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BADANIA NAD ZAWARTOŚCIĄ KOFEINY W HIDRBATACH 

Dzicał Higieny Żywienia i Żywności WSSE w Gdańsku 

Wśród alkafoidów herbaty największe znaczenie posiada kofeina. Wy
wiera ona najsilniejsze działanie farmakodynamiczne. Występujące obok 
niej w niewielkiej ilości teobromina, toofiltna, metyloksantyna nie po
siadają większego znaczenia. 

Kofeina występuje równi<eż w nasionkach kawy (Ooffea arabica), w li
ściach herbaty paragwajskiej (Ilex paraqwayensis), w orzeszkach kola 
(Cola acuminata), w nasionach Paullrirnia cupana i wielu innych roślinach. 

Od najdawniejszych czasów napary z tych nasion używane były przez 
ludzi jako na:poje i używki. Kofeina jako składnik pobudzający herbaty 
działa na ośrodkowy układ nerwowy, pogłębia i przyspiesza ruchy odde
chowe. Pobudza mocno korę mózgową, szczególnie jej strefę sensoryczną. 
Pobudzając centralnie układ nerwowy, powoduje przyspieszenie prze
miany materii w całym ustroju, zwiększa spa'lanie, powodując tym sa
mym zwiększenie zapotrzeibowania na tlen, w konsekwencji czego pod
nosi ciepłotę ciała. Kofeina pobudza wszystkie korowe procesy biolo
giczne, usuwa znużenie, ułatwia ześrodkowa1nie uwagi {1) i szybkość re
akcji umysłowych. Spostrzeżenia, skojarzenia przebiegają s'prawnie i pre
cyzyjnie. Przy swoim bardzo wyraźnym działaniu ma kofeina słabe wła
ściwości toksyczne i słabe szkodliwe działanie uboczne. 

Teobromina w ,porównani:u z kofeiną działa słabiej na ośrodkowy układ 
nerwowy, ma natomiast silne działanie moczopędne. Kofeina w herbacie 
odgrywa dominującą rolę, a wielu badaczy jak Mulder, Peligo,t (2) stali 
na stanowisku, ·że wartość herbaty za·leży od procentowej zawartości 
w niej kofeiny. Zgoła na innym stanowisku stoją Waage i Kornauth (2) 
twierdząc na podstawie swych badań, że kofeiny lbynajmniej nie warun
kuje jakO'Ś'ci herbaty, która za1leży od wzrostu liścia, od pory zbioru i za
wartości azotu w glebie. Wg Harlera (3) pączek he11baty zawiern 4,70/o 
kofeiny, pierwszy liść 4,20/o, drugi 3,510/o, trzeci 2,9-0/o, górna łodyżka 2,fłl/o, 
dolna łodyżka 1,4'0/o kofeiny. Wg Ilorcy {4) bogaty liść zawiera 4°/o, a ubo
gi 20/o kofeiny. Shaw (15) przypisuje kofeinie dodatkową rolę twierdząc, 
że określa ona aromatyczne i organoleptyczne właściwości herbaty dzięki 
połączeniu jej z ,taninami, którre pow:stają w czasie tworzenia się czarnej 
herbaty w procesach fermentacji i oksydacji. Związek ten wg Shawa 
jest oksytaninianem kofeiny i posiada zdolność rozpuszczania się w go
rącej wodzie. Japończycy w swych badaniach '(6) stwierdzi;li, że zacienianie 
krzewu herbacianego powoduje zwiększenie zawartO'ś'Ci kofeiny. Nie po
twierdzili tych twierdzeń pracownicy z Ac;samu (4). Dotychczas nie jest 
jasna funkcja i znaczenie a1lkaloidów purynowych w roślinach. Nie wia
domo, czy są one 'po•średnimi związkami w procesach białkowego meta
bolizmu, czy też produktami końcowymi. Stosunek kofeiny do taniny 
w he:rlbacie jeS't zmienny i wynosi od 1 : 3,7710/o do 1 : 4,82 (Shaw). 



500 T. Dąbrows1ki Nr 5 

Kofeina, jak już uprzednio zaznaczyłem, jest ważnym składnikiem her
baty, gdyż posiada wfaściwości farmakodynamiczne. Dlatego 'badając 
skład Hścia herbaty należy przeprowadzić dokładną jego analizę -na za
wartość kofeiny. W literaturze istnieje wiele metod oznaczania kofeiny 
(Philippe (7), Grossfeld i Steinhoff (8), Unglow i Szapiro (9), Bertrand (2), 
Nanninga ,(2)). Wszystkie one dzielą się zasadniczo na dwie grupy. Grupa 
pierwsza obejmuje metody ·po1legające na ekstrakcji kofeiny gorącą wodą. 
Grupa druga obejmuje metody ekstrakcji kofeiny chloroformem. 

