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Хората по рождение харесват сладкия вкус. Изследванията обаче
За да бъде одобрен за пускане на пазара един нискокалоричен
показват, че прекомерната консумация на захари може да увеличи
подсладител, той, в качеството си на добавка в храни, трябва да
риска от напълняване, което, на свой ред, е рисков фактор за
премине оценка за безопасност от компетентен по безопасността на
развиване на неблагоприятни здравословни състояния, напр. диабет.
храните орган. Въз основа на множество научни проучвания,
Промени в начина на живот, които помагат за намаляване на риска от 0o7b;vouѴ7b7;ĺ
органите по безопасността
на храните по света, например
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наднормено тегло, са важна цел за голяма част от населението на
Съвместната експертна комисия по добавка в храни (JECFA) на
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света в този момент. Високият процент затлъстяване показва, че
Организацията за прехрана и земеделие (ОПЗ) и Световна здравна
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начини на живот и енергиен баланс – тоест балансиране на
лекарства на САЩ (FDA) и Европейския
орган за безопасност на
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industry,
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European чрез
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на всички
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одобрени нискокалорични
подсладители.
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Нискокалоричните подсладители дават прост начин за намаляване на
нискокалорични продукти и такива с намалено съдържание на
them.”
(PHE, 2017)ĺ
количеството
калории и захари в нашата диета, без да се засяга
захари
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удоволствието от сладки на вкус храни и напитки. С присъщата им
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много висока подслаждаща
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В резултат на това има нарастващ интерес сред здравните
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itпрактика
was concluded
that replacing foods
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sweetened
sugars
нискокалоричните
подсладители
ползватwith
в миниатюрни
и широката
да научават
повече
за
|ov]-uvķbmru-1ঞ1;ķѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv-u;v;7bmlbm|;-lom|v
aboutспециалисти
low calorie sweeteners,
theобщественост
lower-calorie foods
and drinks
in which
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
количества за осигуряване на желаните нива на сладост, като
нискокалоричните подсладители, нискокалоричните храни и напитки,
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weight
as
they
reduce
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calorie
content
of
foods
and
drinks
while
същевременно внасят много малка или никаква енергия в крайния
в които може да бъдат намерени, както и как те биха могли да
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(PHE, 2015őĺподсладители може да играят полезна
продукт.
Така
нискокалоричните
помогнат в хранителните стратегии с цел намаляване на общото
can play a helpful role in reducing total energy intake and thus in weight
o;u-ѴѴ_;-Ѵ|_ĺ
роля при намаляване на общия прием на енергия и с това – за
количество поети калории и за подобряване на управлението на
l-m-];l;m|ķ_;mv;7bmrѴ-1;o=v]-uv-m7-vr-u|o=-0-Ѵ-m1;77b;|
контрола на телесното
тегло, когато се ползват вместо захари и като o-Ѵoub;";;|;m;uvĹ!oѴ;-m7;m;C|vbvvrrou|;701om|ub0ঞomv
телесното тегло и цялостното здравословно състояние.
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част от балансиранo хранене и здравословен начин на живот. Освен
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„Нискокалорични подсладители: роля и ползи“ е изготвено с
това,
нискокалоричните
подсладители
са
ценени
и
могат
да
бъдат
в
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експертния принос на група изтъкнати учени и лекари, които са
значителна помощ на хора с диабет, които трябва да управляват
1om|uoѴĺѴvoķ00;bm]momŊ1-ubo];mb1bm]u;7b;m|vķѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv1-m
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извършили значителен набор от изследвания на нискокалоричните
консумацията си на въглехидрати, тъй като нискокалоричните
1om|ub0|;|o]oo77;m|-Ѵ_;-Ѵ|_ĺ
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подсладители в области като токсикология, епидемиология, хранене
подсладители не водят до увеличаване на кръвната захар. Също така,
и обществено здраве, апетит, хранителни навици и контрол на
бидейки
некариогенни
съставки,
нискокалоричните
подсладители
The safety of low calorie sweeteners has been thoroughly evaluated and
);_or;oCm7|_bv0oohѴ;|v;=Ѵ-m7|_-|b|bѴѴv;u;-v--Ѵ-0Ѵ;
телесното тегло, хранене и здраве.
може да допринесат за доброто орално здраве.
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Безопасността на нискокалоричните подсладители е задълбочено
оценена и последователно потвърдена от силен набор от научни
доказателства и и от множество регулаторни органи по целия свят.

Надяваме се, че тази книжка ще Ви бъде полезна, както и че тя ще
послужи като ценен справочен инструмент в ежедневната Ви работа.

1.

Въведение в нискокалоричните
подсладители

Какво представлява
нискокалоричен подсладител?
Нискокалоричните подсладители
(НКП) са сладки на вкус хранителни
съставки без никакви или почти
никакви калории, които се ползват,
за да се придаде желаната сладост
на храни и напитки, като допринасят
много малко или никаква енергийна
стойност в крайния продукт.
(Фич и др., 2012; Гибсън и др., 2014).
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Commonly used low calorie sweeteners
$_;lov|hmom-m71ollomѴv;7"ouѴ7b7;-u;-1;vѴ=-l;
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Често използвани нискокалорични подсладители
v|;boѴ]Ѵ1ovb7;vĺ|_;u"|_-|_-;0;;m-rruo;7=ouv;bm uor;
Commonly used low calorie sweeteners
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Най-познатите и често използвани НКП по света са калиев
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ацесулфам (или Ацесулфам К), аспартам, цикламати, захарини,
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history
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неотам, неохесперидин DC и адвантам.
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Нискокалоричните
подсладители не внасят никакви,
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потребителите по цял свят в продължение на повече от век.
затова
могат
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so they
canда
beбъдат
a helpful
toolинструмент
in reducingза
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
Първият широко ползван НКП, захарин е бил открит в
намаляване на общото количество консумирана
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
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Университета „Джонс Хопкинс“ през 1879 г. Оттогава са открити
от човек енергия.
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
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The
history behind the discovery of low calorie sweeteners
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Историята зад откриването на нискокалоричните
them.” (PHE, 2017)ĺ b]u;Ɛőĺ
7ubmhv-uom7|_;ouѴ7Ő
o1-Ѵoub;v;;|;m;uv_-;0;;mv-=;Ѵv;7-m7;mfo;701omvl;uv

ub]ouovv-=;|;-Ѵ-ঞomruo1;vv(Serra-Majem et al, 2018)ĺ$_bvbv7bv1vv;7
много други НКП и се използват и към момента в храни и
bm7;|-bѴbm|_;m;|1_-r|;uŐ_-r|;uƑőĺ
напитки по света (Фигура 1).
Преди одобряване всички НКП, ползвани в храни и напитки днес,
се подлагат на стриктен процес на оценка за безопасност
(Сера-Маджем и др., 2018). Той е разгледан подробно в
следващия раздел (Раздел 2).
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b@;u;m||;ulv-u;=u;t;m|Ѵv;7|o7;v1ub0;"bm|_;v1b;mঞC1
Ѵb|;u-|u;ĺ$_;lov|1ollombm1Ѵ7;Ĺbm|;mv;v;;|;m;uvķ_b]_bm|;mvb|
v;;|;m;uvķ_b]_ro|;m1v;;|;m;uvķmomŊm|ubঞ;v;;|;m;uv-m7
momŊv]-uv;;|;m;uvĺ)_bѴ;|_;u;bvmo1omv;mvvbm|_;Ѵb|;u-|u;ķ|_;
В научната литература често се използват различни термини, за да бъдат описани
|;ul|_-|u;-vom-0Ѵ1-r|u;v|_;=m1ঞom-Ѵruor;u|o=|_;1olrom7v
b@;u;m||;ulv-u;=u;t;m|Ѵv;7|o7;v1ub0;"bm|_;v1b;mঞC1
НКП.
Най-често
срещаните включват: интензивни подсладители,
високо интензивни
-m7l-0;|_;lov|;-vbѴm7;uv|oo701omvl;uvbvlow
calorie
Ѵb|;u-|u;ĺ$_;lov|1ollombm1Ѵ7;Ĺbm|;mv;v;;|;m;uvķ_b]_bm|;mvb|
sweeteners
(LCS)Ŏ-;vĶƏƍƎѳŏĸ|_;u;=ou;ķ|_bv|;ulbvv;7|_uo]_o|
v;;|;m;uvķ_b]_ro|;m1v;;|;m;uvķmomŊm|ubঞ;v;;|;m;uv-m7
подсладители,
много силни подсладители, нехранителни подсладители и незахарни
|_bv0oohѴ;|ĺ
momŊv]-uv;;|;m;uvĺ)_bѴ;|_;u;bvmo1omv;mvvbm|_;Ѵb|;u-|u;ķ|_;
подсладители. Предвид липсата на консенсус в литературата, терминът, който
|;ul|_-|u;-vom-0Ѵ1-r|u;v|_;=m1ঞom-Ѵruor;u|o=|_;1olrom7v
разумно покрива функционалното им свойство и може да бъде най-лесно разбран
-m7l-0;|_;lov|;-vbѴm7;uv|oo701omvl;uvbvlow calorie
от потребителите, е нискокалорични подсладители (НКП) (Мейтс, 2016); затова този
sweeteners (LCS)Ŏ-;vĶƏƍƎѳŏĸ|_;u;=ou;ķ|_bv|;ulbvv;7|_uo]_o|
термин
се ползва навсякъде в тази книжка.
|_bv0oohѴ;|ĺ

Experts’
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подсладител
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industry, in which it states, “We endorse the Europeancountries
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centuries, it was around the
Америка в продължение на векове, едва в
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that have been approved through EFSA’s processes are a"bvv0o|-mbv|ķv|-u|;7v|7bm]|_;rѴ-m|ĺ
safe and acceptable
Бертони, швейцарски ботаник, започнал да
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
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2017)ĺ
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the “oldest”
подсладител,
в продължение на
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m|_;ƑƏƐƔ
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sweetener,
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одобрени with
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днес.
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened
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=oulou;|_-m-1;m|ubm
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
=oo7v-m77ubmhvĺ
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
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Aspartame
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was discovered
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1937
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Открит през 1937 г. в Университета на

Cyclamate

Sucralose
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was discovered
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1967
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описва нискокалоричният подсладител
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или
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b]u;ƐĹ
Фигура
1:

bv|ouo=|_;lov|1ollomѴv;7Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĺ
"ou1;Ĺm0oohĹ m11Ѳor;7b-o= oo7"1b;m1;v-m7|ubࢼomķ 7bঞomĹƑm7ķƑƏƏƒĺ0Ѵbv_;uĹ1-7;lb1u;vv|7ĺķ 7b|ouvĹĺ-0-ѴѴ;uoķĺ$u]oķĺ bm]Ѵ-vĺ

История на най-често ползваните нискокалорични подсладители (НКП).
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Ацесулфам-K
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b|_moķouru-1ঞ1-ѴѴmoķ1-Ѵoub;v-m7|_;-ѴѴ_-;-l1__b]_;u
подслаждаща
способност в сравнение със захарта, всеки един от различните НКП
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
v;;|;mbm]ro;u1olr-u;7|ov]-uķ;-1_om;o=|_;7b@;u;m|"
_-v-mbt;v|u1|u;-m7l;|-0oѴb1=-|;ķ|;1_mb1-Ѵ1_-u-1|;ubvঞ1v
профил
(Магнусон
др., 2016).
Някои
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the European
Food Safety
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"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
ползваните
НКП са представени в Таблица 1.
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
them.” (PHE, 2017)ĺ

има
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m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
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LOW CALORIE SWEETENERS
SHARE A ИМАТ
LOT INМНОГО
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ПОМЕЖДУ СИ… НО ИМАТ И РАЗЛИЧИЯ, НАПРИМЕР В(ЪВ)…

BUT THEY HAVE DIFFERENCES AS WELL SUCH AS IN…
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Таблица
1: Основни характеристики на най-често срещаните нискокалорични подсладители
Table 1: ;1_-u-1|;ubvঞ1vo=|_;lov|1ollomѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Ацесулфам-K
Аспартам
Acesulfame-K
Aspartame

Цикламати
Cyclamate

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Година
откриване ƐƖѵƕ
Year
ofна
discovery
ƐƖѵƔ
ƐƖƒƕ
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Подслаждащаpower rruoĺ
Sweetening
rruoĺ
rruoĺ
Прибл.
Прибл.
Прибл.
Ŏспособност
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
200 пъти
200 пъти по-сладък
30-40 пъти
(compared to
ƑƏƏঞl;v
ƑƏƏঞl;vv;;|;u
ƒƏŊƓƏঞl;v
that
have beenсъс
approvedпо-сладък
through EFSA’s
processes
are a safe and acceptable
(в
сравнение
от
от
захароза*
по-сладъкthan
от
sucrose)
sweeter than
than sucrose*
sweeter
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
захароза)
захароза*
захароза*
sucrose*
sucrose*
them.” (PHE, 2017)ĺ

Захарини
Saccharin
ƐѶƕƖ

Сукралоза
Sucralose
ƐƖƕѵ

Стевиол
гликозиди
Steviol glycosides
ƐƖƒƐ

rruoĺ
Прибл.
300-500
пъти
ƒƏƏŊƔƏƏঞl;v
по-сладък
sweeter от
than
захароза*

rruoĺ
Прибл.
600-650
пъти
ѵƏƏŊѵƔƏঞl;v
по-сладък
sweeter от
than
захароза**

rruoĺ
Прибл.
600-650
пъти
ƑƏƏ|oƒƏƏঞl;v
по-сладък
от sucrose
sweeter than
захароза**

Не се
Метаболизира се до
По принцип
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
Metabolic
o|l;|-0oѴbv;7
;|-0oѴbv;7|ob|v
;m;u-ѴѴmo|
биологични
метаболизира
неговите съставни
не се
it wasbiological
concluded that replacing
foods and drinks
sweetened with sugars
and
-m7;1u;|;7
1omvঞ|;m|-lbmo
l;|-0oѴbv;7
свойства
и се отделя
аминокиселини
метаболизират
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
ruor;uঞ;v
m1_-m];7ĺ
-1b7vŐruo|;bm
-m7;1u;|;7
непроменен.
(белтъчни
и се отделят
their weight as they reduce the calorie content
of foods and
drinks while
0bѴ7bm]0Ѵo1hvő-m7
m1_-m];7ĺ
изглаждащи
блокове)
непроменени.
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
и много малко
-;uvl-ѴѴ-lom|
количество метанол,
o=l;|_-moѴķ
в количества, често
bmt-mঞঞ;v
срещани в много
1ollomѴ=om7bm
храни.
l-m=oo7vĺ

Не
се
o|l;|-0oѴbv;7
метаболизират
-m7;1u;|;7
и се отделят
m1_-m];7ĺ
непроменени.

Метаболизир
bmbl-ѴѴ
а се
l;|-0oѴbv;7
минимално и
се-m7;1u;|;7
отделя
m1_-m];7ĺ
непроменена.

