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W żywności, szczególnie pochodzenia roślinnego mogą 
występować liczne składniki antyodżywcze, które nie pełnią 
w organizmie żadnych istotnych funkcji, natomiast utrudniają 
wykorzystywanie składników odżywczych zawartych w poży-
wieniu i mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie. Do substancji 
antyodżywczych zalicza się:
• substancje utrudniające wykorzystanie białek, hamujące działanie 
enzymów trawiących białka, 
• związki utrudniające wykorzystanie składników mineralnych,
• związki zmniejszające wykorzystanie witamin [2, 3].

Istnieje też wiele innych naturalnie występujących w pro-
duktach roślinnych substancji, których spożycie wywiera ne-
gatywny wpływ na człowieka, np. glikoalkaloidy, czy glikozydy 
cyjanogenne. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę [2, 3].

Inhibitory enzymów trawiących białka

W nasionach roślin strączkowych (suchej fasoli, grochu, soi, 
soczewicy, bobie) występują substancje antyodżywcze, hamujące 
działanie enzymów trawiących białka (są to głównie inhibitory 
trypsyny i chymotrypsyny). Ich obecność w produktach zmniej-
sza wartość odżywczą żywności, gdyż związki te uniemożliwiają 
prawidłowe strawienie i wykorzystanie białek w organizmie czło-
wieka. Może też prowadzić do niedoborów białka w organizmie 
[2, 13]. 

Wysoka temperatura stosowana podczas obróbki kulinarnej 
żywności powoduje całkowite lub częściowe unieczynnienie sub-
stancji antyodżywczych zawartych w nasionach roślin strączko-
wych [8]. Usuwaniu inhibitorów trypsyny i chymotrypsyny sprzyja 
nie tylko podwyższona temperatura, lecz również wstępne mo-
czenie nasion strączkowych w wodzie. Jego celem jest zatem 
nie tylko spęcznienie nasion i skrócenie czasu obróbki cieplnej. 
Poleca się moczenie nasion „na gorąco”, czyli zalanie wrzątkiem 
i pozostawienie do uzyskania temperatury pokojowej [2, 8].

Kwas szczawiowy
Kwas szczawiowy jest związkiem organicznym występują-

cym w wielu roślinach. Może łączyć się z wapniem obecnym 
w produktach oraz w organizmie w nierozpuszczalne i nieprzy-
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swajalne kompleksy szczawianu wapnia, co zmniejsza wchła-
nianie tego pierwiastka przez organizm [10, 14]. 

Produkty, w których zawartość kwasu szczawiowego wie-
lokrotnie przekracza zawartość wapnia to rabarbar, szczaw, 
szpinak, botwina, kawa, kakao, herbata. Wapń obecny w tych 
produktach jest niedostępny dla organizmu, dodatkowo nad-
miar kwasu szczawiowego może wiązać wapń zawarty w innych 
produktach [9, 13]. 

Częste spożywanie dużych ilości produktów zawierających 
kwas szczawiowy szczególnie niekorzystnie wpływa na gospo-
darkę wapniem w organizmie. Kwas szczawiowy wiążąc wapń, 
zmniejsza jego zawartość we krwi i ogranicza jego gromadzenie 
w kościach, zaburza też stosunek wapnia do fosforu [10, 14]. 

Kwas szczawiowy działa szczególnie niekorzystnie, gdy 
spożycie wapnia i witaminy D jest małe, bowiem zmniejsza 
wchłanianie i wykorzystanie obu tych składników w organizmie. 
Z tego powodu kwas szczawiowy może powodować deminerali-
zację kości, przyczyniając się u dzieci do krzywicy, a u dorosłych 
do porowatości i kruchości kości [13, 15].

Ponadto szczawiany wapnia mogą odkładać się w nerkach 
i drogach moczowych, co prowadzi do kamicy nerkowej. Obec-
ność szczawianów w organizmie przyczynia się również do 
zaburzeń wchłaniania magnezu i zaburzeń układu krążenia [9]. 
Sporadyczne spożywanie produktów bogatych w szczawiany 
nie ma negatywnego wpływu na zdrowie [9, 10]. 