Po przeanalizowarniu wszystkich metod wybrałem metodę Bertranda 
(ekstrakcja ,wodna) oraz metodę Nanninga '(ekstrakcja chloroformem). 

Sposób oznaczania kofeiny metodą Bertranda: 

-5 g dobrze zmielonej herbaty przenosiłem do kolby szklanej, zalewa
łem 100 ml wrzącej wody destylowanej i następnie podgrzewając kolbę, 
przepuszczałem przez roztwór parę wodną w ciągu 10 minut. Gorący 
roztwór dekantując odsączyłem przez pofałdowany sączek 'bi'bułowy do 
kolby miarowej o pojemności 250 ml. Nieznaczną i:lość zatrzymanych na 
sączku ,cząsteczek herbaty zgarniałem do drugiej 'kolby i całość ponownie 
zalałem 80 ml wrzącej wody destylowanej, ekstrahując nadal parą przez 
dalsze 10 minut. · 

Po ekstrakcji roztwór przesączyłem przez sączek bibułowy, osad prze
mywałem niewiełką ilością zimnej wody i cały przesącz dołączyłem do 
przesączu pierwszego. Do kolby miarowej z przesączami dodałem 16 ml 
100/o Pb (CH3C00)2 celem wytrącenia garbników i 'białek. Zawartość 
kolby dopełniłem do 'kreski (250 m'l). Kolbę kilkakrotnie wytrząsnąłem 
i pozostawiłem w spokoju na pół godziny celem wytrącenia osadu. Sza
robrunatny osad odsączyłem przez sączek szklany 3G2, następnie prze
myłem go kilkakrotnie zimną wodą destylowaną. W przesączu nadmiar 
jonów ołowiu wytrąciłem dodając kroplami 20'0/o kwasu siarkowego. 
Odsączony osad PbS04 przemyłem wodą destylowaną. Przesącz zagęści
łem do objętości 15-20 ml, następnie ekstrahowałem go czterokrotnie 
30 ml czystego chloroformu. Zebrane ekstrakty chloroformowe sączyłem 
przez sączek 1bfbułowy, sąc~k przemyłem chloroformem i zebrane prze
sącze umie,ściłem w odważonej na wadze ana'litycznej kolbie. Kolbę włą
czyłem do aparatury destylacyjnej i pod zm.n'iejszonym ciśnieniem odde
stylowałem chloroform. Beżowobrunatnawą kofeinę suszyłem w ekskato
rze próżniowym nad kwasem siarkowym, następnie ważyłem i O'blicza
łem procentową zawartość kofeiny w badanej próibce. Wyniki z badań 
umieściłem w tabeli. Ekstrakcję chloroformową (metoda Nanninga) prze
prowadziłem w następujący sposób: 10 g zmielonej herbaty moczyłem 
2,5 m'l destylowamej wody, całość dokładnie mieszałem , ,następnie prze
niosłem ilościowo do gi:lzy szklanej G2, którą umieściłem w aparacie 
Soxh'leta. Ekstrakcję chloroformem przeprowadzałem w cią,gu 4 godzin. 
Z otrzymanego brunatnego ekstraktu oddestylowałem chloroform. Bru
natnawy osad rozpuściłem w 50 ml wrzącej wody destylowanej, dodając 
jednocześnie kilka kropel 100/o octanu ·ołowiu celem wytrącenia garbni
ków. Ostudzony roztwóT przeniosłem do kolby miarowej na 100 ml, 
uzupełniłem wodą destylowaną do kreski i sączyłem przez sączek bi
bułowy. 50 ml wodnego przesączu wytrząsałem czterokrotnie z czystym 
chloroformem, każdorazowo z ilością 50 ml. Zelbrane przesącze przenio
słem do odważonej na wadze analitycznej :kolby destylacyjnej, włączyłem 
do aparatu destyilacyjnego i oddestylowywałem chloroform. Otrzymaną 
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kofeinę barwy beżowej suszyłem, ważyłem i obliczałem procentową jej 
zawrurtość w heribade. Wyniki badań zamieściłem w tabeli. 

Tabela I 
Zawartość kcfeiny w herbatach chińskich , wietnamskich, indonezyjskich, cejlot't

skich , indyjskich i gruzińskich oznaczona metodą Bertranda i Nanninga 
__ ______ __ ___ ___ -..,.--_-_-;:- ~ _-- · - --· -=-== -:-:-:-:-:.=~- -- --------~ --- -~----

Pochodzenie 

1 Chii1ska cecha 1011 
2 Chińska - cecha 1012 
3 Chińska - Ulung 
4 Chińska - Ulung 
5 Chińska - Ulung 2012 
6 Chińska - Ulung 2013 