Метаболизират се
"|;boѴ]Ѵ1ovb7;v-u;
минимално и се
broken down to steviol
отделят непроменени.

Калорийна стойност

Без
калории
Calorie-free

Без калории

Метаболитни и

Caloric value

Без калории

Calorie-free

4kcal/g (ползва се в
Без калории
Ɠh1-Ѵņ]Őv;7bm;u
Calorie-free
много малки
vl-ѴѴ-lom|v|_v
количества, като така
ruob7bm]ru-1ঞ1-ѴѴ
на практика не носи
mo1-Ѵoub;vő
калории)

sucrose*

sucrose**

Calorie-free

Ő7;r;m7bm]om|_;
]Ѵ1ovb7;őŖ

bm|_;]|ĺ"|;boѴbv
;1u;|;7bm|_;ubm;-v
v|;boѴ]Ѵ1uomb7;ĺ

Без калории

Calorie-free

Ŗollbvvbom!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƑƒƐņƑƏƐƑo=Ɩ-u1_ƑƏƐƑѴ-bm]7omvr;1bC1-ঞomv=ou=oo7-77bঞ;vѴbv|;7bmmm;;v-m7|o!;]Ѵ-ঞomŐ őoƐƒƒƒņƑƏƏѶ

* Регламент на Комисията (ЕС) № 231/2012 от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към
o=|_; uor;-m-uѴb-l;m|-m7o=|_;om1bѴĸŖŖrbmbomo=|_;"1b;mঞC1ollb;;om oo7omv1u-Ѵov;ķ";r|;l0;uƑƏƏƏ
Регламент (EC) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета; **Становище научната комисия за храни на основата на сукралоза, септември 2000
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it was
concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
_vboѴş;_-bouƑƏƐѵĸƐѵƓĹƓƑƖŋƓƒƐ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
ƕĺ ";uu-Ŋ-f;lķ!-rovoķu-m1;|-Ŋ-u|ubm-ķ;|-Ѵĺ0;uoŋl;ub1-momv;mvvom
theiroŊ-m7oŊ-Ѵoub;";;|;m;uvĹ"-=;|ķm|ubঞom-Ѵ-vr;1|v-m70;m;C|vbm=oo7-m7
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
0;;u-];vĺ|ub;m|vƑƏƐѶĸƐƏĹѶƐѶ

l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

2.

Безопасност и регулация на
нискокалоричните подсладители

Нискокалоричните
подсладители (НКП) са сред
най-задълбочено изследваните
съставки по света. Въз основа на
силен набор научни доказателства,
регулаторните органи за
безопасност на храните по целия
свят потвърждават тяхната
безопасност.

Регулаторните Experts’
органи, участващи в оценка на безопасността

views

Както при всички добавки в храните, за да бъде одобрен НКП за предлагане на пазара, той трябва първо да

The regulatory bodies involved in safety assessment

премине през оценка на безопасността от страна на компетентния орган по безопасност на храни. На

1
2
3
4
5

vb|_-ѴѴ=oo7-77bঞ;vķ=ou-"|o0;-rruo;7=ouv;om|_;l-uh;|ķb|lv|Cuv|m7;u]o-
международно
ниво отговорността за оценка на безопасността на всички добавки, включително НКП,

|_ouo]_v-=;|-vv;vvl;m|0|_;1olr;|;m|=oo7v-=;|-|_oub|ĺ|-mbm|;um-ঞom-ѴѴ;;Ѵķ|_;
принадлежи
на Съвместната експертна комисия по добавки в храните (JECFA) на Организацията по прехранване

u;vromvb0bѴb|o=;-Ѵ-ঞm]|_;v-=;|o=-ѴѴ-77bঞ;vķbm1Ѵ7bm]"ķu;v|vb|_|_;obm| r;u|"1b;mঞC1
ollb;;om oo777bঞ;vŐ  őo=|_;&mb|;7-ঞomv oo7ş]ub1Ѵ|u;u]-mb-ঞomŐ ő
независима научна комисия, която извършва оценки на безопасността и дава съвети на Комисията на Кодекс на
-m7|_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomŐ)őĺ  v;u;v-v-mbm7;r;m7;m|v1b;mঞC11ollb;;_b1_
алиментариус, орган на FAO/WHO, както и на страните членки на тези организации.
r;u=oulvv-=;|-vv;vvl;m|v-m7ruob7;v-7b1;|o|_;o7;Ѵbl;m|-ubvķ-0o7o=|_; Ŋ)ķ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
-m7|_;l;l0;u1om|ub;vo=|_;v;ou]-mbv-ঞomvĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
В целия свят нациите разчитат на регионални или международни управителни органи и експертни научни
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
$_uo]_o||_;ouѴ7ķm-ঞomvu;Ѵomu;]bom-Ѵoubm|;um-ঞom-Ѵ]o;umbm]0o7b;v-m7;r;u|v1b;mঞC1
комисии,
като JECFA, да оценяват безопасността на добавки в храните, или имат свои собствени
industry,такива
in which
it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
1ollb;;vķv1_-v
 ķ|o;-Ѵ-|;|_;v-=;|o==oo7-77bঞ;vķou_-;|_;buomu;]Ѵ-|ou
регулаторни
органи за преглед
на безопасността на храни. Например, много държави в Латинска Америка
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
0o7b;v=ou=oo7v-=;|o;uvb]_|ĺ
ou;-lrѴ;ķl-m1om|ub;vbm-ঞml;ub1--rruo;|_;v;o="
одобряват
на НКП
въз основа
оценкатаare
на безопасността
на JECFA и разпоредбите на Кодекс
that have употребата
been approved
through
EFSA’sнаprocesses
a safe and acceptable
0-v;7om  Ľvv-=;|-vv;vvl;m|-m7|_;o7;Ѵbl;m|-ubvruobvbomvĺm|_;&"-m7bm uor;ķ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
алиментариус.
В САЩ и в Европа оценката на безопасността на добавките в храните е отговорност на
|_;v-=;|-vv;vvl;m|o=-ѴѴ=oo7-77bঞ;vbv|_;u;vromvb0bѴb|o=|_; oo7-m7 u]7lbmbv|u-ঞom
them.” (PHE, 2017)ĺ
Администрацията
за контрол на храни и лекарства (FDA) и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA),
Ő ő-m7|_; uor;-m oo7"-=;||_oub|Ő "őķu;vr;1ঞ;Ѵĺ$_;v;u;]Ѵ-|ou0o7b;v_-;
съответно.
Тези регулаторни органи последователно потвърдиха безопасността на одобрените
НКП при
текущотоet
1omvbv|;m|Ѵ1omCul;7|_;v-=;|o=-rruo;7"-|1uu;m|Ѵ;;Ѵvo=v;(Fitch
et al, 2012;
Magnuson
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ниво
на употреба
(Фич и et
др.,al,2012;
Магнусон и др., 2016; Сера-Маджем и др., 2018).
al, 2016;
Serra-Majem
2018)ĺ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Оценка
на безопасността
their weight
as they reduce the calorie content of foods and drinks while
"-=;|;-Ѵ-ঞom
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
ѴѴ"_-;m7;u]om;-|_ouo]_-m7;uv|ub1|ru;l-uh;|v-=;|;-Ѵ-ঞom-m7-rruo-Ѵruo1;vvĺ
и земеделие на Обединените нации (FAO) и Световната здравна организация (WHO). JECFA служи като

Всички НКП са преминали цялостна и много строга предпазарна оценка на безопасността и процес на одобрение.
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Както
при всички хранителни добавки, за да бъде одобрен НКП, заявителите трябва да представят на органа по
vb|_-ѴѴ=oo7-77bঞ;vķ=ou-m"|o0;-rruo;7ķ|_;-rrѴb1-m|vlv|ru;v;m||o|_;=oo7v-=;|
безопасност
на храните обширна база данни, съответстващи на предложената употреба на съставката и съгласно
0o7-1olru;_;mvb;v-=;|7-|-0-v;u;Ѵ;-m||o|_;ruorov;7v;o=|_;bm]u;7b;m|-m7bm-11ou7-m1;

b|_|_;u;tbu;l;m|vr0Ѵbv_;70|_;u;Ѵ;-m|=oo7v-=;|-|_oub|(EFSA
2012;
FDA,
2018)ĺ$o
изискванията,
публикувани от съответния орган по безопасност на храните (ЕОБХ 2012;
АКХЛ,
2018).
За
7;|;ulbm;|_;v-=;|o=-m-77bঞ;ķ|_;-|_oubঞ;v|_ouo]_Ѵu;b;-m7-vv;vv7-|-om|_;1_;lbv|uķ
определяне
на безопасността на добавка, органите разглеждат задълбочено и оценяват данните за химията,
hbm;ঞ1v-m7l;|-0oѴbvlo=|_;v0v|-m1;ķ|_;ruorov;7v;v-m7;rovu;-vv;vvl;m|ķ-v;ѴѴ-v
;|;mvb;|ob1oѴo]b1-Ѵv|7b;v(Barlow, 2009)ĺ$_;v-=;|-vv;vvl;m|ruo1;vvbv0-v;7ombm7;r;m7;m|
токсикологични проучвания (Барлоу, 2009). Процесът на оценка на безопасността се основава на независим
;r;u|u;b;o=|_;1oѴѴ;1ঞ;u;v;-u1_ĺOnly when there is strong evidence of no safety concern is a
експертен преглед на колективното проучване. Само при наличие на надеждни научни доказателства за лиспа
=oo7-77bঞ;r;ulb;7=ouv;bm=oo7vĺ
кинетиката и метаболизма на веществото, предложените употреби и оценка на експозицията, както и обстойни

на загриженост за безопасността въпросната добавка се разрешава да бъде влагана в храни. В процеса на

одобрение
експертите по оценка на риска от агенциите по безопасност на храните установяват Допустим дневен
m|_;-rruo-Ѵruo1;vvķ|_;ubvh-vv;vvl;m|;r;u|vo=|_;=oo7v-=;|-];m1b;v;v|-0Ѵbv_-m11;r|-0Ѵ;
прием
(ДДП) за всеки
одобрен НКП.
-bѴm|-h;Ő
ő=ou;-1_-rruo;7"ĺ

По целия свят
)ouѴ7b7;ķѴo1-Ѵoub;
нискокалоричните
v;;|;m;uv-u;-lom]|_;
подсладители
са сред
lov||_ouo]_Ѵ|;v|;7
най-цялостно
проучваните
=oo7bm]u;7b;m|vĺl;uov
хранителни
съставки.
regulatory bodies
around
Многобройни
регулаторни
органи
по света са
|_;ouѴ7_-;1omCul;7
потвърдили
|_;buv-=;|ĺ тяхната
безопасност.

Какво представлява
Допустим дневен прием (ДДП)?
Experts’

views

Допустимият дневен прием (ДДП) се дефинира като количеството от одобрена
добавка в храните, което може да бъде консумирано ежедневно в храненето, през
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целия живот, без оценим риск за здравето. ДДП се изразява на база телесно тегло, а
именно: is
в милиграми
(mg) на килограм
телесно
тегло (ТТ) на ден (Барлоу, 2009).
What
the Acceptable
Daily (kg)
Intake
(ADI)?

$_;11;r|-0Ѵ; -bѴm|-h;Ő őbv7;Cm;7-v|_;-lom|o=-m-rruo;7
Как се установява Допустим дневен прием
=oo7-77bঞ;|_-|1-m0;1omvl;77-bѴbm|_;7b;|ķo;u-Ѵb=;ঞl;ķ
b|_o|-rru;1b-0Ѵ;_;-Ѵ|_ubvhĺ bv;ru;vv;7om-0o7;b]_|0-vbvĹbm
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Регулаторните органи определят ДДП въз основа на максималния (Barlow,
дневен прием,
lbѴѴb]u-lvŐl]őr;uhbѴo]u-lŐh]őo=0o7;b]_|Ő0őr;u7-
2009)ĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
който може да бъде даден на опитни животни през целия живот, без да бъдат
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
How
theнеблагоприятни
Acceptable биологични
Daily Intake
is известно
Established
създадени
ефекти,
като Ниво без наблюдаван
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
!;]Ѵ-|ou-|_oubঞ;v7;ub;|_;
0-v;7om|_;7-bѴl-bllbm|-h;|_-|
ефект (NOAEL). NOAEL след
това се дели на коефициент на
Ŏнеблагоприятен
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
1-m0;]b;m|o|;v|-mbl-Ѵv|_uo]_o|Ѵb=;b|_o|ruo71bm]-m-7;uv;
безопасност
100,approved
за да се получи
Коефициентът
на безопасност
100 покрива
that
have been
throughДДП.
EFSA’s
processes are
a safe and acceptable
0boѴo]b1-Ѵ;@;1|vķhmom-v|_;oŊ0v;u;77;uv;
@;1|;;ѴŐ
őĺ
евентуалните разлики между биологичните видове, както и в рамките на вида,
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
$_; bv|_;m7bb7;70-ƐƏƏŊ=oѴ7v-=;|=-1|ou|o;v|-0Ѵbv_|_; ĺ
them.”
(PHE,
2017)ĺ групи популации, такива като деца и бременни жени (Ренуик,
например
специални
$_;ƐƏƏŊ=oѴ7v-=;|=-1|oubv|o1o;u=ourovvb0Ѵ;7b@;u;m1;v0;|;;m
2006; Барлоу 2009).
vr;1b;v-m7-Ѵvob|_bmvr;1b;vķ=ou;-lrѴ;vr;1b-ѴrorѴ-ঞom]uorvķv1_
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
-v1_bѴ7u;m-m7ru;]m-m|ol;m (Renwick, 2006; Barlow 2009)ĺ$_;v;o=
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
Използването
на принципа на ДДП за токсикологична оценка и оценка на
|_;
rubm1brѴ;=ou|ob1oѴo]b1-Ѵ;-Ѵ-ঞom-m7v-=;|-vv;vvl;m|o==oo7
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
безопасността на добавки в храните е възприето от всички регулаторни органи по
-77bঞ;vbv-11;r|;70-ѴѴu;]Ѵ-|ou0o7b;vouѴ7b7;ĺ
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
света. Установени са нивата(PHE,
на употреба
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
2015őĺи те се наблюдават от националните и
&v-];Ѵ;;Ѵv-u;v;|ķ-m7v;bvlomb|ou;70m-ঞom-Ѵ-m7u;]bom-Ѵ-|_oubঞ;v
регионални власти, така че консумацията да не достигне нивата на ДДП (Ренуик, 2006;
vo|_-|1omvlrঞom7o;vmo|u;-1_
Ѵ;;Ѵv (Renwick, 2006; Martyn et al,
Мартин и др., 2018). Тъй като ДДП отчита консумацията на добавката през целия
2018)ĺv|_; u;Ѵ-|;v|oѴb=;ঞl;v;ķb|ruob7;v-v-=;|l-u]bmѴ-u];
живот, той предоставя достатъчно голям марджин на безопасност, за да не
;mo]_=ouv1b;mঞv|vmo||o0;1om1;um;7b=-mbm7bb7-ѴĽvv_ou|Ŋ|;ulbm|-h;
представлява загриженост за учените, ако в краткосрочен период индивид е
;1;;7v|_; ķ-vѴom]-v|_;-;u-];bm|-h;o;uѴom]r;ubo7vo=ঞl;7o;v
превишил ДДП, при условие
че средния прием
за по-продължителни периоди от време
mo|;1;;7b|(Renwick,
1999)ĺ$_;
bv|_;lov|blrou|-m|ru-1ঞ1-Ѵ|ooѴ
не го надвишава. (Ренуик, 1999). ДДП е най-важният практически инструмент 2006)ĺ
на
=ouv1b;mঞv|vbm;mvubm]|_;-rruorub-|;-m7v-=;v;o="(Renwick,
$_;
vo=bm7bb7-Ѵv;;|;m;uv-v;v|-0Ѵbv_;7bm|;um-ঞom-ѴѴ0
2006).
-u;
учените при
гарантиране на подходяща и безопасна употреба на НКП (Ренуик,
ruob7;7bm$-0Ѵ;Ɛĺ
ДДП на отделни подсладители, както са установени в международен план от JECFA,
са дадени в Таблица 1.

