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W  ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania zdrowym trybem 
odżywiania. Coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na skład 
i kaloryczność produktów spożywczych. Nadmierna konsumpcja cukru 
powoduje wiele dolegliwości i chorób, takich jak: cukrzyca, nadwaga, czy 
nadciśnienie. Z tego względu, poszukiwane są niskokaloryczne produkty 
obniżające ilość spożywanej sacharozy. Syntetyczne środki słodzące, takie 
jak sukraloza czy sacharyna, budzą pewne obawy dotyczące ewentualnego, 
negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. W  związku z tym faktem, 
dobrą i zdrową alternatywą jest wykorzystanie stewii. Jest to roślina zielna 
z rodziny Asteraceae, pochodząca z górskiego regionu Amambay leżącego 
na pograniczu Brazylii i Paragwaju. Dzięki właściwościom słodzącym 
określana jest jako "miodowy liść" lub "słodkie zioło". Za walory smakowe 
odpowiada grupa związków nazywanych glikozydami stewiolowymi.

Wstęp
Stewia wykorzystywana już była setki 
lat temu przez Indian Guarani za
mieszkujących Amerykę Południową 
[19]. Tradycyjna metoda stosowania 
tej rośliny przez paragwajskich Indian 
polegała na suszeniu jej liści i użyciu 
ich do słodzenia napojów. Stosowano 
ją także w lecznictwie oraz jako słodką 
przekąskę [9]. Japończycy wykorzystu
ją stewię i jej produkty do pieczenia, 
gotowania, w żywności przetworzonej, 
sokach owocowych, wyrobach tytonio
wych czy gumach do żucia. Obecnie, 
główne kraje, które zajmują się upra
wą stewii to: Tajwan, Chiny, Japonia, 
Korea w Azji oraz Brazylia i Paragwaj 
w Ameryce Południowej [24].

Stewia jest rośliną jednoroczną, o roz
budowanym systemie korzeniowym. 
Charakteryzuje się dość długim pędem 
sięgającym nawet do 120 cm wysoko
ści [12]. Kwiatostan stanowią balda- 
chogrona ułożone w luźne wiechy. 
Drobne kwiaty są barwy białej lub ja- 
snofioletowej. Niewielkie liście mają 
kształt lancetowaty, owalny lub łopat
kowy. Ich powierzchnię mogą pokry
wać włoski [24]. Liście są organem 
o najwyższej zawartości glikozydów. 
Jednakże, związki te występują także 
w mniejszych ilościach w kwiatach, 
nasionach, łodygach czy korzeniach 
[5].
Rozmnażanie stewii przez nasiona,
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ogranicza zmienność genetyczna 
oraz niska zdolność kiełkowania na
sion. Sadzonkowanie, czyli metoda 
rozmnażania wegetatywnego jest cza
sochłonna i pozwala na uzyskanie ma
łej liczby sadzonek otrzymanych 
z pojedynczych roślin. Dlatego dobrą 
alternatywą mogą okazać się kultury 
tkankowe in vitro [11]. Mikrorozmna- 
żanie pozwala na szybkie i masowe 
namnażanie roślin identycznych gene
tycznie. Uzyskany materiał roślinny 
jest jednakowy pod względem składu i 
zawartości glikozydów stewiolowych 
[18].