7 
8 

Chińska Yunan 3011 
Chińska - Yunan 3012 

9 Chińska - Yunan 3013 

cecha herbaty 

10 Chińska zielona - jaśminowa 

11 Chińska zielona 
12 Chińska zielona Anchuene 
13 Chińska - cecha Keemun 
14 Wietnamska - cecha the Noir 
15 Wietnamska - cecha the Noir 3P 
16 Wietnamska 
17 Indonezyjska 
18 Indonezyjska - cecha Blend 701 

19 Cejlońska Broken 
20 Cejlońska - cecha 114 
21 Cejlońska - cecha 123 
22 Indyjska - cecha Ridzwag 
23 Indyjska - cecha Assam . 
24 Indyjska - cecha Madras 
25 Gruzińska I gat. 
26 Gruzińska II gat . 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

. ~~~-;-=~---··- - -- --· i--···, ' -... .-. -. - -··--

Metoda l Metoda 
erfranda Nanninga 
awartość zawartość 

feiny w % kofeiny w % 

2,10 
2,40 
2,50 
3,20 
3,06 
2,72 
3,26 
3,10 
2,86 
3,28 
3,36 
3,66 
3,45 
1,86 
1,90 
2,09 
2,06 
2,00 
3,22 
2,60 
3,08 
4,00 
4,06 
3,16 
2,44 
2,16 

2,12 
2,35 
2,70 
3,49 
3,00 
3,08 
3,38 
3,50 
2,23 
3,60 
3,50 
3,78 
3,56 
2,07 
2.01 
2,30 
1,97 
2,12 
3,44 
3,00 
3,13 
4,05 
4,14 
3,80 
2,84 
2,48 

Analizując wyniki metod Bertranda i Nainninga można stwierdzić, że 
widoczne są różnice w zawartości kofeiny na niekorzyść metody Bertranda. 
Wynika to prawdopodobnie z niecałkowitej ekstrakcji kofeiny wodą, jak 
również a'bsorbcji kofeiny :przez ga:rlbniki i 'białka. Średnia ze wszystkich 
oznaczeń wg metody Bertra.nda wynosiła 2,7°/o kofeiny, podczas gdy te 
same herbaty badane metodą Nanninga wykazały ·średnfo 3,2!0/o kofeiny, 
co stanowił 180/o więcej w stosunku do metody Be.rtr:anda. 
Zawartość kofeiny w .przebadanych her:batach jest bardzo różna, waha 

si~ od 1,86% do 4,06'0/o (met. Bertranda). Jedynie he1rbata indyjska wy
kazała stałą wysoką zawartość sięgającą w dwóch przypadkach 40/o. Ta 
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różnorodność nie daje się powiązać z pochodzeniem herbaty, zależy ona 
jedynie od jakości surowca wyrażającego się dużą ilością młodych nie
rozwiniętych 'listków (Upsów), a nieznaczną ilością łodyżek. 

Przeprowadzone przeze mnie prace nad wyciągami wodnymi herba
ty (10) wykazywały że istnieje w he!'bacie korelacja między zawartością 
młodych listków, łodyżek a ilością kofeiny. Herbaty wietnamskie, indo
nezyjskie, zawierrające niejednokrotnie więcej niż 500/o łodyżek, mają 
niską zawartość kofeiny i mimo że dają niejednokrotnie organoleptyczne 
dobre napary, to jednak ich działanie farmako1'ogiczne jest słalbsze. 

T. .U o M 6 p o B c K H 

I1CCJIE,UOBAHI151 HA.U CO,UEP)KAHI1EM KO<fJEI1HA B YAE 

Co.n:epw:aHHe 

A:Bwp ·HcCJie,n:oBaJI 26 copTOB ąaH Ha co.n:ep,KaHH{; KocjJeHHa. I1ccJie,n:nBaHHH r<eJJ:H"h 

no 6epTpau.n:y (BOJJ:H3H 3KCTp3Kl\HH) ll no HaHmmry (xJiopo,cjJo·pMeHHaH 3KCTpaKl(HH). 

Co.n:ep,KaHH<e KOcjJeHHa B ąae KOJie6aJIOCb OT 1,860/o .n:o 4,&l/o. MeTO,n:OM XJIOpocjJopMOBOH 

.9KCTp3Kl\llll aBTOp inoJiyqaJI pe3yJibT3Tbl Ha 180/o BbIIIJe He)KeJIH MeTOJJ:OM B0/J;HOii 

'.:lKCTpa•Kl(lllł. 

T. D ą b r o w 1s k i 

STUDIES ON COFF,EINE CONTENT IN TEA 

Summary 

Author determined coffoine conit·enrt dn 2·6 kinlds of market teas, ,using Bertrand's 
meithod (water •ext:ra,c;tJion) and Nanning's meithod (chlorophorm exit:racltion). Coffeine 
conitenit in the teas ,varried from 1.86 to 4.06'°/o. Ch:Lorophorm •exitmction ga'Ve re,sults 
180/o greater over walter •ex;traclttion. 
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