Нискокалоричен
подсладител
Допустим
дневен
прием
Low
calorie sweetener
Acceptable
Daily Intake
(ADI)
(mg/ kg(ДДП)
BW/ day)
(mg/ kg ТТ/ден)
Acesulfame-K
(INS950)
950)
Ацесулфам-K (INS

ƏŊƐƔl]ņh]
0-15 mg/kg

Aspartame
(INS951)
951)
Аспартам (INS

ƏŊƓƏl]ņh]
0-40 mg/kg

Цикламати(INS
(INS952)
952)
Cyclamate

0-11 mg/kg
ƏŊƐƐl]ņh]

Захарини (INS
(INS 954)
Saccharin
954)

0-5 mg/kg
ƏŊƔl]ņh]

Сукралоза(INS
(INS955)
955)
Sucralose

0-15 mg/kg
ƏŊƐƔl]ņh]

Тауматин (INS 957)
$_-l-ঞmŐ"ƖƔƕő

Не се посочва o=Şmo|
(„Непосочен“ ДДП
o|vr;1bC;7Őm
означава, че тауматинът може да
vr;1bC;7Şl;-mv|_-||_-l-ঞm
бъде ползван съгласно Добрата
1-m0;v;7-11ou7bm]|ooo7
производствена практика (ДПП)
-m=-1|ubm]u-1ঞ1;Őőő

Стевиол
гликозиди
(INS960)
960) ƏŊƓl]ņh]Ő;ru;vv;7-v"|;boѴő
0-4 mg/kg (изразено като стевиол)
Steviol
glycosides
(INS
$-0Ѵ;ƐĹ11;r|-0Ѵ; -bѴm|-h;Ő ő=ou1ollomѴv;7Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvķ
-v;v|-0Ѵbv_;70|_;obm|
oo777bঞ;vŐ
 ő
Таблица 1: Допустим дневенr;u|"1b;mঞC1ollb;;om
прием (ДДП) за най-често ползвани
нискокалорични
o=|_;&mb|;7-ঞomv
oo7ş]ub1Ѵ|u;u]-mb-ঞomŐ
ő-m7|_;)ouѴ7;-Ѵ|_
подсладители, както е установено
от Съвместната експертна
комисия за хранителни
u]-mb-ঞomŐ)őĺ
добавки (JECFA) на Организацията за прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO)
и Световната здравна организация (WHO).

o|;Ĺ$_;ļ"Ľu;=;u;m1;=ou;-1_-77bঞ;u;=;uv|o|_;m|;um-ঞom-Ѵl0;ubm]"v|;l
o=|_;o7;Ѵbl;m|-ubvĺ
Забележка: Посочването на ‘INS’ за всяка добавка се отнася до Международната система
за номерация (International Numbering System) на Кодекс алиментариус.

Experts’
views

1

Един пример, сравняващ консумацията на аспартам с ДДП и NOAEL е представен на Фигура 1.
m;-lrѴ;1olr-ubm]-vr-u|-l;1omvlrঞom|o|_;v;;|;m;uĽv -m7 bvru;v;m|;7bm b]u;Ɛĺ

Консумация на аспартам в сравнение с ДДП

2
3
4
5

vr-u|-l;1omvlrঞom1olr-u;7b|_|_;
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
NOAEL
се дели
на 100 by 100
The NOAEL
is divided
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Получава се ДДП
them.” (PHE, 2017)ĺ
The ADI is obtained
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3
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Дори потребители на високи нива

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
са;m_b]_1omvl;uv-u;=-u0;Ѵo
далеч под ДДП
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
the ADI
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Нашата средна консумация е
u-;u-];1omvlrঞombvlou;
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
повече
от 10 пъти по-ниска от ДДП
|_-mƐƏঞl;vѴo;u|_-m|_;

l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
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7
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NOAEL ниво NOAEL
без наблюдаван
нежелан
дневен
ефект
4000
No observed
adverse
mg/kg/ден
7-bѴ;@;1|Ѵ;;Ѵ

4000 mg/kg/day

ДДП Допустим
ADI дневен
прием
40 mg/kg/ден
Acceptable

daily intake
40 mg/kg/day

Дори оценките на високи нива на
;m_b]_ŊѴ;;Ѵ;rovu;;vঞl-|;v
експозиция за потребители,
=ou|_;_b]_1omvl;uv-u;r|o
консумиращи
високи нива са до 5.5
5.5 mg/kg/dayŊ-||_;ƖƔ|_r;u1;mঞѴ;
mg/kg/ден
- на 95-ия
(EFSA,
2013)перцентил
(ЕОБХ, 2013)

Фигура 1: Потребление на аспартам (ЕОБХ, 2013) в сравнение с Допустимия дневен прием (ДДП) и Ниво без наблюдаван
неблагоприятен
ефект (NOAEL) на подсладител
b]u;ƐĹvr-u|-l;1omvlrঞomŐ
"ķƑƏƐƒő1olr-u;7|o|_;v;;|;m;uĽv11;r|-0Ѵ; -bѴm|-h;Ő ő-m7o0v;u;77;uv; @;1|;;ѴŐ őĺ

Експертни
Experts’
мнения
views
Защо е важен ДДП?

1

Д-р Герхард Айзенбранд: ДДП се приема по света като инструмента със стратегическо
значение за учени и здравни власти за определяне на дневната безопасна употреба на

2
3

Why is the ADI important?

добавка в храни, каквито са и нискокалоричните подсладители. От въвеждането му от

Dr Gerhard Eisenbrand: $_; bv-11;r|;7ouѴ7b7;-v|_;rbo|-Ѵ|ooѴ
=ouv1b;mঞv|v-m7_;-Ѵ|_-|_oubঞ;v|o-v1;u|-bm|_;v-=;v;o=-]b;m=oo7
дава гаранция, че дадена добавка, включително нискокалоричен подсладител, може да
-77bঞ;ķv1_-v-Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uĺ"bm1;b|vbm|uo71ঞom0  bm
бъде консумирана безопасно през целия живот без нежелани ефекти за здравето.
ƐƖѵƐķb|_-v0;;m;uv11;vv=Ѵbmruo|;1ঞm]1omvl;uvĽ_;-Ѵ|_ĺ|ruob7;v
Неговото
установяване се основава на максимална дневна доза, приложима за
u;-vvu-m1;|_-|-]b;m-77bঞ;bm1Ѵ7bm]-Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;u1-m0;
изпитвани
животни, без свързани с приема нежелани биологични ефекти, определяна
1omvl;7v-=;Ѵ|_uo]_Ѵb=;ঞl;b|_o|-m-7;uv;_;-Ѵ|_;@;1|vĺ
JECFA през 1961 г., той е много успешен в защитата на здравето на потребителите. Той

като Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект или NOAEL. За да се получи ДДП,

4
5

|v;v|-0Ѵbv_l;m|bv0-v;7om|_;7-bѴl-bll7ov-];-rrѴb;7|o|;v|
NOAEL
се дели с коефициент на безопасност 100. По този начин осигурява марджин за
-mbl-Ѵvb|_o|bm|-h;Ŋu;Ѵ-|;7-7;uv;0boѴo]b1-Ѵ;@;1|vķ7;Cm;7-v|_;omŊ
безопасност,
покриващ различията между тествани животни и хората, като също така
0v;u;77;uv; @;1|;;Ѵou ĺ$o7;ub;|_; ķ|_; bv
7bb7;70-ƐƏƏŊ=oѴ7v-=;|=-1|ouĺ$_bv;mvu;v-l-u]bmo=v-=;|1o;ubm]
7b@;u;m1;v0;|;;m|;v|-mbl-Ѵv-m7_l-mvķ-Ѵvo|-hbm]bm|o-11om|
Какво
става, ако някой надвиши ДДП в даден ден?
v;mvb0Ѵ;v0rorѴ-ঞomvv1_-v1_bѴ7u;mouru;]m-m|ol;mĺ
се взимат предвид чувствителни под-популации като деца или бременни жени.

Д-р
Герхард
Айзенбранд:exceeds
ДДП не цели
даADI
даде максимално
безопасно
What
if someone
the
on any given
day?ниво за даден ден.

6

Вместо
това, то
дава насока$_;
за ежедневна
консумация до максималното ниво на прием,
Dr Gerhard
Eisenbrand:
bvmo|bm|;m7;7|ov;|-l-bllv-=;Ѵ;;Ѵ
което
е безопасно. Агенциите за безопасност на храните допълнително определят нива
om-]b;m7-ĺmv|;-7ķb|1om=;uv-]b7;Ѵbm;=ou7-bѴ1omvlrঞomr|o-
на
влагане на НПК в групите храни, вкл.oo7v-=;|-];m1b;v-77bঞom-ѴѴv;|v-];
напитки, за да подпомогнат допълнително да
l-bllbm|-h;Ѵ;;Ѵ|_-|bvv-=;ĺ

Ѵ;;Ѵvo="bm=oo7v-m70;;u-];v|o=u|_;u_;Ѵr;mvu;|_-|1omvlrঞom
се
гарантира, че потреблението остава в рамките на безопасните нива.

7

v|-vb|_bmv-=;Ѵ;;Ѵvĺ

ДДП покрива консумацията на нискокалоричния подсладител през целия живот от

"bm1;|_; 1o;uvѴb=;ঞl;1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvķ
b|vl-u]bmo=v-=;|bvvL1b;m|ѴѴ-u];mo||o1-v;1om1;umbm1-v;-
причинява загриженост в случай, че краткосрочен прием от консуматор, напр. в даден
1omvl;uĽvv_ou|Ŋ|;ulbm|-h;ķ;ĺ]ĺom-]b;m7-ķbv;1;;7bm]b|ĺom1;um
ден,
го надвишава. Тревога може да се породи, ако средният дългосрочен прием би
l-0;u-bv;7b=|_;-;u-];Ѵom]Ŋ|;ulbm|-h;oѴ70;bmv0v|-mঞ-Ѵ;1;vv
надвишавал
o=|_; ĺ значително ДДП.
всички източници, неговото ниво на пределна безопасност е достатъчно голямо да не

8

Experts’
views

Консумация на нискокалорични подсладители в глобален план

1

През 2018 публикуван преглед на световната литература относно приема на най-често
ползваните НКП стигна до заключение, че, като цяло, проучванията, проведени за
определяне на експозицията на НКП в последното десетилетие, не създават

omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv]Ѵo0-ѴѴ

загриженост по отношение на надвишаване на ДДП за даден подсладител сред

2
3
4
5
6
7
8

mƑƏƐѶķ-r0Ѵbv_;7u;b;o=|_;]Ѵo0-ѴѴb|;u-|u;u;]-u7bm]|_;bm|-h;o=|_;
населението в глобален план (Мартин и др., 2018). Актуалните данни също така не
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
lov|1ollomѴv;7"1om1Ѵ7;7|_-|ķo;u-ѴѴķ|_;v|7b;v1om71|;7|o
предполагат значителна промяна в експозицията във времето, като няколко
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
7;|;ulbm;|_;;rovu;vo="o;u|_;Ѵ-v|7;1-7;u-bv;mo1om1;umvb|_
проучвания
показват
намаляване
на приема (Ренуик, 2006; Ренуик, 2008; Мартин и др.,
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
u;vr;1||o;1;;7-m1;o=|_;bm7bb7-Ѵv;;|;m;u
v-lom]|_;];m;u-Ѵ
2018).
Така
този
преглед
дава
значителна
степен
на
увереност
за липсата
на
industry,
in which it(Martyn
states, “We
the European Food Safety
Authority’s
rorѴ-ঞom]Ѵo0-ѴѴ
et al,endorse
2018)ĺ$_;1uu;m|7-|--Ѵvo7omo|v]];v|
Ŏ-vb]mbC1-m|v_b[bm;rovu;o;uঞl;ķb|_v;;u-Ѵv|7b;vbm7b1-ঞm]-
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
чувствителна
промяна в моделите на прием на НКП, както и че нивата на експозиция
that
have been
EFSA’s
areMartyn
a safe
and
acceptable
u;71ঞombmbm|-h;v(Renwick,
2006;
Renwick,
2008;
et al,
2018őĺ$_vķ
по принцип
са approved
в рамкитеthrough
на границите
наprocesses
ДДП за
отделните
подсладители.
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
|_bvu;b;ruob7;v-vb]mbC1-m|7;]u;;o=1omC7;m1;|_-||_;u;7o;vmo|
them.”
(PHE, 2017)ĺ
-rr;-u|o0;-vb]mbC1-m|v_b[bmr-;umvo="bm|-h;-m7|_-|Ѵ;;Ѵvo=
Потребление на подсладители в Европа
;rovu;-u;];m;u-ѴѴb|_bm|_; Ѵblb|v=ou|_;bm7bb7-Ѵv;;|;m;uvĺ
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
аналитични оценки на експозицията на НКП досега са били
it Най-прецизните
was concludedиthat
replacing foods and drinks sweetened with sugars
omvlrঞomo=v;;|;m;uvbm
uor;
проведени
в
Европа.
Общо
19 европейски рецензирани
от peer review studies за
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
$_;lov|u;Cm;7-m7-m-Ѵঞ1-Ѵ;rovu;-vv;vvl;m|vo="|o7-|;_-;
консумация
на they
НКП и,
в допълнение,
седем
проучвания
от авторитетни
са
their
weight as
reduce
the calorie
content
of foods
and drinksизточници
while
0;;m1om71|;7bm
uor;ĺ|o|-Ѵo=ƐƖ
uor;-mr;;uŊu;b;;7v|7b;v
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
2015őĺ като повечето проучвания ползват
публикувани в последното (PHE,
десетилетие,
om"bm|-h;-m7ķ=u|_;uķv;;mv|7b;v=uol-|_oub|-ঞ;vou1;v_-;
стандартизиран подход (Мартин и др., 2018).
0;;mr0Ѵbv_;7o;u|_;Ѵ-v|7;1-7;ķb|_lov|v|7b;vvbm]-v|-m7-u7b;7
approach (Martyn et al, 2018)ĺ
Повечето проучвания в Европа са проведени за населението като цяло, като