Tioglikozydy 
W roślinach krzyżowych (kapusta biała, kapusta włoska, 

kapusta pekińska, brukselka, kalafior, jarmuż, brokuły, kiełki 
rzodkiewki) występują substancje o działaniu antyodżywczym 
– tioglikozydy [7, 12].

Ulegają one rozkładowi enzymatycznemu do związków, któ-
re mogą ograniczać wchłanianie jodu przez tarczycę i zaburzać 
przemiany tego pierwiastka. Rozkład tioglikozydów do związ-
ków o wolotwórczym działaniu (m.in. do tiocyjanków) zachodzi 
w czasie żucia w jamie ustnej, a także podczas rozdrabniania 

warzyw. Substancje wolotwórcze tworzą się też podczas kisze-
nia kapusty [1, 12].

Na skutek działania tiocyjanków zmniejsza się produkcja 
głównego hormonu tarczycy – tyroksyny. Następuje przerost 
tego gruczołu i może powstawać wole tarczowe [1, 12]. Działa-
nie wolotwórcze tioglikozydów obserwuje się najczęściej, gdy 
spożycie jodu z dietą jest zbyt małe [7, 12]. 

Temperatura 90°C powoduje rozkład tioglikozydów, ponadto 
większość tiocyjanków jest lotna. Podczas gotowania warzyw 
bez przykrycia w otwartym naczyniu ulatniają się one z parą 
wodną, tak więc gotując warzywa, niszczymy wolotwórcze dzia-
łanie zawartych w nich substancji [1, 7].

Izotiocyjanki powstające z rozkładu tioglikozydów w rośli-
nach krzyżowych mogą być pomocne w walce z nowotworami. 
Spożywanie niedogotowanych warzyw typu kapusta, brukselka, 
brokuły może mieć korzystne skutki zdrowotne, gdyż zawierają 
one więcej tiocyjanków niż warzywa rozgotowane [1, 12].

Kwas fitynowy
Na biodostępność składników mineralnych ma wpływ obec-

ność kwasu fitynowego, który łączy się w trudno rozpusz-
czalne kompleksy z wapniem, magnezem, żelazem, cynkiem, 
manganem i kobaltem, tworząc sole – fityniany. W efekcie 
zmniejsza się przyswajalność tych pierwiastków, a ich wchła-
nianie do organizmu jest utrudnione. Może to być przyczyną 
niedoborów wymienionych składników mineralnych w orga-
nizmie [2, 5, 13].

Produkty zbożowe zawierają znaczne ilości kwasu fitynowe-
go. Największe ilości tego związku gromadzą się w warstwie 
aleuronowej ziarna. Szczególnie dużą zawartością kwasu fityno-
wego charakteryzują się otręby ryżowe i pszenne, mąka pszen-
na razowa, kasza gryczana, brązowy ryż i płatki owsiane [2, 5].

Pieczywo pszenne zawiera więcej kwasu fitynowego niż 
żytnie. Poza tym zawartość kwasu fitynowego oraz fitynia-
nów w chlebie pieczonym na drożdżach oraz wypiekanym 
z mąki pełnoziarnistej jest większa niż w chlebie pieczonym 
na zakwasie i w chlebie wypiekanym z białej, oczyszczonej 
mąki [2, 9].

Duże ilości kwasu fitynowego zawierają nasiona roślin 
strączkowych. Magazynują one kwas fitynowy w końcowej fazie 
dojrzewania, dlatego też nasiona nie w pełni dojrzałe zawierają 
mniej związków fitynowych [2, 9].

Kwas fitynowy ma też działanie prozdrowotne. Może bowiem 
przeciwdziałać nowotworom, miażdżycy i cukrzycy typu II [5, 9].

