
TOKSYCZNOŚĆ HERBATY 

 

Herbata zielona 

 

Większość szkodliwych skutków, takich jak nadciśnienie tętnicze, czy 

osteoporoza, wynikające z picia zielonej herbaty wynikają z zawartej w niej 

kofeinie. Toksyczność zielonej herbaty występuje jednak tylko przy wysokich 

dawkach (Henning i in. 2003). Pewne szkodliwe efekty uboczne obserwuje się 

także przy niższych dawkach. Jednak nie tylko kofeina tak naprawdę jest w 

zielonej herbacie problematyczna – Su-Yin w 2009 roku zidentyfikował efekty 

uboczne takie jak bóle głowy, nudności, czy bóle mięśni u osób pijących 

zieloną herbatę bezkofeinową. Badacze wskazali na hepatotoksyczny wpływ 

różnych składników zielonej herbaty notowany w warunkach in vitro – 

zidentyfikowano ostrą toksyczność w komórkach wątrobowych u szczurów, 

gdzie obserwowano wysokie stężenia wodno-alkoholowych ekstraktów 

zielonej herbaty (Schmidt i in. 2005). Polifenole występujące w zielonej 

herbacie mają również działanie hamujące na metabolizm niektórych leków – 

katechiny mogą wiązać się do cząsteczek leku i tym samym zmniejszać ich 

biodostępność (Yang i Pan 2012). Z tych powodów picie zielonej herbaty nie 

jest zalecane u pacjentów zażywających takie leki jak beta-blokery, leki litowe 

stosowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych, estrogeny, czy  klozapinę 

(Stammler i Volm 1997). Katechiny hamują również aktywność enzymatyczną 

transporterów leków oraz enzymatyczny metabolizm leków (Feng 2007). 

Podkreślić należy, że poważne skutki uboczne z picia zielonej herbaty 

występują tylko w dużych dawkach należy uważać by nie przekroczyć 

pewnego poziomu. 

 

Herbata czarna 

 

Czarna herbata posiada wysokie stężenie garbników wynoszące ok. 0,8 mg / 

ml (Pasha i Reddy, 2005). Obecność tanin przyczynia się do zahamowania 

wchłaniania żelaza niehemowego przez utworzenie nierozpuszczalnych 

kompleksów z jonami żelaza (Disler i in. 1975). Jednakże właściwość czarnej 

herbaty prowadząca do zmniejszenia absorpcji jelitowej żelaza może być 

wykorzystana do zmniejszenia wchłaniania żelaza w zespołach przeładowania 

żelazem, takie jak hemochromatoza genetyczna lub niedokrwistość oporna na 



leczenie (Kaltwasser i in. 1998). Związki fenolowe występujące w herbacie 

mogą także powodować wytrącanie enzymów trawiennych jelit, a tym samym 

powoduje ich hamowanie (Jolyn i Jolyn 1964). Czarna herbata ma także 

wpływ na część mikroflory jelitowej, która przyczynia się do zmniejszenia 

intensywności działania substancji pro-rakotwórczych i rakotwórczych, które 

docierają do jelita grubego (Mountzouris i i in. 2002). Zmniejsza to z kolei 

znacznie ilość bakterii obecnych w jelicie, które mogą mieć szereg korzyści dla 

zdrowia człowieka (Mai i in. 2004). Mimo, że istnieje szereg dowodów na anty-

rakotwórcze działanie czarnej herbaty wykazano także jej pro-rakotwórcze 

działanie na niektórych narządach – takich jak odbytnica (Heilbrun i in. 1986). 

Czarna herbata jest często pakowana w higieniczne woreczki, jednakże 

torebki te odznaczają się wysoką zawartością fluoru w zakresie 1.15-6.01 mg/l 

(Cao i in. 2006). Bezpieczny górny limit dziennego spożycia fluorków wynosi 

1.5-4.0 mg dla dorosłych i 2,5 mg dla dzieci. Tak więc 4 filiżanki czarnej 

herbaty są bezpieczne (przy założeniu, że torebka zawiera 2 g herbaty). 

Jednak na obszarach gdzie woda jest fluoryzowana nawet niższe spożycie 

czarnej herbaty może być zagrożeniem dla zdrowia (Trivedi i in. 2011). 

Nadmiar fluoru może spowodować fluoryzację kości  oraz przyczyniać się do 

częstszych ich złamań. W rzeczywistości, zawartość fluorku w herbacie 

wzrasta właśnie z powodu fluoryzacji wody. Dlatego też istotne jest, aby 

spożywać czarną herbatę w bezpiecznych granicach. 

 

Herbata biała 

 

Biała herbata zmniejsza wchłanianie żelaza po spożyciu dużych dawek, 

tworząc nierozpuszczalne kompleksy w świetle przewodu pokarmowego, nie 

powodując przy tym zmian masy ciała, czy możliwości przyjmowania pokarmu 

(Hamdaouia i in. 1997). W badaniach na szczurach odnotowano znacznie 

zmniejszoną wchłanialność żelaza przy dawce ekstraktu herbaty białej  

wynoszącym 12 mg polifenoli/kg masy ciała/dzień, co odpowiada 9 filiżankom 

herbaty u ludzi (Perez-Llamas i in. 2011). Sugeruje się jednak, że potencjał 

anty-odżywczy białej herbaty jest związany z czasem jej ekspozycji. 
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Herbata oolong 

 

Badania przeprowadzone na szerokiej grupie męskiej w Japonii widocznie 

wskazują, że długoterminowe, regularne spożywanie herbaty oolong może 

prowadzić do wystąpienia cukrzycy. Z kolei krótki okres spożywania tej 

herbaty ma wpływ antyhiperglikemiczny – istotny również z powodu cukrzycy 

(Hayashino i in. 2011, Hosoda i in. 2003). Spolimeryzowany polifenole 

izolowane z liści herbaty oolong wykazują również działanie hamujące wobec 

aktywności lipazy trzustkowej, która wpływa na metabolizm lipidów w jelitach 

(Nakai i in. 2005). Niektóre badania wskazują również na możliwość 

wystąpienia hipokaliemii, bloku przedsionkowo-komorowego, wydłużenie 

odstępu QT oraz nieustanny częstoskurcz komorowy (Toshiya i in. 1999). 

Ponadto, zbyt duże spożycie herbaty oolong może przyczynić się do 

wypłukania wapnia z moczem (z powodu wysokiej zawartości kofeiny), co 

może prowadzić do osteoporozy poprzez zakłócanie absorpcji wapnia 

(Heaney 2002). Spożycie tej herbaty powinno być ograniczone do 

maksymalnie 3 filiżanek dziennie. 

 

Herbata Pu-erh 

 

Toksyczność herbaty Pu-erh jest związana z wysoką zawartością kofeiny. 

Kofeina z kolei może prowadzić do osteoporozy, nadciśnienia, cukrzycy, 

zaburzeń snu, a spożywanie kofeiny w ilości przekraczającej 300 mg/dobę 

przyśpiesza u starszych kobiet po menopauzie utratę masy kostnej w 

kręgosłupie (Rapuri i in. 2001). Ze względu na zawartość kofeiny, picie herbaty 

Pu-erh nie jest zalecane w czasie ciąży, ponieważ może prowadzić do 

uszkodzenia płodu. W wielu przypadkach w herbacie tej znajduje się wysoka 

zawartość arsenu – zbliżona do górnych dopuszczalnych norm. Jest to tym 

bardziej istotne im istnieje ryzyko, że przyjmujemy związki arsenu również w 

innej formie (Jain A. i in. 2013) 
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