консумацията е с прием/консумация,
изчислявана за потребители на средно и високо
$_;l-foub|o=|_;v|7b;vbm
uor;;u;1om71|;7=ou|_;];m;u-Ѵ
ниво (процентил на високо ниво на прием най-често се установява при 95-ия
rorѴ-ঞomķb|_bm|-h;v1-Ѵ1Ѵ-|;7=ou|_;l;-m-m7_b]_ŊѴ;;Ѵ1omvl;uv
Ő|_;_b]_ŊѴ;;Ѵbm|-h;r;u1;mঞѴ;_-v0;;mlov|1ollomѴ;v|-0Ѵbv_;7-||_;
процентил). По принцип няма проблем с надвишаване на ДДП за отделните
ƖƔ|_r;u1;mঞѴ;őĺ;m;u-ѴѴķthere
wasевропейско
no issue with
exceeding
the
ADIs
подсладители сред оценяваните групи
население,
дори за
потребители
на
=ou|_;bm7bb7-Ѵv;;|;m;uv-lom]|_;;-Ѵ-|;7
uor;-mrorѴ-ঞom
големи количества. Освен това, няколко проучвания са изследвали приемите в
]uorvķ;;m=ou_b]_1omvl;uvĺ u|_;ulou;ķv;;u-Ѵv|7b;v;-lbm;7
специфични подгрупи, включително малки деца и хора с диабет.
bm|-h;vbmvr;1bC1v0]uorvķbm1Ѵ7bm]om]1_bѴ7u;m-m7r;orѴ;b|_
7b-0;|;vĺ

Текущи свидетелства показват,
че консумацията на одобрени
нискокалорични подсладители
Current
evidence
shows на
that
е доста под
стойностите
the
intakesдневен
of approved
Допустим
прием low
(ДДП).

calorie sweeteners are well
0;Ѵo|_;11;r|-0Ѵ; -bѴ
m|-h;Ő ő-Ѵ;vĺ

Experts’
views
население - в Белгия
(Хуваере и др., 2012), Ирландия (Буфини и др., 2018) и Италия
В серия аналитични проучвания, проведени сред различни групи от европейското

така трябва да отговарят и на спецификациите на ЕС (Регламент на Комисията (ЕС)
№ 231/2012).

(Ле Донне и др., 2017), ръководени от белгийския Научен институт за обществено

1
2
3
4
5
6
7
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здраве в сътрудничество с местни организации във всяка държава, данните

В рамките на ЕС деветнадесетте НКП, разрешени за употреба в момента, са:

показаха, че приемът на НКП е доста под ДДП за всеки подсладител и не

сорбитоли (Е420), манитол (Е421) ацесулфам-K (E950), аспартам (E951),

представлява риск дори при потребителите с високи нива на консумация на
m-v;ub;vo=-m-Ѵঞ1-Ѵv|7b;v1om71|;7bm7b@;u;m|
uor;-mrorѴ-ঞomv
продукти
с
нискокалорични
подсладители.
Тези
проучвания
са and
разглеждали
bm;Ѵ]bl (Huvaere et al, 2012), Ireland ŎLmb;|-ѲĶƏƍƎѴŏ
Italy (Le Donne
експозицията
на
НКП
както
при
нивото
на
по-консервативен
подход,
така и при
et al, 2017)ķ_b1_;u;Ѵ;70|_;;Ѵ]b-m"1b;mঞC1mvঞ||;=ou0Ѵb1
;-Ѵ|_bm1oѴѴ-0ou-ঞomb|_Ѵo1-Ѵou]-mbv-ঞomvbm;-1_1om|uķ7-|-v_o;7
отчитане на реалните нива на концентрации в храните и са установили, че
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
|_-|"bm|-h;bv;ѴѴ0;Ѵo|_;
=ou;-1_v;;|;m;u-m77o;vmo|rov;
обследваните групи от населението
в Белгия,
Ирандия
и Италия популации не са в
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
-ubvh;;m=ou_b]_1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7ruo71|vĺ$_;v;
риск от надвишаване на съответния ДДП за всеки подсладител. Всъщност, дори
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
v|7b;v;-lbm;7;rovu;|o"0o|_-||_;Ѵ;;Ѵo=|_;lou;1omv;u-ঞ;
за потребителите
високи нива
на консумация
продукти
с
industry,
in whichсitизключително
states, “We endorse
the European
Foodна
Safety
Authority’s
-rruo-1_-m7_;m-1|-Ѵ1om1;m|u-ঞomѴ;;Ѵvbm=oo7v;u;|-h;mbm|o
Ŏ нискокалорични
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
подсладители (горният 1% от популацията) нивата на
-11om|ķ-m7=om7|_-||_;v|7b;7;Ѵ]b-mķubv_-m7|-Ѵb-mrorѴ-ঞomv-u;
that
have
been
approved
through
EFSA’s processes are a safe and acceptable
потребление остават доста
под ДДП.
mo|-|ubvho=;1;;7bm]|_;1ouu;vrom7bm]
o=;-1_v;;|;m;uĺm=-1|ķ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
;;m=ou|_;;u_b]_1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7ruo71|vŐ|_;|or
them.” (PHE, 2017)ĺ
Скорошни проучвания също фокусирани върху деца поради по-високата спрямо ĺ
Ɛѷo=|_;rorѴ-ঞomő|_;Ѵ;;Ѵvo=1omvlrঞomu;l-bm;ѴѴ0;Ѵo|_;
телесното им тегло консумация на храни и напитки, както и върху деца и
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
!;1;m|v|7b;v_-;-Ѵvo=o1v;7om1_bѴ7u;m0;1-v;o=|_;bu_b]_;ubm|-h;v
възрастни
с
диабет
поради
тяхната
по-висока
потенциална
консумация
на НКП са
it was concluded that
replacing
foods
and drinks
sweetened
with sugars
of(Девит
foodsи and
drinks
on
a
body
weight
basis,
and
on
both
children
and
adults
др., 2004; Хусей и др., 2008; Лет и др., 2008; ЕОБХ, 2013; Вин и др., 2013;
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
b|_7b-0;|;vķ0;1-v;o=|_;bu_b]_;uro|;mঞ-Ѵbm|-h;vo="Ŏ ;b;|-ѲĶ
their
weight
they
reduce
the calorie
content
foods
drinks
while
ЕОБХ,
2015a; as
ЕОБХ,
2015b;
Манчини
и др., 2015;
Ван of
Локо
и др.,and
2015;
Мартин
и др.,
2004; Husøy et al, 2008; Leth et al, 2008; EFSA, 2013; Vin et al, 2013; EFSA,
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ потвърждават и че средният прием на
2016). Като цяло, всички тези
проучвания
2015a; EFSA, 2015b; Mancini et al, 2015; Van Loco et al, 2015; Martyn et
като цяло е под съответните стойности за ДДП за отделните подсладители.
al,НКП
2016)ĺ;u-ѴѴķ|_;v;v|7b;v-Ѵvo1omCul|_-|-;u-];bm|-h;o="bv
];m;u-ѴѴ0;Ѵo|_;u;Ѵ;-m| -Ѵ;v=ou|_;bm7bb7-Ѵv;;|;m;uvĺ

Законодателство на ЕС за подсладители

&;]bvѴ-ঞomom";;|;m;uv

В ЕС подсладителите
се регулират с рамковия регламент
на ЕС за добавките в
m|_;
&ķv;;|;m;uv-u;u;]Ѵ-|;7m7;u|_;
&=u-l;ouhu;]Ѵ-ঞom
om=oo7-77bঞ;vķ!;]Ѵ-ঞomƐƒƒƒņƑƏƏѶĺmm;o=|_bvѴ;]bvѴ-ঞomķ
храните, Регламент 1333/2008. Анекс II от този законодателен акт, приет с
;v|-0Ѵbv_;70ollbvvbom!;]Ѵ-ঞomƐƐƑƖņƑƏƐƐķruob7;v-ollmb|
Регламент на Комисията 1129/2011, предоставя на Общността списък с
list
of sweeteners approved for use in foods, beverages and table-top
одобрените за употреба в храни подсладители (вкл. в напитки, за трапезни
v;;|;m;uv-m7|_;bu1om7bঞomvo=v;ĺ)_;u;-rruorub-|;ķl-bll
подсладители), както и условията за тяхното използване. Където е уместно са
v;Ѵ;;Ѵv-u;vr;1bC;7Őollbvvbom!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƐƐƑƖņƑƏƐƐőĺ
определени и максимални нива за влагане на НКП в различните групи храни.

(Регламент на Комисията (ЕС) № 1129/2011). Подсладителите от списъка, също

аспартам-ацесулфамова сол (E962), цикламати (E952), изомалт (Е953),
";;|;m;uvlv|-Ѵvol;;|
&rub|1ub|;ub-vr;1bC1-ঞomvŐollbvvbom
Неохесперидин
DС
(E959),
захарин
!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƑƒƐņƑƏƐƑőĺ (E954), сукралоза (E955), тауматин (E957),
неотам (E961), ацесулфам (Е962), стевиол гликозиди (E960), Полиглицитолов сироп

)b|_bm|_;
&ķ|_;;Ѵ;;m"1uu;m|Ѵ-|_oubv;7=ouv;-u;-1;vѴ=-l;Ŋ
(Е964); Малтитиоли
(Е 965), лактитол (Е966), Ксилитол (Е 967), Еритритол (Е 968) и
Ő адвантам
ƖƔƏőķ-vr-u|-l;Ő
ƖƔƐőķ-vr-u|-l;Ŋ-1;vѴ=-l;v-Ѵ|Ő
ƖѵƑőķ11Ѵ-l-|;
(E969). Буквата
„Е“ за всеки подсладител реферира
към Европа и показва,
Ő че
ƖƔƑőķm;o_;vr;ub7bm;
Ő
ƖƔƖőķv-11_-ubmŐ
ƖƔƓőķv1u-Ѵov;Ő
ƖƔƔő
съставката е разрешена и считана за безопасна в Европа. Всъщност,
системата
|_-l-ঞmŐ ƖƔƕőķm;o|-l;Ő ƖѵƐőķv|;boѴ]Ѵ1ovb7;vŐ ƖѵƏő-m7-7-m|-l;
на Е-класификацията е строга система за безопасност на храните, въведена през
Ő ƖѵƖőĺ$_;ļ Ľu;=;u;m1;=ou;-1_v;;|;m;uu;=;uv|o uor;-m7v_ov
1962 г. и предназначена да защитава потребителите от възможни свързани с
|_-||_;bm]u;7b;m|bv-|_oubv;7-m7u;]-u7;7-vv-=;bm uor;ĺm;@;1|ķ
храната рискове. При обозначаване в списъка на съставките на храната, добавките
|_;
Ŋ1Ѵ-vvbC1-ঞomvv|;lbv-uo0v|=oo7v-=;|vv|;lbm|uo71;7bm
трябва
да са посочени или със своя Е номер или с наимнованието си.
ƐƖѵƑ-m7bm|;m7;7|oruo|;1|1omvl;uv=uolrovvb0Ѵ;=oo7Ŋu;Ѵ-|;7ubvhvĺ
oo7-77bঞ;vlv|0;bm1Ѵ7;7;b|_;u0m-l;ou0-m ml0;ubm|_;
bm]u;7b;m|vѴbv|ĺ
По искане на Европейската комисия ЕОБХ/EFSA понастоящем извършва
амбициозна преоценка на безопасността на всички добавки в храни, които са

||_;u;t;v|o=|_;
uor;-mollbvvbomķ "bv1uu;m|Ѵ1-uubm]o|
одобрени на Европейския пазар преди 20 януари 2009 г. Аспартамът е първият
-m-l0bঞovu;Ŋ;-Ѵ-ঞomo=|_;v-=;|o=-ѴѴ=oo7-77bঞ;vķ_b1_;u;
подсладител, преминал този процес на цялостна преоценка, който препотвърди
-rruo;7om|_; &l-uh;|0;=ou;ƑƏ|_-m-uƑƏƏƖĺvr-u|-l;bv|_;Cuv|
неговата безопасност.
v;;|;m;u|o_-;m7;u]om;|_bvu;Ŋ;-Ѵ-ঞomruo1;vvķ_b1_u;1omCul;7
b|vv-=;|ĺ

Регулаторните органи, работещи в Европа

The Regulatory Bodies involved in Europe

Регулаторното одобрение на НКП в ЕС&bv]u-m|;70|_;
се дава от Европейската
комисия въз
!;]Ѵ-|ou-rruo-Ѵo="bm|_;
uor;-mollbvvbom
основа на на научно становище и препоръка
от ЕОБХ/EFSA.
Панелът на ЕОБХ/EFSA,
om|_;0-vbvo=|_;v1b;mঞC1-7b1;o=
"ĺ$_;
"r-m;Ѵ7;-Ѵbm]b|_
|_;v-=;|o=v;;|;m;uvbv|_;
на-m;ѴŐ
oo777bঞ;v-m7
Ѵ-oubm]vőķ
който се занимава с безопасността
подсладителите
е FAF panel (Food
Additives
-mbm7;r;m7;m|r-m;Ѵ1olrov;7o=v1b;mঞC1;r;u|v-rrobm|;7om|_;0-vbv
and Flavourings) или Панел Добавки в храни и Ароматизанти, който е независим
o=ruo;mv1b;mঞC1;1;ѴѴ;m1;ĺu;bovѴķ|_;
&u;Ѵb;7om|_;"1b;mঞC1
панел съставен от учени-експерти избрани въз основа на доказана научна
ollb;;om oo7Ő" őĺ"bm1;rubѴƑƏƏƒķ|_bv_-v0;;m|_;u;vromvb0bѴb|
компетентност. Преди това ЕС разчиташе на Scientific Committee on Food (SCF) o= "ĺ
Научният комитет по храните. След април 2003 г. тази задача става отговорност на
ЕОБХ/EFSA.