 Antywitaminy
Do zmniejszenia biodostępności witamin przyczyniają się 

antywitaminy, czyli: 
• enzymy powodujące rozkład witamin do związków nieaktywnych 
– np. askorbinaza w ogórkach,
• antywitaminy – tworzące z witaminami nieprzyswajalne połącze-
nia, np. awidyna zawarta w surowych jajkach,
• substancje o budowie podobnej do danej witaminy, wchodzące 
w przemiany metaboliczne zamiast niej i niepełniące funkcji wita-
miny (dikumarol z koniczyny) [2, 6].

Najbardziej znaną antywitaminą występującą w produktach 
roślinnych jest askorbinaza, która powoduje rozkład kwasu 
askorbinowego, czyli witaminy C. Ze względów żywieniowych 
nie należy łączyć, szczególnie w sałatkach i surówkach, wa-
rzyw bogatych w witaminę C (papryka, pomidory) z surowymi 
ogórkami [6]. freepik.com
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Lektyny

W nasionach roślin strączkowych znajdują się również anty-
odżywcze substancje – lektyny. Są to glikoproteidy, które mają 
zdolność zlepiania krwinek czerwonych (aglutynacji) oraz wią-
zania się z nabłonkiem jelit, czego skutkiem jest uszkodzenie 
śluzówki jelit [2, 9]. 

Lektyny są odporne na działanie enzymów trawiennych 
działających w przewodzie pokarmowym człowieka, a niektóre 
z nich są ponadto oporne na działanie wysokiej temperatury. 
Przechodzą w niezmienionej formie przez przewód pokarmowy 
i mogą powodować zaburzania metaboliczne [2, 9].

Największe ilości lektyn zawierają ziarna czerwonej fasoli, 
w ziarnach fasoli białej i bobu ich zawartość jest mniejsza [9]. 
Dokładne ugotowanie nasion ogranicza szkodliwe działanie 
tych substancji. Choć niektórzy twierdzą, że dopiero sterylizacja 
roślin strączkowych niszczy lektyny [2, 9]. 

Taniny 
Taniny to naturalne garbniki roślinne, organiczne związki 

chemiczne, które naturalnie występują w niektórych roślinach 
i ich owocach. Do produktów bogatych w taniny należą ciemne 
owoce jagodowe, owoce leśne, żurawiny, winogrona, jabłka, 
truskawki, maliny, orzechy włoskie, nasiona roślin strączko-
wych, gryka. Taniny, a konkretnie katechiny, występują również 
w herbacie, kawie i kakao [2, 4]. 

Taniny odpowiadają za cierpki, czasem nawet goryczkowaty 
smak owoców. Po ich spożyciu odczuwa się charakterystyczny 
gorzki posmak [2, 4]. Zadaniem tanin zgromadzonych w rośli-
nach jest odstraszanie dzikich roślinożernych zwierząt, a także 
ochrona roślin przed atakiem grzybów i owadów [2, 4].

Jako substancje o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwbak-
teryjnym taniny spełniają funkcje konserwantów, przedłużając 
okres trwałości produktów i potraw. Dobrym przykładem jest 
czerwone wino, które zachowuje trwałość przez wiele lat, m.in. 
dzięki garbnikom obecnym w ciemnych winogronach [2, 4, 5].

Nie należy spożywać niedojrzałych owoców, gdyż zawar-
te w nich taniny należą do substancji antyodżywczych. Anty-
odżywcze działanie tanin polega na zaburzeniu wchłaniania 
niektórych składników mineralnych (wapń, żelazo) i witamin 
(witamina A, witamin B12). W efekcie po spożyciu większych 
ilości tanin może występować przemęczenie, kłopoty z kon-
centracją i zaburzenia równowagi podczas wstawania [2, 4, 5].