Właściwości biologiczne
Glikozdydy stewiolowe, to grupa dzie
więciu związków chemicznych, odpo
wiadających za silne właściwości 
słodzące stewii. Wśród nich wyróżnić 
można stewiozyd i rebaudiozyd A 
[Rys. 1]. Stanowią one odpowiednio 
65% i 25% mieszaniny w ekstrakcie 
z liści. Do pozostałych glikozydów zali
cza się: rebaudiozyd B, C, D, E, F, duc- 
lozyd A i C oraz stewiolbiozyd. Związki 
te są pochodnymi stewiolu, połączone
go wiązaniami glikozydowymi z gluko
zą, ramnozą i ksylozą. Najbardziej 
stabilny termicznie okazuje się rebau
diozyd A, który stanowi 2-4% świeżej 
masy liści. Jego potencjał słodzący 
w porównaniu do sacharozy jest 150
350 razy wyższy. Charakteryzuje się 
najlepszą jakością sensoryczną i walo
rami smakowymi, ma najmniej gorzka
wy posmak. Nie ulega fermentacji 
i odróżnia się od stewiozydu nieco lep
szą rozpuszczalnością w wodzie. 
Stewiozyd jest 200-450 razy słodszy 
od sacharozy. Ma postać białego, bez-
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wonnego, krystalicznego proszku. Wy
ekstrahowany został z liści stewii, 
a jego zawartość wynosi 6-18% ich 
świeżej masy. Ze względu na to, że po
woduje gorzkawy, lukrecjowy posmak, 
jest mniej pożądany niż rebaudiozyd A. 
Jednakże podobnie jak on, stewiozyd 
pozostaje stabilny w wysokich tempe
raturach i nie ulega fermentacji. Bar
dzo dobrze rozpuszcza się 
w alkoholach i wodzie. Proces pozy
skiwania glikozydów stewiolowych od
bywa się poprzez ekstrakcję 
z surowców roślinnych. Polega to na 
wymywaniu substancji z rozdrobnio
nych i suchych liści. W celu rozpusz
czenia, stosowana jest gorąca woda 
lub rozpuszczalnik organiczny, np. al
kohol. Ekstrakcji sprzyja wcześniejsza 
hydroliza enzymatyczna surowca. 
Obejmuje ona struktury tworzące 
ściany komórkowe w budowie liścia 
tj. pektyny, celulozy lub hemicelulozy. 
Uzyskany ekstrakt poddaje się rożnym 
metodom oczyszczania tak, aby otrzy
mać koncentrat wysokiej jakości 
[1, 12 ].
Stewia, stanowiąca naturalny słodzik, 
swoją niskokaloryczność zawdzięcza 
właściwościom, jakie posiadają gliko
zydy stewiolowe. Nie są one trawione, 
tylko ulegają rozkładowi do glukozy 
i stewiolu. Ich hydrolizę przeprowa
dzają bakterie z rodzaju Bacteroides 
sp., które bytują w jelicie grubym. 
Ze względu na to, że katabolizm tych 
związków odbywa się dopiero na eta
pie jelita grubego, mikroflora bakte
ryjna wykorzystuje uwolnioną z nich 
glukozę. Stewiol natomiast ulega 
wchłonięciu w jelitach, następnie 
transportowany jest do wątroby i tam



przekształcany do pochodnej glukuro- 
nidu. W końcowym etapie wydalany 
jest z moczem [3].

Korzyści zdrowotne
Obecnie znanych jest wiele roślin 
zdolnych do wytwarzania substancji 
glikozydowych. Wśród nich można 
wyróżnić Stevia rebaudiana, która wy
kazuje potencjał do syntezy chemicz
nej pewnej grupy związków 
posiadających wartościowe właściwo
ści biologiczne. Wyciągi z liści Stevia 
rebaudiana zawierają mieszaninę nie- 
kancerogennych, niskokalorycznych, 
niemutagennych glikozydów stewiolo
wych, których konsumpcja wywiera 
korzystny wpływ na zdrowie człowieka 
[17]. Nie bez powodu od wielu lat 
w Ameryce Południowej stosuje się 
ekstrakty z liści stewii jako skuteczny 
środek do leczenia cukrzycy ty
pu 2 [15]. Ich regularne spożywanie 
pozwala na zmniejszenie cukru 
oraz cholesterolu we krwi. Badania 
wykazały, że spożycie glikozydów ste-

wiolowych wpływa na obniżenie glu
kozy we krwi. Jest to związane z pod
niesieniem wrażliwości insulinowej 
i tym samym zwiększoną aktywnością 
komórek ß wysp trzustki. W przypadku 
cukrzycy wydzielanie hormonu pepty- 
dowego przez wysepki Largenhansa 
jest zaburzone, co powoduje wahania 
poziomu glukozy we krwi [10, 21, 22]. 
Spożycie glikozydów stewiolowych 
przyczynia się również do łagodnego 
obniżenia nadciśnienia tętniczego po
przez wpływ na rozluźnienie skurczu 
mięśniówki naczyń krwionośnych 
[4, 20]. W przypadku glikemii, jak 
i nadciśnienia tętniczego, dawka tera
peutyczna glikozydów stewiolowych 
powinna wynosić nie mniej niż 1000 
mg/dobę. Kumari i Chandra [16] 
w przeprowadzonych badaniach udo
wodnili zarówno antyoksydacyjny, 
przeciwbakteryjny, jak i przeciwdrob- 
noustrojowy wpływ wyciągów stewii 
w stosunku do szerokiej gamy patoge
nów obecnych w żywności, tj.: Bacillus 
subtilis, Klebsiella pneumoniae, Sal
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Rys. 1 Struktura chemiczna glikozydów stewiolowych [13].