Experts’
views

Как един нискокалоричен подсладител се одобрява за употреба
в храни и напитки в ЕС
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Разрешението и условията за употреба на даден НКП, както всички други добавки в
храни, е хармонизирано на ниво ЕС. ЕОБХ/EFSA е отговорен за предоставянето на
научни препръки и научно-техническа подкрепа за законодателството и политиките на
How
a Low Calorie Sweetener is Approved for use in Foods
Европейския съюз във всички сфери, които имат пряко или косвено въздействие върху
and Drinks in the EU
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
храните и безопасността на храните. Заявителите (напр. производители на съставки)

$_;-|_oubv-ঞom-m71om7bঞomvo=v;o=-m"ķѴbh;-mo|_;u=oo7
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
могат да кандидатстват за одобрение на НКП само след извършване на обстойни
-77bঞ;ķbv_-ulombv;7-|
&Ѵ;;Ѵĺ
"bvu;vromvb0Ѵ;=ou|_;ruobvbom
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
изпитвания
за
безопасност
и
предоставяне
на доказателства
за безопасността и
o=v1b;mঞC1-7b1;-m7v1b;mঞC1|;1_mb1-Ѵvrrou|=ou
uor;-m&mbom
industry, in which it states, “We endorse the European Food
Safety Authority’s
полезността
на продукта. Дизайнът и естеството на провежданите проучвания, трябва
ŎѴ;]bvѴ-ঞom-m7roѴb1b;vbm-ѴѴC;Ѵ7v|_-|_-;-7bu;1|oubm7bu;1|blr-1|
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
om=oo7-m7=oo7v-=;|ĺrrѴb1-m|vŐ;ĺ]ĺbm]u;7b;m|l-m=-1|u;uvő1-m
да следват
специфични
(Указанията
за тестване
на Организацията
that
have been
approved указания
through EFSA’s
processes
are a safe
and acceptableза
omѴ-rrѴ=ou-rruo-Ѵo=-m"-[;u;|;mvb;v-=;||;v|v_-;0;;m
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
икономическо сътрудничество и развитие и принципите на Добрата лабораторна
1olrѴ;|;7-m7;b7;m1;ruob7;7o=|_;ruo71|Ľvv-=;|-m7ঞѴb|ĺ$_;
them.”
(PHE,
2017)ĺЗаявлението трябва да предоставя технически данни за продукта и
практика
(ДЛП)).
7;vb]m-m7m-|u;o=v|7b;v|o0;1om71|;7-u;;r;1|;7|o=oѴѴovr;1bC1
пълни данни, получени от проучванията за безопасност.
]b7;Ѵbm;vŐ  ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
$;v|b7;Ѵbm;v-m7ubm1brѴ;vo=oo7-0ou-|ou
m|_;ƑƏƐƔ
u-1ঞ1;Őőőĺ$_;r;ঞঞomruob7;v|;1_mb1-Ѵ7;|-bѴv-0o||_;ruo71|-m7
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
ЕОБХ/EFSA проучва предоставените данни за безопасност, като във всеки един момент
1olru;_;mvb;7-|-o0|-bm;7=uolv-=;|v|7b;vĺ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
заявителят е задължен да предоставя отговори на отправените от органа въпроси.
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
Понякога
това може да наложи
на допълнителни проучвания.
$_;v-=;|7-|--u;|_;m;-lbm;70
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,извършването
2015őĺ "ĺ|-mঞl;ķt;vঞomvu-bv;7
0
"lv|0;-mv;u;70|_;-rrѴb1-m|ĺ"ol;ঞl;v|_bvl-u;tbu;
Извършването
и анализирането на проучванията за безопасност може да отнеме до 10
-77bঞom-Ѵv|7b;vĺolrѴ;ঞm]-m7-m-Ѵvbm]|_;v-=;|v|7b;vl-|-h;r
години. В процеса на одобряване ЕОБХ/EFSA определя и ДДП за всеки НКП от страна
|oƐƏ;-uvĺm|_;-rruo-Ѵruo1;vvķ-m
bvv;|=ou;-1_"0 "ĺ
на ЕОБХ/EFSA. След публикуването на научното становище от ЕОБХ Европейската
oѴѴobm]|_;r0Ѵb1-ঞomo=-v1b;mঞC1orbmbom0 "ķ|_; uor;-m
комисия съставя предложение за разрешение за използване на дадения НКП в
ollbvvbom7u-[v-ruorov-Ѵ=ou-|_oubv-ঞomo=v;o=|_;"bm=oo7v
предлаганите в страните от ЕС храни и напитки, налични в страните на Европейския
-m77ubmhv--bѴ-0Ѵ;bm uor;-m&mbom1om|ub;vĺ
съюз. След спазване на изискваната процедура и само ако регулаторите са напълно

удовлетворени, относно безопасността на съставката, се предоставя одобрение. Това
[;u=oѴѴobm]|_;u;tbu;7ruo1;7u;-m7omѴb=|_;u;]Ѵ-|ouv-u;=ѴѴ
v-ঞvC;7|_-||_;bm]u;7b;m|bvv-=;ķbѴѴ-rruo-Ѵ0;]b;mĺ$_bvl;-mv|_-|-ѴѴ
означава, че всички НКП, налични на пазара в ЕС, са безопасни за употреба от хора.
o=|_;"--bѴ-0Ѵ;om|_; &l-uh;|-u;v-=;=ou_l-m1omvlrঞomĺ

Допустимият дневен прием (ДДП)
е гаранция за безопасност,
представляваща средното
количество нискокалоричен
$_;11;r|-0Ѵ;
-bѴm|-h;
което може да бъде
Őподсладител,
őbv-]-u-m|;;o=v-=;|ķ
безопасно консумирано от човек
u;ru;v;mঞm]|_;-;u-];-lom|
през целия му живот.

of a low calorie sweetener that can
0;v-=;Ѵ1omvl;7om-7-bѴ0-vbv
|_uo]_o|-r;uvomĽvѴb=;ঞl;ĺ

o-Ѵoub;";;|;m;uvĹ!o
A guide to the science of low
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Становище на ЕОБХ за аспартам

EFSA opinion on aspartame
През декември 2013, като част от процеса на преоценка и след една от най-пълните
10the
000 case
човека.
Почти
цялаof
Европа
скрининг
ФКУ се прави скоро
след
What is
with
theв use
aspartame
in за
phenylketonuria
(PKU)?
m
;1;l0;uƑƏƐƒķ-vr-u|o=|_;u;Ŋ;-Ѵ-ঞomruo1;vv-m7=oѴѴobm]om;
научни оценки на риска, предприемана за добавка в храни, ЕОБХ публикува своето
раждането на човека. Хората, страдащи от нея, имат липса на ензима, който
_;mѴh;|omub-Ő&őbv-u-u;bm_;ub|;71om7bঞom-@;1ঞm]-0o|Ɛbm
o=|_;lov|1olru;_;mvb;v1b;mঞC1ubvh-vv;vvl;m|vm7;u|-h;mom-
uor;ķ&bvv1u;;m;7=ouv_ou|Ѵ
становище за аспартам,
като препотвърди, че аспартамът е безопасен за потребителитеƐƏķƏƏƏr;orѴ;ĺ$_uo]_o|lov|o=
трансформира фенилаланин в аминокиселината
тирозин. Фенилаланинът е
=oo7-77bঞ;ķ
"r0Ѵbv_;7b|vorbmbomom-vr-u|-l;ķu;Ŋ1omCulbm]|_-|
-[;u0bu|_ĺ$_ov;_o_-;b|Ѵ-1h|_;;ml;|_-|1om;u|vr_;mѴ-Ѵ-mbm;
-vr-u|-l;bvv-=;=ou1omvl;uv-|Ѵ;;Ѵv1uu;m|Ѵr;ulb;7
(EFSA, 2013).
в нивата, в които е разрешен към момента (ЕОБХ, 2013). При публикуването
на
важна аминокиселина, необходима за биосинтеза на белтъци. Тя е също така
bm|o|_;-lbmo-1b7|uovbm;ĺ_;mѴ-Ѵ-mbm;bv-m;vv;mঞ-Ѵ-lbmo-1b7u;tbu;7
b]_Ѵb]_ঞm]|_;r0Ѵb1-ঞomo=|_;orbmbomomb|v;0vb|;ķ
"robm|;7
становището на своя сайт, EOБХ/EFSA изтъкна "Експертите от Научния
панел за
компонент от аспартама. За хората с ФКУ консумацията на съдържаща белтъци
=ouruo|;bm0bovm|_;vbvĺ|bv-Ѵvo-1olrom;m|o=-vr-u|-l;ĺ ou|_ov;b|_
out,
ľ
r;u|vo="-m;Ѵ_-;1omvb7;u;7-ѴѴ--bѴ-0Ѵ;bm=oul-ঞom
добавки в храните и хранителни източници, добавяни в храните, разгледа цялата
храна води до натрупване на фенилаланин в тялото. Хора с ФКУ трябва да
&ķ1omvlbm]ruo|;bmŊ1om|-bmbm]=oo7Ѵ;-7v|o-0bѴ7Ŋro=r_;mѴ-Ѵ-mbm;
and, following a detailed analysis, have concluded that the current
налична информация и, след подробен анализ, стигна до заключението, че текущият
избягват приема на фенилаланин в диетата. Това означава, че богати на
bm|_;0o7ĺ;orѴ;b|_&lv|-ob7|_;bm|-h;o=r_;mѴ-Ѵ-mbm;bm|_;
11;r|-0Ѵ; -bѴm|-h;Ő őo=ƓƏl]ņh]0ņ7-bvruo|;1ঞ;=ou|_;
Допустим дневен прием (ДДП) от 40mg/kg ТТ/защитава населението като цяло”. ЕОБХ
белтъчини храни като месо, сирене, птици, яйца, мляко/млечни продукти и ядки
7b;|ĺ$_bvl;-mv|_-|_b]_ruo|;bm=oo7vv1_-vl;-|ķ1_;;v;ķroѴ|uķ;]]vķ
];m;u-ѴrorѴ-ঞomĿĺ "-Ѵvo_b]_Ѵb]_|;7|_-||_;0u;-h7omruo71|v
също така подчерта, че продуктите от разграждането на аспартам (фенилаланин,
са забранени. Количеството фенилаланин, постъпващо в храни от аспартам, в
lbѴhņ7-buruo71|v-m7m|v-u;mo|r;ulb;7ĺ$_;-lom|o=r_;mѴ-Ѵ-mbm;
o=-vr-u|-l;Őr_;mѴ-Ѵ-mbm;ķl;|_-moѴ-m7-vr-uঞ1-1b7ő-u;-Ѵvom-|u-ѴѴ
метанол и аспарагинова киселина)
също така натурално присъстват в други храни.
1om|ub0|;7|o=oo7v=uol-vr-u|-l;ķ-v1olr-u;7|o|_-|ruob7;70
сравнение с това, давано от обичайни източници на белтъчини като месо, яйца и
ru;v;m|bmo|_;u=oo7vĺ
oubmv|-m1;ķl;|_-moѴbv=om7bm=ub|-m7;];|-0Ѵ;v
1ollomruo|;bmvou1;vķѴbh;l;-|ķ;]]v-m71_;;v;ķbv;uvl-ѴѴĺ
Например, метанолът се открива в плодове и зеленчуци и дори се генерира в човешкото
-m7bv;;m];m;u-|;7bm|_;_l-m0o70;m7o];movl;|-0oѴbvl(EFSA,
сирене, е много малко.

2013)ĺ
тяло от ендогенния метаболизъм (ЕОБХ, 2013).
Какво става в случай на употреба на аспартам при фенилкетонурия (ФКУ)?
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Фенилкетонурия (ФКУ) е рядко наследствено състояние, засягащо приблизително 1 на

ou|_;0;m;C|o=r;uvomvb|_&ķ=oo7vķ7ubmhv-m7_;-Ѵ|_1-u;ruo71|v
За улеснение на хората с ФКУ, храни, напитки и продукти за здравна защита,
|_-|1om|-bm|_;"-vr-u|-l;lv|Ѵ;]-ѴѴ1-uu-Ѵ-0;Ѵv|-|;l;m|bm7b1-ঞm]
които съдържат НКП аспартам, носят обозначение на етикета, посочващо, че
|_-||_;ruo71|1om|-bmvr_;mѴ-Ѵ-mbm;Ĺľom|-bmv-vou1;o=r_;mѴ-Ѵ-mbm;Ŀĺ
продуктът съдържа фенилаланин: „съдържа аспартам (източник на
фенилаланин)“.

Ѵ;-m7;m;C|v
Experts’
w calorie sweeteners
views
1
2
3
4
5
6
7
8

Labelling of low calorie sweeteners
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Етикетиране
на нискокалоричните
Low
calorie sweeteners
are clearly labelled on theподсладители
packaging of all food and
0;;u-];ruo71|v|_-|1om|-bm|_;lĺm
&Ѵ-0;ѴѴbm]
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő uor;ķ-11ou7bm]|o
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
u;]Ѵ-ঞomŐ!;]Ѵ-ঞomŐ
&őoƐƐѵƖņƑƏƐƐőķ|_;ru;v;m1;o=-m"bm=oo7v
Нискокалоричните подсладители
посочват ясно на етикетита
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
-m70;;u-];vlv|0;Ѵ-0;ѴѴ;7|b1;om=oo7ruo71|vĺ$_;m-l;o=|_;
industry,
in which it states,
“We endorse
the European
Food Safety
Authority’s
върху опаковката
на всички
хранителни
продукти
и напитки,
Ŋml0;uŐ;ĺ]ĺ ƖƔƓőlv|0;bm1Ѵ7;7bm|_;Ѵbv|o=
Ŏ"Ő;ĺ]ĺv-11_-ubmőou|_;
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
които ги съдържат. В Европа, според регламента на ЕС за
bm]u;7b;m|vĺm-77bঞomķ|_;|;ulļb|_v;;|;m;uŐvőĽlv|0;1Ѵ;-uѴv|-|;7om
that
have been approved
through EFSA’s processes
are aна
safeпотребителите
and acceptable
предоставянето
на информация
за храните
|_;Ѵ-0;Ѵ|o];|_;ub|_|_;m-l;o=|_;=oo7ou0;;u-];ruo71|ĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;