Wykazano, że taniny posiadają również cechy prozdrowotne, 
ponieważ mają właściwości przeciwutleniające i niszczą szko-

dliwe związki, jakimi są wolne rodniki. Mogą więc zapobiegać 
powstawaniu nowotworów. Z kolei ich właściwości antybak-
teryjne są wykorzystywane w higienie jamy ustnej i regulacji 
mikroflory jelitowej; ponadto łagodzą objawy alergii [5]. 

Glikozydy cyjanogenne
Glikozydy cyjanogenne to naturalnie występujące w nasio-

nach roślin związki, podczas rozpadu których w organizmie uwal-
nia się toksyczny cyjanowodór (kwas pruski). Związek ten szybko 
wchłania się z przewodu pokarmowego, przyczyniając się do 
niedotlenienia komórek, bólu głowy, zmniejszenia ciśnienia krwi, 
wymiotów, skurczy i drgawek. W ostrych przypadkach zatrucie 
cyjanowodorem prowadzi do utraty przytomności, zaburzeń od-
dychania i pracy serca. Dawki, która może powodować toksyczne 
działanie, nie można spożyć ze zwyczajową dietą [2 3, 13]. 

Do produktów bogatych w glikozydy cyjanogenne należą: 
fasola, pędy bambusa, nasiona roślin pestkowych (gruszki, jabł-
ka, brzoskwinie, morele, czereśnie) i migdały. Obecność tych 
związków w pestkach owoców nadaje im typowy gorzki smak 
i migdałowy aromat [2, 3, 13]. 

 Najbardziej znanym związkiem z grupy glikozydów cyja-
nogennych jest amigdalina. Za jej potencjalne właściwości 
prozdrowotne odpowiada cyjanowodór, który jest uznawany 
za składnik o działaniu przeciwnowotworowym [2, 3, 13]. 

Przeprowadzone doświadczenia dowodzą aktywności prze-
ciwnowotworowej amigdaliny in vitro, czyli poza organizmem. 
Powstający w wyniku rozkładu amigdaliny cyjanowodór może 
powodować śmierć komórek rakowych. Ponieważ kwas pruski 
nie działa selektywnie, niestety może również niszczyć zdrowe 
komórki [2, 3, 13]. Brak badań klinicznych odnośnie stosowania 
amigdaliny w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych 
spowodowany jest znacznym ryzykiem zatrucia cyjanowodo-
rem podczas terapii [2, 3, 13]. 

Cukry wzdymające 
Suche nasiona roślin strączkowych zawierają w swoim skła-

dzie stachiozę, rafinozę i werbaskozę. Cukry te nie są trawione 
przez enzymy przewodu pokarmowego, ulegają jedynie roz-
kładowi przez bakterie obecne w jelicie grubym, czemu towa-
rzyszy wydzielanie się dużej ilości gazów. Nazywane są więc 
cukrami wzdymającymi [11]. 

Glikoalkaloidy sterydowe
Glikoalkaloidy sterydowe to związki występujących w rośli-

nach psiankowatych, np. ziemniakach, papryce i pomidorach, 
szczególnie w niedojrzałych [2, 3, 5]. Do najbardziej znanych 
związków z tej grupy zalicza się solaninę i tomatynę. W dojrze-
wających roślinach ich zadaniem jest ochronna przed patogena-
mi i szkodnikami. Ich działanie jest podobne do działania anty-
biotyków [2, 3, 5]. Spożycie glikoalkaloidów może być toksyczne 
dla człowieka i prowadzić do mdłości, wymiotów i biegunek 
oraz do bólów głowy, zaburzeń krążenia i oddychania. 