monella typhimurium, Pseudomonans 
aeurginosa, Aspergillus niger. Alterna
ría solani oraz Pénicillium chryzoge- 
num. Dzięki przeciwbakteryjnemu 
działaniu glikozydy zapobiegają po
wstawaniu owrzodzeń w przewodzie 
pokarmowym oraz są przydatne w le
czeniu oparzeń i ran. Ekstrakty z liści 
stewii wykazują szerokie spektrum in
hibicji w stosunku do czterech seroty- 
pów ludzkiego rotawirusa (HRV) 
przyczyniającego się do zapaleń żołąd- 
kowo-jelitowych [6, 17].
Stewia wywiera korzystny wpływ 
na dziąsła oraz hamuje wzrost płytki 
nazębnej [8]. Ekstrakty stewii przeja
wiają działanie przeciwko szczepom 
jamy ustnej, tj. Streptococcus mutans 
stanowiących czynnik etiologiczny 
próchnicy zębów. Dzięki działaniu 
przeciwbakteryjnemu jest coraz czę
ściej stosowana jako składnik past 
do zębów [10, 23].
Stevia rebaudiana Bertoni będąca źró
dłem mikroelementów, takich jak se
len, żelazo, cynk, czy witamina C, 
zapobiega nawrotom infekcji wiruso
wych i bakteryjnych. W dodatku ste- 
wiozydy stosowane jako zamienniki 
sacharozy stają się świetną alternaty
wą w leczeniu otyłości. Ich niski in
deks glikemiczny, w porównaniu 
z wysokokalorycznym cukrem, spra
wia, że organizm ludzki zużywa zapasy 
energetyczne z tkanki tłuszczowej, 
czego rezultatem jest spadek masy 
ciała [20]. Badania kliniczne wykazały 
również inne, prozdrowotne właściwo
ści ekstraktów z liści stewii. Obejmują 
one działanie przeciwnowotworowe, 
przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe 
i diuretyczne. Ekstrakt poprawia
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krzepnięcie krwi, wzmacnia naczynia 
krwionośne oraz wpływa na odnowę 
komórkową organizmu [17]. Roślina 
może być spożywana przez osoby cho
re na fenyloketonurię, ponieważ 
nie zawiera w swoim składzie fenylo- 
alaniny [2, 20].

Zastosowanie w przemyśle
Stewia, jako naturalny środek słodzą
cy, jest dostępna i powszechnie stoso
wana w technologii produktów 
spożywczych w różnych rejonach 
świata, tj. w Chinach (największy eks
porter stewiozydu na świecie), Korei, 
Japonii, Południowo-Wschodniej Azji, 
czy w Ameryce Południowej. Wyjąt
kiem są Stany Zjednoczone, gdzie za
równo ekstrakt roślinny, jak 
i sproszkowane liście wykorzystywane 
są jako suplementy diety oraz składni
ki produktów do pielęgnacji skóry [17]. 
Wszelkiego rodzaju substancje słodzą
ce, takie jak tradycyjny cukier (sacha
roza, syrop kukurydziany, glukoza, czy 
fruktoza) i sztuczne środki słodzące 
(aspartam, cykloaminiany, acesulfam 
K), są często stosowane w przemyśle 
spożywczym. Ze względu na ich szko
dliwy oraz, w przypadku sztucznych 
słodzików, kontrowersyjny wypływ 
na zdrowie człowieka stopniowo zo
stają one eliminowane z żywności i za
stępowane przez niskokaloryczne 
glikozydy stewiolowe [13]. Naturalne 
źródło substancji słodzących znajduje 
zastosowanie w wielu produktach spo
żywczych, takich jak: słodycze bezcu
krowe, czekolady, cukierki, lody, 
ciastka, dżemy, owoce morza, fermen
towane produkty mleczne, ogórki kon
serwowe, gotowe do jedzenia zboża.



kawa, herbaty ziołowe, czy słodziki 
stołowe [9, 14]. Od niedawna stewia 
jest wykorzystywana również do pro
dukcji pieczywa przeznaczonego dla 
cukrzyków. Jej dodatek wpływa na tek
sturę, miękkość i trwałość produktu 
piekarniczego [9].
W przemyśle kosmetycznym jest uży
wana jako składnik maseczek, działa
jących leczniczo na wrzody i skórę 
problematyczną (trądzikową). Przy
spiesza gojenie się ran, dezynfekuje 
skórę i zamyka rozszerzone pory [8]. 
Stewia może być stosowana w postaci 
koncentratów, wyciągów oraz świe
żych bądź suszonych liści, Do żywności 
dodawana jest w formie tabletek, 
proszku oraz płynu, roztworu skon
centrowanego ekstraktu glikozydów 
stewiolowych lub soku z liści [2, 13]. 
Glikozydy stewiolowe jako dodatki do 
żywności zostały oznaczone na opako
waniach symbolem E960 [13].

Podsumowanie
Stevia rebaudiana Bertoni jest staro
żytną roślina wytwarzająca diterpeny 
glikozydowe, które są naturalnymi, 
bezkalorycznymi substancjami o wiel
kim potencjale słodzącym, co odgrywa 
ogromne znaczenie w produkcji nisko- 
energetycznej żywności [7]. Stewia 
jest również źródłem błonnika pokar
mowego oraz związków o charakterze 
antyoksydacyjnym. W porównaniu 
z cukrem, charakteryzuje się ona
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