за етикетиране (Регламент (ЕС) № 1169/2011), наличието на
НКП в храни и напитки трябва да бъде посочено два пъти в
етикета на хранителния
продукт. Наименованието на НКП
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
захарин)that
или
неговия
E-номер
(напр.
E954) трябва
да
it(напр.
was concluded
replacing
foods
and drinks
sweetened
with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
бъдат включени в списъка на съставките. Освен това върху
their
weight
as theyда
reduce
calorie
content of
foods and drinks
етикета
трябва
бъдеthe
ясно
посочено
използването
наwhile
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ "с Подстадител(и)" трябва
подсладител, като обозначението
да съпровожда наименованието на храната или напитката.
them.” (PHE, 2017)ĺ
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прогнозата при колоректален рак (Гуерсио и др., 2018).
Безопасни ли са нискокалоричните подсладители за деца и бременни жени?
Д-р Карло Ла Вечия: Консумацията на нискокалорични подсладители, в рамките на ДДП, определен
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Безопасни ли са нискокалоричните подсладители?
подсладители са били подложени на подходящо изпитване. Никакви разлики по отношение на риска
Are
low calorie sweeteners safe?
0|_;u;]Ѵ-|ou-|_oubঞ;vķbvv-=;7ubm]ru;]m-m1ķ0;1-v;-ѴѴѴo1-Ѵoub;
Д-р Gerhard
Герхард Айзенбранд:
Всички
одобрени нискокалорични
подсладители
преминали a
строга
в сравнение с подсладени напитки не са отчетени. Разнообразието от храни и напитки,
Dr
Eisenbrand:
All approved
low calorie sweeteners
haveсаundergone
v;;|;m;uv_-;0;;mv0f;1||o-rruorub-|;|;vঞm]ĺoubvh7b@;u;m1;ķ-v
ub]ouovv-=;|;-Ѵ-ঞom0;=ou;|_;bu-7lb-m1;|o|_;l-uh;|ĺ$_;-u;-lom]v|
1olr-u;7|ov;;|;m;70;;u-];vķ_-v1omvbv|;m|Ѵ0;;mu;rou|;7ĺ$_;-ub;|
оценка за безопасност преди да бъдат допуснати на пазара. Те са сред най-цялостно изучените
подслаждани с нискокалорични подсладители, може да помогне за удовлетворяване на желанието
|_;lov|1olru;_;mvb;Ѵv|7b;7=oo7-77bঞ;vouѴ7b7;-m7|_;_-;-Ѵom]
o==oo7v-m77ubmhvv;;|;m;7b|_Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv1-m_;Ѵrv-ঞv=-
добавки в храни по света и имат дълга история на безопасна консумация от човека. Спорадично
за сладост на бременните жени, като добавя малко или никакви калории. Бременни жени и
_bv|ouo=v-=;v;bm_l-mvĺ"rou-7b1-ѴѴķ-m;17o|-Ѵu;rou|v_-;1Ѵ-bl;7-ubov
ru;]m-m|ol-mĽv|-v|;=ouv;;|m;vv_bѴ;-77bm]=;oumo1-Ѵoub;vĺu;]m-m|-m7
неправдоподобни доклади твърдят за различни неблагоприятни за здравето ефекти, например
кърмачки, обаче, трябва да консумират необходимите калории, за да хранят плода, респективно
-7;uv;_;-Ѵ|_;@;1|vķv1_-v-vvo1b-ঞomvb|_m;uoѴo]b1-Ѵoul;m|-Ѵruo0Ѵ;lvou
0u;-v;;7bm]ol;mķ_o;;uķ7om;;7|o1omvl;-7;t-|;1-Ѵoub;v|omoubv_
връзки с неврологични и психични проблеми или различни злокачествени заболявания,
детето, и следва да се консултират с лекар относно своите хранителни потребности. Важно е да
-ubovl-Ѵb]m-m|7bv;-v;vķbm1Ѵ7bm]Ѵ;h;lb-vķѴlr_ol-vou0u-bm|louvĺ"1_
|_;=o;|voubm=-m|-m7v_oѴ71omvѴ|b|_-r_vb1b-m-0o||_;bum|ubঞom-Ѵ
включително левкемии, лимфоми или мозъчни
тумори. Такива доклади бяха внимателно проучени m;;7vĺ|bvblrou|-m||ou;l;l0;u|_-|;b]_|1om|uoѴu;l-bmv-ruboub|ķr-uঞ1Ѵ-uѴ
припомним, че контролът на телесното тегло остава приоритет, особено през бременността.
u;rou|v_-;0;;mv1uঞmb;70
"-m7o|_;u_;-Ѵ|_-|_oubঞ;vouѴ7b7;-m7
от ЕОБХ/EFSA и другите здравни органи по света и оценени като за необосновани и лишени от
;u;=om7mv0v|-mঞ-|;7-m77;ob7o=1u;7b0Ѵ;v1b;mঞC1;b7;m1;ĺ
bmru;]m-m1ĺ
достоверни научни доказателства.

Low calorie sweeteners do not increase the risk of developing cancer
Dr Carlo La Vecchia: $_;u;bvmo1omvbv|;m|v1b;mঞC1;b7;m1;|_-|Ѵbmhv|_;
Нискокалоричните подсладители не увеличават риска от заболяване от рак
1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv|o1-m1;uĺ"bѴ-mo-ѴѴv-m71oѴѴ;-];v=uol
Д-р Карло Ла Вечия: Няма убедителни научни доказателства, които да свързват консумацията на
|_;mvঞ||;o=_-ul-1oѴo]b1-Ѵ!;v;-u1_-ubo;]ubbm|-Ѵķr0Ѵbv_;7-v|7|_-|
нискокалорични подсладители с рака. Силвано Галус и колеги от Института за фармакологични
=u|_;uvrrou|v|_;1Ѵ-bl|_-||_;u;bvmobm7b1-ঞom|_-|Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv
изследвания „Марио Негри“ в Италия са публикували проучване, което допълнително подкрепя
1-v;-mo=|_;l-fou1-m1;uvb|;vķbm1Ѵ7bm]7b];vঞ;Ŋ|u-1|-m7_oulom;Ŋu;Ѵ-|;7
cancers
(Gallus
et al,индикация,
2007)ĺ че нискокалоричните подсладители причиняват което и да е
твърдението,
че няма
раково заболяване на основните органи, включително на храносмилателния тракт и

);v|7b;7|_;bm|-h;vo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbmr-ঞ;m|vb|_-u-m];o=7b@;u;m|
хормонално-зависимите форми на рак (Галус и др., 2007).
1-m1;uvĺ -|-;u;1oѴѴ;1|;7o;u-ƐƒŊ;-ur;ubo7omo;uƐƐķƏƏƏ1-v;v-[;u|-hbm]
bm|o-11om|-ubov1om=om7bm]=-1|ouvŐv1_-vvlohbm]ķ-Ѵ1o_oѴ1omvlrঞom-m7
Изследвахме консумацията на нискокалорични подсладители от пациенти с различни видове рак
|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;őķ-m7b|-v7;|;ulbm;7|_-|1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv
в широк диапазон. Данните бяха събирани в продължение на
период от 13 години, за повече от 11
;u;mo|-|-mbm1u;-v;7ubvho=-mo=|_;1-m1;uvĺ
u|_;ulou;ķ_;m;7bb7;7
Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv;bm|ov-11_-ubmķ-vr-u|-l;-m7o|_;uv;;|;m;uvķmom;o=
000 случая, при отчитане на различни фактори с въздействие (напр. пушене, консумация на
|_;u;vѴ|vv]];v|;7-vb]mbC1-m|bm1u;-v;bm-mo=|_;1-m1;u=oulvĺ
алкохол, както и общото потребление на калории), и беше определено, че потребителите на
нискокалорични подсладители не са с увеличен риск от който и да е от видовете рак. Освен това,

7
8

от регулаторните органи, е безопасна по време на бременност, тъй като всички нискокалорични

v0v;t;m|u;rou|bmƑƏƏƖ=om7mo-vvo1b-ঞom0;|;;mѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv
когато разделихме употребата на нискокалоричните подсладители на захарин, аспартам и други
-m7]-v|ub1ķr-m1u;-ঞ1-m7;m7ol;|ub-Ѵ1-m1;uŎov;࣌;|-ѲĶƏƍƍƔŏĺm7;;7ķѴo
подсладители, никой от резултатите не обоснова предположение за значително увеличение на
1-Ѵoub;v;;|;m;uvl-_-;-lou;=-ou-0Ѵ;blr-1|1olr-u;7|ov]-uom]-v|ub1
and
cancer на
riskрак.
(La Vecchia et al, 1998, Galeone et al, 2018) as well as on
коятоcolorectal
и да е от формите
colorectal cancer prognosis (Guercio et al, 2018)ĺ

Последващ доклад през 2009 г. не откри връзка между нискокалоричните подсладители и рака на

Are low calorie sweeteners safe for children and pregnant women?
стомаха, панкреаса и ендометриума (Босети и др., 2009). Всъщност нискокалоричните
Dr Carlo La Vecchia:omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvķb|_bm|_; v;|

подсладители може да имат по-благоприятно въздействие в сравнение със захарта върху риска
от рак на стомаха или колоректален рак (Ла Вечия и др., 1998, Галеоне и др., 2018), както и върху

Нискокалоричните подсладители са безопасни и за деца. Следва да се има предвид обаче, че

o1-Ѵoub;v;;|;m;uv-u;-Ѵvov-=;=ou1_bѴ7u;mĺ|bv-Ѵvoblrou|-m|ķ_o;;uķ|o
децата, особено малките деца имат нужда от много калории за бърз растеж и развитие.
h;;rbmlbm7|_-|1_bѴ7u;mķr-uঞ1Ѵ-uѴom]1_bѴ7u;mķm;;7-lrѴ;1-Ѵoub;v=ouu-rb7
Нискокалоричните подсладители не са одобрени за ползване в храни за кърмачета (деца под 12
]uo|_-m77;;Ѵorl;m|ĺo1-Ѵoub;v;;|;m;uv-u;mo|-rruo;7=ouv;bm=oo7v
месеца) и за малки деца (деца на възраст от 1 до 3 години)
=oubm=-m|vŐ7;Cm;7-v1_bѴ7u;mm7;u|_;-];o=ƐƑlom|_vő-m7om]1_bѴ7u;m
Ő7;Cm;7-v1_bѴ7u;m0;|;;mƐŊƒ;-uvőĺ
Защо все още има загриженост за безопасността на нискокалоричните подсладители?

Д-р Карло Ла Вечия: В последните десетилетия различни доклади твърдят, че нискокалоричните
)_bv|_;u;vঞѴѴ1om1;umo;u|_;v-=;|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĵ
Drподсладители
Carlo La Vecchia:;u|_;r-v|7;1-7;vķ-ubovu;rou|v_-;1Ѵ-bl;7|_-|Ѵo
са свързани с неблагоприятни здравни ефекти върху здравето. Но когато
1-Ѵoub;v;;|;m;uv-u;-vvo1b-|;7b|_-u-m];o=-7;uv;_;-Ѵ|_;@;1|vĺo;;uķ
доказателствата за такива ефекти биват разгледани от международни агенции, например ЕОБХ, те
_;m|_;;b7;m1;=ou|_;v;1Ѵ-blv_-v0;;mu;b;;70bm|;um-ঞom-Ѵ-];m1b;vķ
излизат със заключение, че такива твърдения са безпочвени. Голяма част от потенциално
v1_-v "ķ|_;_-;1om1Ѵ7;7|_-|v1_1Ѵ-blv-u;b|_o|v0v|-m1;ĺ1_
плашещата информация се основава на неправилно тълкуване на подбрани данни, сляпо ползване
o=|_;ro|;mঞ-ѴѴ=ub]_|;mbm]lbvbm=oul-ঞom-0o|Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbv0-v;7
на информация, както и неправилна екстраполация от експерименти върху гризачи, които търпят
omlbvbm|;uru;|-ঞomo=v;Ѵ;1|;77-|-ķ7-|-7u;7]bm]-m7bm-rruorub-|;;|u-roѴ-ঞom
=uoluo7;m|;r;ubl;m|vor;m|o1ubঞ1bvlvķouv;Ѵ;1ঞ;v;o=bm=oul-ঞomķu-|_;u
критика, или селективно ползване на информация, а не задълбочен, критичен и балансиран поглед
|_-m-1olru;_;mvb;ķ1ubঞ1-Ѵ-m70-Ѵ-m1;7b;o=-ѴѴ|_;--bѴ-0Ѵ;;b7;m1;ĺ$_;
върху всички налични доказателства. Заявените неблагоприятни ефекти не са били открити в
1Ѵ-bl;7-7;uv;;@;1|v_-;mo|0;;m=om7bmv0v;t;m|v|7b;vĺom;|_;Ѵ;vvķ
последващи проучвания. Въпреки това безпочвени, смехотворни доклади се отразяват широко в
mv0v|-mঞ-|;7-m;17o|-Ѵu;rou|v_-;0;;mb7;Ѵ1o;u;7bm|_;l;7b--m7omѴbm;ķ
он-лайн информационните канали, подклаждайки несигурност у потребителите за това дали
Ѵ;-bm]vol;1omvl;uvmvu;-v|o_;|_;uѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv-u;v-=;ĺ
нискокалоричните подсладители са безопасни. Затова осигуряването на достоверност на основата
uob7bm];b7;m1;Ŋ0-v;7u;-vvu-m1;bv|_;u;=ou;-ruboub|ĺ
на доказателства остава да бъде приеоритет.

!;]Ѵ-|ou-];m1b;vķv1_-v "ķ1omঞm;|o-7bv;|_; uor;-mollbvvbom
|_-||_;v;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbm=oo7v-m77ubmhvķ1omvl;7b|_bm
Регулаторните агенции, напр. ЕОБХ, продължават да съветват Европейската комисия, че употребата
-11;r|-0Ѵ;7-bѴbm|-h;-ѴѴo-m1;vķrov;mo|_u;-||o_l-m_;-Ѵ|_ĺ$_vķ
на нискокалорични подсладители в храни и напитки, консумирани в рамките на допустим дневен
1om1;umomѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbvmfvঞC;70|_;--bѴ-0Ѵ;;b7;m1;ĺ
прием, не представлява заплаха за здравето на хората. Така опасенията относно нискокалоричните
подсладители не се оправдават от наличните доказателства.
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Ɛĺ -uѴoķ"ĺĺ$ob1oѴo]o==oo7-77bঞ;vĺmĹ;m;u-ѴķrrѴb;7-m7"v|;lv$ob1oѴo]ĸ
o_m)bѴ;-m7"omvķm1ĺĹ;+ouhķ+ķ&"ķƑƏƏƖĺ
Ƒĺ ov;মķ-ѴѴv"ķ$-Ѵ-lbmb!ķ;|-ѴĺuঞC1b-Ѵ";;|;m;uv-m7|_;!bvho=-v|ub1ķ-m1u;-ঞ1ķ
-m7 m7ol;|ub-Ѵ-m1;uvbm|-Ѵĺ-m1;u rb7;lboѴbol-uh;uvşu;ĺƑƏƏƖĸƐѶŐѶőĹƑƑƒƔŊ
ƑƑƒѶ
ƒĺ
Lmbĺķov1bmm"ĺķ(-mo1oĺķ;|-Ѵĺ b;|-ubm|-h;vo=vbbm|;mv;v;;|;m;uv0ubv_
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
-7Ѵ|vĺ oo777b|om|-l-u|_;lm-Ѵom|uoѴ ro!bvhvv;vvĺƑƏƐѶ-uĸƒƔŐƒőĹ
ƓƑƔŊƓƒѶ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Ɠĺ ollbvvbom!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƐƐƑƖņƑƏƐƐo=ƐƐo;l0;uƑƏƐƐ-l;m7bm]mm;|o
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
!;]Ѵ-ঞomŐ őoƐƒƒƒņƑƏƏѶo=|_; uor;-m-uѴb-l;m|-m7o=|_;om1bѴ0;v|-0Ѵbv_bm]
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
-&mbomѴbv|o==oo7-77bঞ;vĺ-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rĹņņ7-|-ĺ;uor-ĺ;ņ;Ѵbņu;]ņƑƏƐƐņƐƐƑƖņof
Ɣĺ
ollbvvbom!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƑƒƐņƑƏƐƑo=Ɩ-u1_ƑƏƐƑѴ-bm]7omvr;1bC1-ঞomv=ou
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Употреба и роля на нискокалоричните
подсладители при намаляване
консумацията на захар

