę pośrednią między czarnymi, a zielonymi herbatami, 
wykazywały aktywność antyoksydacyjną zbliżoną do herbat czarnych. Ponadto nie 
zaobserwowano istotnych różnic w wynikach analiz wraz z upływem czasu prze-
chowywania ekstraktów (48 godzin), co pozwoliło stwierdzić, że antyoksydanty 
znajdujące się w naparach herbacianych są stabilne w niskiej temperaturze. Kolejną 
kwestią było ustalenie składu chemicznego ekstraktów, określenie, które ze związ-
ków fenolowych występują w największym stężeniu i w jakim stopniu odpowiadają 
za ich moc antyoksydacyjną. Pracy tej podjęli się Zuo, Chen i Deng [4], którzy za 
pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej z detektorem fotodio-
dowym, oznaczali w próbkach stężenie katechin, kwasów polifenolowych i kofeiny. 
Do badań wybrano 4 herbaty zielone (Meifoo green, Shanghai green, Lung Ching 
i Jaśminową), dwa typu oolong (Fujian oolong i Jiangxi), jedną czarną (Fujian black) 
i jedną pu-erh. Odważono 1,9–3,8 g danej próbki, i po rozdrobnieniu przepro-
wadzono pięciokrotną ekstrakcję. Wykazano, że czterema głównymi katechinami 
w  badanych próbkach są EGCG, ECG, EGC i EC. Kwas galusowy jest kwasem 
polifenolowym występującym w największym stężeniu w analizowanych herba-
tach. Ponadto wszystkie badane herbaty zawierały wysokie stężenia kofeiny. Stęże-
nie katechin było największe w przypadku herbat zielonych, a dla herbaty czarnej 
i pu-erh bardzo niskie. Było to spodziewanym rezultatem, ze względu na proces 
fermentacji, zachodzący przy obróbce liści herbacianych w produkcji tych herbat. 
Największe stężenie kwasu galusowego zawarte było w ekstraktach herbaty czarnej 
i pu-erh, najmniejsze w herbatach zielonych. Analiza zawartości katechin i kwasu 
galusowego w herbatach oolong pozwala stwierdzić, iż faktycznie są one ogniwem 
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pomiędzy herbatami niefermentowanymi, a poddanymi całkowitej fermentacji. Stę-
żenie katechin jest niższe, niż dla herbat zielonych, jednak jest ono znacznie wyższe  
(w przypadku EGC średnio trzykrotnie, w przypadku EGCG średnio siedmiokrot-
nie) niż dla herbaty czarnej i pu-erh. Analizując wyniki badań, widoczne jest, że 
stężenie kwasu galusowego w poszczególnych herbatach, rośnie wraz ze stopniem 
fermentacji. Również w tym przypadku widać, że oolong’i zajmują miejsce pomię-
dzy herbatami całkowicie sfermentowanymi, a niefermentowanymi.

Warunki uprawy C. sinensis są istotne dla składu chemicznego herbat. Potwier-
dziły to badania Chen i in. [35], którzy w swojej pracy badali wpływ wysokości, na 
której prowadzono uprawę oraz czasu zbiorów na zawartość katechin w liściach her-
baty. Materiał badawczy stanowiła bardzo popularna w Chinach odmiana oolong, 
Huang Zhi Xiang, która przygotowana była z liści, zebranych z reprezentatywnej 
grupy krzewów herbacianych uprawianych na wysokości 350 i 500 m n.p.m. Zbiory 
na obu wysokościach prowadzono wiosną i jesienią. Napary sporządzono poprzez 
zalanie 2 g herbaty wodą destylowaną o temperaturze 90°C i przez 10 minut mieszano 
je na mieszadle magnetycznym. Z tak sporządzonych ekstraktów pobierano próbki, 
które analizowano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wyniki 
badań wykazały, że całkowita zawartość katechin jest znacząco większa w naparze 
oolong, którego liście pochodziły z partii uprawianej na wysokości 500 m n.p.m. 
Porównując napary sporządzone z liści zebranych wiosną i jesienią zauważono, że 
TC jest wyższa dla herbaty, ze zbiorów wiosennych. Jednak zmianę tą zaobserwo-
wano tylko dla herbaty, której krzewy uprawiane były w niższej partii. W przypadku 
krzewów uprawianych na wyższej wysokości nie zaobserwowano znaczącej zmiany 
TC w naparach sporządzonych z liści zbieranych w różnych sezonach. 