Obecność solaniny stwierdza się w ziemniakach posiadają-
cych charakterystyczne zazielenia, powstające podczas prze-
chowywania w temperaturze powyżej 10oC lub takich, które 
zaczynają kiełkować [2, 3, 5]. W celu zmniejszenia zawartość gli-
koalkaloidów w ziemniakach poleca się je dość grubo obierać, 
ponieważ solanina gromadzi się tuż pod skórką. Niewskazane 
jest spożywanie zielonych pomidorów i niedojrzałej papryki 
[2, 3, 5]. Należy podkreślić, że obróbka termiczna nie niszczy 
glikoalkaloidów sterydowych obecnych w warzywach, gdyż są 
to związki stabilne w temperaturze do 250o C [2, 5].

fot. freepik.com
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Do substancji antyodżywczych występujących w produk-
tach roślinnych należą saponiny. Te glikozydy mogą powodo-
wać uszkodzenie i rozpad (hemolizę) czerwonych krwinek [2, 3]. 
Saponiny znajdują się w kawie, herbacie, chałwie, szparagach, 
burakach, szpinaku oraz w owsie i soi. Są trudno wchłaniane 
z przewodu pokarmowego, co zmniejsza możliwość ich nega-
tywnego działania [2, 3]. 

Spożywanie znacznych ilości saponin ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie człowieka. Może bowiem przyczyniać się do porażenia 
mózgu, uszkodzenia mięśnia sercowego i układu oddechowego 
[2, 3]. Z drugiej strony wykazano, że saponiny zawarte w roślinach 
strączkowych mogą łączyć się z kwasami żółciowymi i choleste-
rolem, przyspieszając wydalanie ich nadmiaru z organizmu. Tym 
samym mogą zapobiegać miażdżycy [2, 3].

Sposoby zmniejszania zawartości substancji antyodżywczych 
W celu zmniejszenia zawartości substancji antyodżywczych 

w żywności pochodzenia roślinnego można zastosować wiele 
sposobów, szczególnie w czasie obróbki wstępnej [2, 3, 5]. Jed-
nym z nich jest moczenie nasion fasoli, grochu, czy innych roślin 
strączkowych w wodzie. Można też namaczać migdały i orzechy [8]. 

Do zmniejszenia zawartości kwasu fitynowego i jego soli 
w produktach może przyczyniać się obecność enzymu fitazy. 
Powoduje on rozkład fitynianów obecnych w produktach, a tym 
samym zwiększa przyswajalność składników mineralnych [2, 8].

Aktywność fitazy zwiększają takie procesy jak fermentacja ciasta 
chlebowego oraz moczenie, kiełkowanie bądź fermentacja nasion 
roślin strączkowych. Zawartość kwasu fitynowego zmniejsza się 
również pod wpływem obróbki termicznej roślin strączkowych [9].

Antyodżywcze właściwości kwasu szczawiowego można zni-
welować przez łączenie produktów bogatych w kwas szczawiowy 
z produktami bogatymi w wapń, np. mlekiem, produktami mlecz-
nymi, jajkiem (kawa ze śmietanką, herbata z mlekiem, zupa szcza-
wiowa z jajkiem zabielana śmietaną, szpinak z jajkiem) [10, 14]. 

Sposobem likwidacji antyodżywczych właściwości produktów 
zawierających tioglikozydy i inhibitory proteaz jest ich obróbka 
termiczna [1, 2].

W celu ograniczenia spożycia tanin i solaniny najlepiej unikać 
jedzenia niedojrzałych owoców i warzyw. Ważne jest też dokład-
ne obieranie warzyw i owoców ze skórki [2, 4].

W efekcie obróbki wstępnej i termicznej nasion roślin strącz-
kowych można też usunąć w znacznym stopniu zawarte w nich 
cukry z grupy rafinozy [2, 11]. 

Skutecznym sposobem na zmniejszenie lub usunięcie obec-
nych w grochu i innych roślinach strączkowych cukrów wzdymają-
cych, poza moczeniem i obróbką termiczną jest też skiełkowanie 
nasion i ich fermentacja [2, 3].

Podsumowanie
Osoby stosujące diety roślinne powinny szczególnie uwzględ-

niać wpływ substancji antyodżywczych na ilość dostarczanych 
z pożywieniem składników odżywczych. W razie potrzeby umoż-
liwi to zastosowanie suplementacji i zapobiegnie powstaniu nie-
doborów żywieniowych. 
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