Experts’
views
Употребата на нискокалорични подсладители
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Всички одобрени нискокалорични подсладители (НКП) се ползват в храни
и напитки, както и в трапезни подсладители като заместители на захарта и
други калорични източници на сладост, за да придадат желаната сладост с
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The use of low calorie sweeteners
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по-малко или никакви калории (Фич и др., 2012; Гибсън и др., 2014). НКП

имат много по-голяма подслаждаща способност в сравнение със захарта
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ги съдържат, както е указано в Раздел 2.
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them.”
(PHE, 2017)ĺ
Следователно
нискокалоричните подсладители могат да ни помогнат да
7ubmh_;mu;rѴ-1bm]v]-uvĺ

намалим цялостния прием на захари, съгласно препоръките за обществено
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
здраве.
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в
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bm|-h;ķbmѴbm;b|_r0Ѵb1_;-Ѵ|_u;1oll;m7-ঞomvĺm-u;1;m|Ѵr0Ѵbv_;7
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
кралство
за диета и хранене (NDNS; 2008-2012 и 2013-2014, Пател и др.) е
v|7-m-Ѵvbm]7-|-=uolƔķƔƑƐ-7Ѵ|vr-uঞ1br-ঞm]bm|_;&mb|;7
their
weight
they reduce
the calorie content
of foods2008-2012
and
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while
установило,
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подсладители
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l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
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на храненето, по-ниска
консумация на захари и по-високи шансове да
2013-2014)ķ-|;Ѵ;|-Ѵĺ=om7|_-|1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7
изпълнят
насоките на Обединеното кралство за прием на свободни захари, в
0;;u-];v_-7-0;;u7b;|t-Ѵb|ķѴo;u=u;;v]-uvĽ1omvlrঞom-m7
сравнение
с потребители на подсладени със захар напитки (ПЗН) (Пател и др.,
_b]_;u1_-m1;vo=l;;ঞm]|_;&u;1oll;m7-ঞom=ou=u;;v]-uvĽbm|-h;ķ
2018).
Тази констатация потвърждава, че нискокалоричните подсладени
храни и
1olr-u;7|o1omvl;uvo=v]-uŊv;;|;m;70;;u-];vŐ""ő(Patel
et al,
напитки
могат да играят полезна роля при подпомагане на хората да намалят
2018)ĺ$_bvCm7bm]1omCulv|_-|Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhv
своя
прием
на свободни
контекста на
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употребата на НКП в храни и напитки в почти всички
u|_;ulou;ķbm
uor;ķ|_;v;o="bm-=oo7ou0;;u-];ķbm-Ѵlov|
случаи
трябва
също
така
да води до продукт, в който е постигнато общо
-ѴѴ1-v;vķlv|-Ѵvou;vѴ|bm-ruo71||_-|_-v-|o|-Ѵ;m;u]u;71ঞomo=
намаление
на калорийната стойност
с поне 30%
според Регламент на
-|Ѵ;-v|ƒƏѷ-11ou7bm]|o
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съюзou1omvl;uvķ|_bv1-ml;-m-vb]mbC1-m|1-Ѵoub;v-bm]ķ
(ЕС) 1333/2008 за добавките в храните. За потребителите това
=oo7-77bঞ;vĺ
може
да означава значително спестяване на калории, което е важно при
_b1_l-0;;vr;1b-ѴѴ_;Ѵr=Ѵbml-m-]bm]o;u-ѴѴ;m;u]0-Ѵ-m1;ĺ
управлението на цялостния калориен баланс.
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Политики за намаляване на захарта: Пример от Обединеното
кралство

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
През
март 2017 г. Агенцията за обществено здраве на Англия (PHE)
публикува
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them.” (PHE,
2017)ĺдали и как желаят да ги ползват.“ (PHE, 2017).
През
2015 г. в доклада
на АОЗ със свидетелства „Намаляване на захарта:
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
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за that
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Възможности и предизвикателства пред пред
реформулирането на храни
необходима част от осигуряването на голямо
разнообразие от страхотни на вкус храни и напитки,
заболявания продължава да се увеличава в глобален мащаб,
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
|-ঞl;_;m|_;u-|;vo=o0;vb|-m7u;Ѵ-|;77bv;-v;v
r-u|o=ruob7bm]-b7;-ub;|o=]u;-|Ŋ|-vঞm]=oo7-m7
++
подсладени с НКП.
и органите по обществено здраве насърчават
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
1omঞm;|obm1u;-v;ouѴ7b7;ķ-m7r0Ѵb1_;-Ѵ|_-|_oubঞ;v
0;;u-];ruo71|vv;;|;m;7b|_"ĺ
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industry,
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which it states,
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Увеличената гама налични НКП, както и фактът, че те
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като “We
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за Food Safety Authority’s
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-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Процентът
на of
затлъстяване
1-m=-1bѴb|-|;v0v|-mঞ-Ѵu;71ঞomvbmv]-uvbm|-h;-m7_;Ѵr|o
=oo7u;=oulѴ-ঞom;@ou|vĺ1ol0bmbm]|ooulou;"ķb|bv
храни. Чрез комбиниране на два или повече НКП е
способстват за значително намаляване на приема на захари и
the rates
obesity
them.”
(PHE,
2017)ĺ
и
незаразните
хронични
reduce
energy
when
used
in
place
of
higher
energy
ingredients
rovvb0Ѵ;=ou=oo7-m77ubmhl-m=-1|u;uv|o|-bѴou|_;|-v|;-m7
възможно производителите на храни и напитки да
да помогнат за намаляване на енергийния прием, когато се
-m7momŊ1ollmb1-0Ѵ;
заболявания
продължава да
(McCain
et al,
2018)ĺ
1_-u-1|;ubvঞ1vo=v;;|m;vv|o|_;7;l-m7vo=-ruo71|-m7
създадат уникален вкус и характеристики за сладост
използват
като
заместители на съставки с по-висока
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2018)ĺ се увеличава
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продукта
енергийна стойност.
(Мъккейн и др., 2018).
increase worldwide
it
was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
мащаб.
!;lobm]vb]mbC1-m|-lom|vo=v]-uv=uol-=oo7ou7ubmh_-v
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и др., 2018).
Премахването на значителни количества захари от храни и
В момент, когато процентът на затлъстяване и свързаните
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
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l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
=;orঞomv--bѴ-0Ѵ;=ou]bbm]=oo7v-m70;;u-];v-r-Ѵ-|-0Ѵ;
(Gibson
al, 2017)ĺu;1;m|)
uor;u;rou|_-v
Въпрекиetтова,
някои реголаторни ограничения
относно
свойства на продукта, което
може
да повлияе негативно върху
v;;||-v|;b|_o||_;1-Ѵoub;vo=v]-uvķ"-u;blrou|-m|
_b]_Ѵb]_|;7ľ1uu;m|u;]Ѵ-ঞomvomm|ubঞom1Ѵ-blv-m7v;o=
употребата на подсладители могат да ограничат
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ingredients
for
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(Gibson
et
al,
2017;
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et
v;;|;m;uvĿ-vľ7bvbm1;mঞ;v|ou;71;v]-ubml-m=-1|u;7
възможностите за реформулиране на храни (Гибсън и
При наличие на ограничени опции за придаване на приятен
al,
2017;вкус
McCain
et al, 2018)ĺ|_;u|_-mv;;|m;vvķv]-u_-v
foods”
(WHO,
2017)ĺ доклад
ou;-lrѴ;ķbm
uor;ķ|_;v;o="
др., 2017).
Скорошен
на СЗО-Европа
подчерта
сладък
на храните
и напитките без калоричността на
lou;=m1ঞom-Ѵruor;uঞ;vbm=oo7vruob7bm]ķ=ou;-lrѴ;ķ0Ѵh
bvv|ub1|Ѵu;]Ѵ-|;7bm|_;Ѵ;]bvѴ-ঞomomr;ulb;7v;o=
"настоящите регламенти за хранителните претенции и
захарта, напр. придава плътност и/или текстура. (Гибсън и др.,
-m7ņou|;|u-Ѵt-Ѵbঞ;vĺv-u;vѴ|ķv]-uu;71ঞombm=oo7
-77bঞ;vm7;u
uor;-m&mbomŐ
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подсладители"&ő!;]Ѵ-ঞomƐƒƒƒņƑƏƏѶ
като „негативни
2017; Миле и др., 2017; Мъккейн и др., 2018). Освен сладостта,
"1-m=-1bѴb|-|;
НКП
може
да помогне за
=oulѴ-ঞombvvol;ঞl;vlou;1olrѴb1-|;7|_-|fv|u;lobm]
-m7|_;u;=ou;r;ulb;7v;7;r;m7vom|_;=oo71-|;]ouou
стимули за намаляване на захарта в произвежданите
захарта има и други функционални свойства в храните, с това,
v0v|-mঞ-Ѵv]-u
значителното
намаляване
v]-u=uol|_;=oo7ĺ$_vķbmmo-ঞom-m7-7-m1;vbmu;1br;
1-|;]oub;vbm|o_b1_|_;ruo71|=-ѴѴvĺ
храни“ (СЗО, 2017). Например в Европа използването на
че дава, например, обем и/или качества на текстурата. В
u;71ঞombm=oo7v
на захарта
в храни и напитки
7;;Ѵorl;m|=uol|_;=oo7-m77ubmhbm7v|u-u;-m;1;vv-u
НКП се регулира строго в законодателството за
резултат на това намаляването на захарта в рецептурите на
and drinks
храните понякога е по-сложно, отколкото просто да бъде
премахната захарта от тях. Така иновациите и подобренията
рецептури от хранителната и питейната индустрия е

разрешената употреба на добавки с Регламент на
Европейския съюз № 1333/2008 поради което
използането им зависи от категорията на храната или
категориите, в които спада продуктът.
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замяната на подсладени със захар храни и напитки с техен еквивалент с
vbm]"bmrѴ-1;o=1-Ѵoub1v;;|;m;uv-m70v-rrbm]-v]-uŊ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
никокалорични
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да премахнем
както
захари, така
и
sweetened
foodподсладители,
or drink with its
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sweetened
equivalent
we can
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
калории от най-различни храни и напитки. Например, чрез добавяне на
u;lo;0o|_v]-uv-m71-Ѵoub;v=uol--ub;|o==oo7v-m77ubmhvĺ
ou
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
;-lrѴ;ķ0-77bm]|-0Ѵ;Ŋ|orv;;|;m;uvbmv|;-7o=v]-ubm0;;u-];vķ
трапезни подсладители вместо захар в напитки, можем да „пестим“ около
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
;1-mľv-;Ŀ-rruobl-|;ѴƓ]o=v]-u-m7Ɛѵh1-Ѵ=ou;-1_|;-vroom
захар и 16 kcal за всяка чаена лъжичка добавена захар. Аналогично,
Ŏ4 g"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
o=-77;7v]-uĺ"blbѴ-uѴķ0vb|1_bm]|o-7b;|ouѴb]_|vo[7ubmhķ_b1_
чрезhave
преминаване
към light,
или EFSA’s
без захар,
безалкохолна
която
that
been approved
through
processes
are a safeнапитка,
and acceptable
1om|-bmvѴ;vv|_-mƐh1-Ѵķ;1-mu;71;1-Ѵoub;bm|-h;0-uom7ƐƏƏh1-Ѵ
съдържа по-малко от 1 kcal или нула, можем да намалим приема на
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
r;u]Ѵ-vvŐouƐƓƏh1-Ѵr;u1-mo=ƒƒƏlѴő-v1olr-u;7|o|_;u;]Ѵ-uŐv]-uŊ
them.”
(PHE,
2017)ĺ
калории
с около
100 kcal на чаша (или 140 kcal на кен или 330 ml) в
v;;|;m;7őruo71|ĺou;;-lrѴ;vo=1-Ѵoub;Ŋ-m7v]-uŊv-bm]v-rv
сравнение
с обичайния
are
provided
in $-0Ѵ;Ɛĺ продукт (подсладен със захар). Още примери
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
за замени на калории
и захар са дадени в Таблица 1.
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

sa

up to 20 ve
calorie
s

adding
table-top sweeteners
Чрез добавяне на трапезни
bmv|;-7o=|-0Ѵ;v]-ubmou1o@;;
подсладители вместо трапезна
захар в нашето кафе или чай
ou|;-ķ;1-mľv-;Ŀ-rruobl-|;Ѵ
можем да „спестим“ около 16-20
ƐѵŊƑƏ1-Ѵoub;v-m7ƓŊƔ]o=v]-u=ou
калории и 4-5 g захар за всяка
;-1_|;-vroomo=-77;7v]-uĺ
чаена лъжичка добавена захар.

sa

100 ca ve
lories
switching to a diet/light/zero

Чрез преминаване към
vo[7ubmh=uol|_;v]-uŊv;;|;m;7
диетична/light/zero
безалкохолна
напитка от
;uvbomķ;1-mľv-;Ŀ-rruobl-|;Ѵ
подсладената
със захар версия
ƐƏƏ1-Ѵoub;vr;u]Ѵ-vvŐƑƔƏlѴő-m7
ние можем да „спестим“ около 100
-0o|ƑƔ]o=v]-uĺ
калории на чаша (250 ml) и около
25 g захар.

save
50 c

alories

choosing a low-fat fruit yogurt

Чрез избиране на нискомаслено
with low
calorie
sweeteners
instead of
плодово
кисело
мляко
с
нискокалорични
подсладители
the sugar-sweetened
version, we can
вместо
подсладената със захар
ľv-;Ŀ-0o|ƔƏ1-Ѵoub;v-m7-0o|
версия ние можем да „спестим“
ƐƏ]o=v]-ur;urouঞomŐƑƏƏ]őĺ
около 50 калории и около 10 g
захар на порция (200 g).