3. HERBATY FERMENTOWANE

Czarna herbata, jest najpopularniejszym i najczęściej spożywanym rodzajem 
herbat ze względu na intensywny smak i charakterystyczny aromat powstający pod-
czas złożonego procesu fermentacji i przygotowania liści herbacianych. Charakte-
rystyczne dla czarnej herbaty teaflawiny i tearubiginy, odpowiedzialne za jej barwę 
i smak, powstają podczas dłuższego, niż w przypadku pozostałych rodzajów herbat, 
procesu fermentacji [36]. Jakość czarnej herbaty, a co za tym idzie zawartość związ-
ków biologicznie czynnych w naparze herbacianym, jest ściśle uzależniona nie tylko 
od konkretnego gatunku drzewa herbacianego, ale również od miejsca i sposobu 
zbioru, procesu produkcji, a także warunków parzenia liści. Wszystkie te czynniki 
wpływają decydująco na zawartość związków wykazujących aktywność biologicznie 
czynną [37–39].

Warunki parzenia stanowią czynnik istotnie wpływający na zawartość poszcze-
gólnych związków wykazujących korzystne działanie zdrowotne, szczególnie tych 
o charakterze antyoksydantów [40]. Khokhar i in. [14] badając wpływ temperatury 
procesu parzenia na zawartość katechin w naparze z czarnej herbaty wnioskują, 
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że największa ilość tych związków przechodzi do roztworu w temperaturze 80°C, 
natomiast im wyższa temperatura, tym częściej katechiny ulegają procesowi epime-
ryzacji. Badania te potwierdził Chen i wsp. [41] wykazując że wzrost temperatury 
powoduje degradację nie tylko katechin, ale również teaflawin, przy równoczesnym 
wzroście zawartości kofeiny, kwasu galusowego i epikatechiny [41]. Prace innych 
badaczy nad wpływem temperatury na zawartość poszczególnych antyutleniaczy 
również wykazały, że wysoka temperatura parzenia sprzyja ekstrakcji katechin, 
kofeiny oraz kwasu galusowego (Rys. 3), jednak zawartość tych związków maleje 
wraz z czasem parzenia. Potwierdza to teorię zespołów Khokhar’a i Chen’a że wzrost 
temperatury powoduje epimeryzację katechin (Rys. 3). Venditti i in. w swoich bada-
niach dowiedli, że w przypadku ekstrakcji wodą w temperaturze pokojowej, związ-
kami o największym stężeniu są epigalokatechiny [42].

Rysunek 3.  Schemat epimeryzacji katechin do teaflawin
Figure 3.  Catechins to teaflavins epimerization scheme

Wyższa temperatura parzenia sprzyja ekstrakcji kofeiny, której znaczne stęże-
nia występują we wszystkich rodzajach herbat, od zielonej do czarnej. Wpływ tem-
peratury parzenia na zawartość kofeiny badali Suteerapataranon i in. [43]. W tym 
celu 1g herbaty parzono w 100 ml wody o temperaturze: 80, 90 i 100°C. Zawartość 
kofeiny mierzono metodą spektrofotometrii UV/VIS. Dodatkowo określano, jak 
zmienia się zawartość kofeiny w naparze w zależności od czasu parzenia. Stwier-
dzono, że stężenie tego związku wzrasta gwałtownie począwszy od 0,5 minuty do 
15 minut ekstrakcji, aby ustalić się na stałym poziome po czasie 60 minut [43]. 
Wpływ czasu parzenia na zawartość związków fenolowych badał Ramalho i  in. 
[44]. Badano osiem rodzajów czarnej herbaty, zarówno w postaci liściastej, jak 
i w formie torebek. 2 g herbaty parzono w 200 ml wody, o temperaturze 100°C. 
Czasy parzenia wynosiły od 2–5 do 30 minut, z początkowym interwałem czaso-
wym pomiarów 2–5 minuty, a po 10 minutach parzenia pomiary wykonywano co  
10 minut. Całkowitą zawartość polifenoli mierzono metodą F–C. Identyfikację 
i analizę ilościową oznaczanych związków fenolowych oraz kofeiny przeprowadzono 
metodą HPLC z detektorem DAD. Stwierdzono, że zawartość takich związków jak 
katechiny, rutyna, kwas galusowy, kwas kumarynowy, kwas chlorogenowy (Rys. 4), 
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najbardziej intensywnie wzrasta w ciągu pierwszych 10 minut parzenia, w przy-
padku kofeiny czas potrzebny do ekstrakcji maksymalnego stężenia tego związku 
wynosił 20 minut. Później zawartość tego związku ustaliła się na stałym poziomie, 
co jest zgodne z wynikami prac zespołu Suteerapataranon’a [43]. 

Rysunek 4.  Struktury ważniejszych związków wchodzących w skład naparów herbacianych
Figure 4.  Structures of main compounds contained in tea extracts

Badania te wskazały również jak różna zawartość związków o charakterze anty-
utleniaczy występuje w poszczególnych rodzajach herbat. Większą zawartością kate-
chin, kwasu galusowego, kofeiny i rutyny charakteryzowały się herbaty brazylijskie, 
niż herbaty indyjskie, które z kolei zawierały więcej kwasu chlorogenowego i kuma-
rynowego. Kwas chlorogenowy nie został wykryty w ogóle w herbatach brazylijskich 
nawet po 30 minutowym czasie ekstrakcji. Ważnym, z punktu widzenia konsumen-
tów wnioskiem, jaki wysunęli Ramalho i in. jest to, że dłuższy czas parzenia herbat 
wpływa pozytywnie na ich wartość zdrowotną, ze względu na wyższą zawartość 
związków fenolowych w naparze [44].

Ponieważ współczesne badania konsumenckie wykazują, że coraz częściej stan-
dardowe parzenie herbaty zastępowane jest przygotowaniem jej w kuchence mikro-
falowej, Spigno i in. [45] badali wpływ promieniowania mikrofalowego na zawartość 
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polifenoli w naparach herbacianych. Próbki o masie 1,5 g parzono w 150 ml wrzącej 
wody, zawartość badanych związków mierzono spektrofotometrycznie UV/VIS 
metodą F–C, pomiary wykonywano po 30, 60, 90, 120, 180 i 210 sekundach. Rów-
nolegle sporządzono identyczne próbki i prowadzono ekstrakcje przy promienio-
waniu mikrofalowym, o mocy od 450 do 900 W. Otrzymane wyniki przedstawiono 
w odniesieniu do krzywej wzorcowej sporządzonej dla roztworów kwasu galuso-
wego. Rezultaty badań okazały się nadzwyczaj zaskakujące, całkowita zawartość 
polifenoli w herbacie parzonej z udziałem promieniowania mikrofalowego znacznie 
przekraczała wartości otrzymane w przypadku tradycyjnej metody parzenia. Co 
więcej, zarówno czas parzenia, jak i moc promieniowania wpływały pozytywnie na 
ekstrakcję związków fenolowych. Całkowite stężenie polifenoli w herbacie parzonej 
w konwencjonalny sposób przez 210 sekund było około dwukrotnie mniejsze niż 
w herbacie parzonej przy zastosowaniu promieniowania mikrofalowego o mocy 450 
W oraz ponad 3-krotnie mniejsze w przypadku promieniowania o  mocy 900 W. 
Tak wysokie stężenie polifenoli w badanych naparach, oprócz samego wpływu fal 
mikrofalowych na efektywność ekstrakcji, niewątpliwie związanie jest także z utrzy-
mującą się maksymalną temperaturą parzenia w próbkach będących pod wpływem 
promieniowania, co nie miało miejsca w przypadku tradycyjnego sposobu parzenia 
[45].

Innym przedstawicielem herbat całkowicie sfermentowanych jest produko-
wana w Chińskiej prowincji Yunnan i na Tajwanie herbata pu-erh. W procesie jej 
produkcji zbierane są świeże pączki kwiatu z dwoma lub trzema liśćmi. Po zbiorach 
liście układane są na bambusowych matach, gdzie przez około 8 godzin są suszone. 
Częściowo wysuszone liście pakowane są do bębna, gdzie w trakcie podgrzewania, 
poddawane są procesowi inaktywacji enzymu oksydazy polifenolowej [46]. Po eta-
pie inaktywacji, liście są rolowane, po czym są ponownie suszone od 3 do 5 godzin. 
Następnie zbiera się je w stosy, w których przez kilka tygodni zachodzą procesy 
utleniania, kondensacji i degradacji substancji bioaktywnych herbaty. Procesy te 
są katalizowane przez wewnątrzkomórkowe enzymy, wytwarzane przez mikroor-
ganizmy. Ten etap jest również odpowiedzialny za nadanie charakterystycznych 
cech sensorycznych herbacie pu-erh. Po zakończeniu fermentacji, liście są suszone 
w temperaturze nie wyższej niż 60°C i ponownie poddawane fermentacji. Następnie 
proces prowadzony jest w autoklawie, a dalej liście są suszone i poddawane dłu-
giemu leżakowaniu by mogły dojrzeć [47–49].

Dodatkowy proces fermentacji sprawia, że skład chemiczny herbaty pu-
-erh znacznie różni się od innych gatunków herbat, ponadto w trakcie prze-
biegu tego procesu powstają nowe związki chemiczne, odpowiedzialne za uni-
kalne właściwości herbaty pu-erh [50]. Badanie zawartości katechiny w naparze  
pu-erh, jako związków odpowiedzialnych w głównej mierze za aktywność antyok-
sydacyjną herbat, było tematem wielu badań. Lin i in. [51] w swojej pracy wykazali, 
że stężenie katechin dla herbaty pu-erh jest znacznie niższe, niż w przypadku her-
bat zielonych, białych, czarnych i oolong. Do podobnych wniosków doszli Liang 
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[46] i Qian [52] wraz ze współpracownikami. W obu pracach analiza HPLC składu 
katechin dla różnych gatunków herbat wskazywała pu-erh, jako gatunek zawiera-
jący najmniejsze ich stężenie. Ponadto autorzy [46, 52] wykazali, że katechinami 
występującymi w największym stężeniu w pu-erh’ach były GC i EC. Tanaka i wsp. 
[53] zasugerowali, że wysoka zawartość GC jest najprawdopodobniej spowodo-
wana biotransformacją, zachodzącą podczas procesu fermentacji EGCG do EGC, 
a następnie do GC. Za prawdziwością tego twierdzenia przemawiają wyniki analizy, 
które wskazują na śladową obecność EGCG i ECG w ekstraktach herbaty pu-erh.

Niska zawartość katechin w herbatach pu-erh wynika z faktu, że podczas pro-
cesu dodatkowej fermentacji, zachodzące reakcje chemiczne prowadzą do powsta-
nia TFs, TRs i TB. Związki te, podobnie jak w przypadku herbat czarnych, są odpo-
wiedzialne za specyficzny aromat, kolor naparu oraz smak herbaty pu-erh. Ponadto 
katechiny, czułe na wysoką temperaturę, ulegają termicznej degradacji podczas 
suszenia [54]. Dlatego też, herbata pu-erh charakteryzuje się wysokim stężeniem 
kwasu galusowego. Prace, w których zastanawiano się nad przyczynami tak wysokiej 
zawartości kwasu galusowego w tym gatunku herbaty pozwoliły stwierdzić, że stę-
żenie GA znacznie wzrasta na etapie dodatkowej fermentacji. Najprawdopodobniej 
jest to związane z aktywnością mikroorganizmów, która promuje formowanie GA 
poprzez hydrolizę tanin [55, 56], natomiast, jak wykazano w pracy Tanaki i innych 
[53], czynnikami, które powodują wzrost stężenia GA są szczególnie wysoka tem-
peratura oraz duża wilgotność, wynikiem czego jest przemiana chemiczna pochod-
nych katechin.

PODSUMOWANIE

Herbaty, ze względu na długoletnią tradycję, walory smakowe, a także prozdro-
wotne działanie na organizm człowieka zawsze będą cieszyć się ogromną popular-
nością. Jak można wnioskować z opisanych w literaturze wyników badań, napary 
herbaciane stanowią bogate źródło polifenoli, związków o działaniu antyoksydacyj-
nym, których wysoka zawartość w dużej mierze wpływa na jakość naparu. Czynniki, 
które wywierają wpływ na stężenie polifenoli w naparach herbacianych są związanie 
zarówno z gatunkiem herbaty, umiejscowieniem plantacji, procesem obróbki liści, 
jak również ze stopniem fermentacji. Należy jednak podkreślić, że bardzo istotny 
wpływ na jakość naparu mają warunki parzenia herbat. Również zastosowanie 
dodatkowych czynników wspomagających proces ekstrakcji takich jak np. pro-
mieniowanie mikrofalowe wpływa, na jakość otrzymanego ekstraktu. Reasumując, 
warto sięgać po herbatę jako źródło cennych substancji biologicznie czynnych, przy 
czym nie należy zapominać o właściwym ich przygotowaniu [57].
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