1 чаена лъжичка (4Experts’
g)
1захар
teaspoon
(4
g)
of
sugar
спрямо трапезен
views
подсладител
vs table-top sweetener

1
2
3
4
5
6
7
8

Подсладени със захар
Sugar-sweetened
products
продукти

Продукти
с нискокалоричен
Low calorie
sweetened products
подсладител

16 kcal и 4 gr захари
Ɛѵh1-Ѵ-m7Ɠ]uo=v]-uv

<1ƺƐh1-Ѵ-m7Ə]uo=v]-uv
kcal и 0 gr захари

100 kcal и 25 gr захари
ƐƏƏh1-Ѵ-m7ƑƔ]uo=v]-uv

<1ƺƐh1-Ѵ-m7Ə]uo=v]-uv
kcal и 0 gr захари

11чаша(250
ml)ofстуден
glass (250 ml)
iced
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
чай

tea
drink
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_

m]Ѵ-m7ŐѵƏh1-Ѵ-m7ƐƔ]uo=v]-uv
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
60
kcal и 15 gr захари
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
160 kcal и 25 gr захари
ƐѵƏh1-Ѵ-m7ƑƔ]uo=v]-uv
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
1 large scoop (100 g) of
1-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
голяма топка (100 g)
vanilla
ice cream
(full fat)
them.” (PHE,
2017)ĺ
ванилов сладолед
170 kcal и 22 gr захари
ƐƕƏh1-Ѵ-m7ƑƑ]uo=v]-uv

(пълномаслен)
m|_;ƑƏƐƔ

;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
80 kcal и 20 gr захари
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
ѶƏh1-Ѵ-m7ƑƏ]uo=v]-uv
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

1 супена лъжица (20 g)
1 tablespoon (20 g) of jam
конфитюр

piece of
11дъвка

chewing gum

<5ƺƔh1-Ѵ-m7ƏŊƐ]uo=v]-uv
kcal и 0-1 gr захари

1 1порция
portion(200
(200 g) of
нискомаслено
(1%)
low fat (1%) fruit
плодово кисело мляко

110
kcal и 15 gr захари
ƐƐƏh1-Ѵ-m7ƐƔ]uo=v]-uv

yogurt

120
kcal и 8 gr захари
ƐƑƏh1-Ѵ-m7Ѷ]uo=v]-uv

A serving of
raspberryмалиново
jelly
Порция
желе

10ƐƏh1-Ѵ-m7Ƒ]uo=v]-uv
kcal и 2 gr захари

40-50 kcal и 10-12 gr захари
ƓƏŊƔƏh1-Ѵ-m7ƐƏŊƐƑ]uo=v]-uv

10-20
kcal и 2-5 gr захари
ƐƏŊƑƏh1-Ѵ-m7ƑŊƔ]uo=v]-uv

16 kcal и 4 gr захари
Ɛѵh1-Ѵ-m7Ɠ]uo=v]-uv

7 kcal
и 1 gr захари
ƕh1-Ѵ-m7Ɛ]uo=v]-uv

ƐƏh1-Ѵ-m7ƑķƔ]uo=v]-uv
10 kcal и 2,5 gr захари

<5ƺƔh1-Ѵ-m7Ə]uo=v]-uv
kcal и 0 gr захари

25 kcal и 4 gr захари
ƑƔh1-Ѵ-m7Ɠ]uo=v]-uv

чаша
1 glass(250
(250ml)
ml) of
безалкохолна
cola-type softнапитка
drink
от вида на колата

1 супена лъжица (17 g)
1 tablespoon (17 g) of ketchup
кетчуп

10ƐƏh1-Ѵ-m7Ə]uo=v]-uv
kcal и 0 gr захари

TableПримерно:
1: CalorieСъдържание
and sugars content
in sugar-sweetened
versus
comparable
calorie
sweetened
products (on average
or range (средно
of values).
на калории
и захари в продукти,
подсладени
със low
захар,
спрямо
такива с нискокалорични
подсладители
и в диапазон на стойности).
"ou1;Ĺ&"
Базите
oo7olrovbঞom
-|-0-v;vĺ-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rvĹņņm70ĺm-Ѵĺv7-ĺ]oņm70ņ
Източник:
данни със съставки
на храни на Департамента по земеделие на САЩ. Налични на: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/

1 бонбон
1 piece
of
hard candy

Ползи от употребата
Experts’на нискокалорични подсладители

views

Когато се ползват като част от балансирано хранене и здравословен начин

;m;C|vo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĽv;
на живот, НКП могат да помогнат на хората да постигнат намален общ прием

1
2
3
4
5

на енергия (калории) и така да бъдат полезен инструмент за намаляване на
)_;mv;7-vr-u|o=-0-Ѵ-m1;77b;|-m7_;-Ѵ|_Ѵb=;v|Ѵ;ķ"1-m_;Ѵr
bm7bb7-Ѵv-1_b;;u;71;7|o|-Ѵ;m;u]Ő1-Ѵoub;őbm|-h;-m7|_v0;-_;Ѵr=Ѵ
наднормено телесно тегло (Милер и Перез, 2014; Роджърс и др., 2016). Освен
|ooѴbmѴo;ubm];1;vv0o7;b]_|(Miller
and Perez, 2014;
Rogers
et al,с 2016)ĺ
това, НКП се оценяват и могат да бъдат от значителна
помощ
за хора
u|_;ulou;ķ"-u;-Ѵ;70ķ-m71-m0;-vb]mbC1-m|-b7|oķr;orѴ;b|_
диабет, които трябва да контролират своя прием на въглехидрати, важен
7b-0;|;v_om;;7|ol-m-];|_;bu1-u0o_7u-|;bm|-h;ķ-mblrou|-m|-vr;1|
аспект от управлението на диабета (ЕОБХ, 2011; Тимпе Бехнен и др., 2013;
o=7b-0;|;vl-m-];l;m| (EFSA, 2011; Timpe Behnen et al, 2013; Nichol et al,
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Никол и др., 2018). В допълнение НКП могат да са полезни за оралното
2018)ĺ77bঞom-ѴѴķ"1-m0;0;m;C1b-Ѵ|oou-Ѵ_;-Ѵ|_7;|o|_;bumomŊ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
здраве поради техните некариогенни
1-ubo];mb1ruor;uঞ;v(EFSA,
2011)ĺ свойства (ЕОБХ, 2011).
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
$_;;b7;m1;vrrouঞm]|_;0;m;C|vo="bv7bv1vv;7bm7;|-bѴbm|_;m;|
Доказателствата в подкрепа на ползите от НКП са разгледани подробно в
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
chapters
of this
booklet:
следващите
раздели
от тази
книжка:
that
have been
approved
through
EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Раздел
4 – 2017)ĺ
Нискокалорични подсладители, прием на калории и управление
them.”
(PHE,
на телесното тегло

m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
Раздел 5 - Нискокалорични подсладители, контрол на кръвната захар и
управление
на диабета
it was
concluded
that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Раздел
6 - Нискокалорични
и оралноof
здраве
their
weight
as they reduceподсладители
the calorie content
foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

6
7
8

"1-m_;Ѵrbm7bb7-Ѵv "-u;-Ѵ;70-m7
НКП се оценяват и могат да
1-m0;-vb]mbC1-m|-b7
бъдат от значителна помощ
to
people
with diabetes
за хора
с диабет,
които имат
_om;;7|ol-m-];
нужда да управляват своя
приемcarbohydrate
на въглехидрати
their
intake

НКП могат да помогнат
achieve reduced total
на хората да постигнат
;m;u]Ő1-Ѵoub;őbm|-h;
намален
общ прием на
and thus
be a helpful
енергия
(калории)
и така да
бъдат
полезен
инструмент
|ooѴbmѴo;ubm];1;vv
при намаляване на
body weight
наднорменото телесно тегло.

"1-m0;0;m;C1b-Ѵ
НКП може да бъдат
to oral health due to
полезни за оралното
their
non-cariogenic
здраве
поради техните
ruor;uঞ;v
некариогенни свойства.

Експертно
Experts’
мнение
views

1

Нискокалоричните подсладители за намаляване на захарта:
През перспективата на общественото здраве…

o1-Ѵoub;v;;|;m;uvbmv]-uu;71ঞomĹr0Ѵb1_;-Ѵ|_r;uvr;1ঞ;Ļ
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3
4
5
6
7
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Проф. Алисън Галахър: Актуалните препоръки за обществено здраве са да
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

намаляване на размера на порциите и реформулиране на продуктите. НКП

Prof
Alison Gallagher:
uu;m|r0Ѵb1_;-Ѵ|_u;1oll;m7-ঞomv
"ruob7;-7;vbu;7v;;||-v|;b|_o||_;-77bঞomo=-rru;1b-0Ѵ;
ограничаваме
консумацията
на свободни захари в храненето си. Свободните захари
осигуряват сладък вкус без значително добавяне на енергия и могат да помогнат
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
-u;|_-|;Ѵblb|ou7b;|-ubm|-h;vo==u;;v]-uvĺ
;m;u]-m71-m_;Ѵrl-bm|-bm|_;r-Ѵ-|-0bѴb|o=u;=oulѴ-|;7ruo71|vĺ
са добавяните към храна или естествено присъстващите вu;;v]-uv-u;
меда, сиропите и в плодови
за поддържане на вкуса на реформулирани продукти. с повторно съставена
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
those
added
to
food
or
those
naturally
present
in
honey,
syrups
);1-m0;1omC7;m|-0o||_;v-=;|o="1uu;m|Ѵ-rruo;7=ou
сокове захари,
но неitвключват
естествено
в прясното
мляко и
формула. Можем да сме уверени относно безопасността на НКП, които
industry,
in which
states, “We
endorseсъществуващи
the Europeanзахари
Food Safety
Authority’s
and unsweetened fruit juices, but do not include naturally occurring
v;bm=oo7v-m70;;u-];vb|_-ѴѴ"m7;u]obm]ub]ouovv-=;|
продукти. Потенциалното отрицателно въздействие на прекомерното високо
понастоящем са одобрени за влагане в храни и напитки в резултат от всички
Ŏмлечните
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
v]-uvbmlbѴh-m7lbѴhruo71|vĺ$_;ro|;mঞ-Ѵm;]-ঞ;blr-1|o=
;-Ѵ-ঞomvrubou|o|_;bu-rruo-Ѵ=ouv;ķv-ѴѴu;vѴঞm]bm|_;
that
have been
approvedзахари,
throughпо-конкретно
EFSA’s processes
are a safe
and acceptable
потребление
на свободни
от подсладени
с добавени
захари
проведени стриктни оценки на безопасността преди тяхното одобрение за
_b]_1omvlrঞomo==u;;v]-uvom_;-Ѵ|_ķr-uঞ1Ѵ-uѴ=uolv]-uŊ
-vvb]ml;m|o=-m-11;r|-0Ѵ;7-bѴbm|-h;Ő őĸbm7;;7ķu;1;m|]Ѵo0-Ѵ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
напитки, е добре известно, че е свързано с увеличеното натрупване на телесно тегло
употреба, обикновено водещи до определянето на допустим дневен прием (ДДП);
sweetened
beverages, is well recognised being associated with
bm|-h;7-|-_b]_Ѵb]_|mo1-v;=ou1om1;umbmu;Ѵ-ঞom|o1uu;m|"
them.”
(PHE,
2017)ĺ
(и с това допринасяне за затлъстяване), увеличен риск от развиване на диабет от тип
всъщност
данни за консумация в глобален мащаб не открояват
bm1u;-v;7;b]_|]-bmŐ-m7|_v1om|ub0ঞm]|oo0;vb|őķbm1u;-v;7
intakes (Martyn
et al, скорошните
2018)ĺ)_;mv;7|ou;rѴ-1;v]-uŊv;;|;m;7
2 и увеличена заболеваемост от зъбен кариес. Световната здравна организация (СЗО)
ubvho=7;;Ѵorbm]|r;Ƒ7b-0;|;v-m7bm1u;-v;7bm1b7;m1;o=
ruo71|vb|_Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7-Ѵ|;um-ঞ;vķ"u;ru;v;m|-m
причина за тревога във връзка с текущия прием на НКП (Мартин и др., 2018).
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
|oo|_7;1-ĺ$_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomŐ)őu;1oll;m7v
;-v-|ou;71;v]-ubm|-h;bm|_;7b;|ĺ
ou;-lrѴ;ķu;rѴ-1bm]
препоръчва да намалим консумацията си на свободни захари през целия живот, като
Когато се ползват за замяна на подслаждани
със захар продукти с алтернативи с
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
that
we reduce
our intakes
of да
free
sugars across
life
course,захари до 10%
-u;]Ѵ-uŐv]-uŊv;;|;m;7őruo71|b|_-ѴoŊ1-Ѵoub;v;;|;m;7
препоръчва
на възрастни
и деца
ограничат
приемаthe
си на
свободни
нискокалорични подсладители, НКП представляват начин за намаляване на
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
u;1oll;m7bm]|_-|-7Ѵ|v-m71_bѴ7u;mѴblb|;7|_;bubm|-h;o==u;;
;tb-Ѵ;m|u;vѴ|vbm-u;71ঞombmv]-u-m7;m;u]bm|-h;ĺ)_;m
от общия
прием
калории
(СЗО,
В Обединеното
Научната
приема на захар в храненето. Например, замяната на обичаен (подсладен със
their
weight
as на
they
reduce
the2015).
calorie
content of кралство
foods and
drinks while
v]-uv|oƐƏѷo=|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;(WHO, 2015)ĺm|_;&ķ|_;
v;7bm|_bv-ķ"_-;|_;-7-m|-];o=u;71bm];m;u]bm|-h;
консултативна комисия по храненето
(SACN) препоръчва консумацията на свободни
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
захар) продукт с еквивалент с нискокалорични подсладители води до намаляване
"1b;mঞC17bvouollb;;om|ubঞomŐ"őu;1oll;m7v
b|_o|u;71bm]|_;r-Ѵ-|-0bѴb|Őouv;;|m;vvőo=|_;7b;|ĺ"
захари да не надвишава 5% от общия прием на калории (SACN, 2015). Предвид
на приема на захар и калории.
bm|-h;vo==u;;v]-uvv_oѴ7mo|;1;;7Ɣѷo=|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;
u;ru;v;m|-v;=Ѵr-u|o=;@ou|v|ou;71;o;u-ѴѴbm|-h;vo=v]-uv
текущото
потребление на свободни захари от населението (в Обединеното кралство
Когато се ползват по такъв начин, НКП имат предимството да намаляват приема
(SACN,
2015)ĺb;m|_;1uu;m|_b]_1omvlrঞomo==u;;v]-uv
-m7_;Ѵrb|_0o7;b]_|l-m-];l;m|ĺ
средният прием се изчислява, че е повече от двойно по-голям от препоръчителния),
на калории, без да намаляват приятния вкус (или сладостта) в избрания режим на
b|_bm|_;rorѴ-ঞomŐbm|_;&-;u-];bm|-h;v-u;;vঞl-|;7|o0;
o;u7o0Ѵ;|_;u;1oll;m7;7őķ-1_b;bm]v1_u;71ঞomvbmv]-u
постигането на такива намаления в приема на захар е предизвикателство и изисква
хранене. НКП представляват полезна част от усилията за намаляване на
intakes
is challenging
and requiresпопуляризирането
targeted approaches
including the избори,
целенасочени
подходи, включително
на по-здравословни
цялостната консумация на захари и помагат при управлението на телесното тегло.
ruoloঞomo=_;-Ѵ|_b;u1_ob1;vķu;71ঞomvbmrouঞomvb;-m7ruo71|
u;=oulѴ-ঞomvĺ
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views
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на енергия (калории) в храненето, особено калории от захари, и в крайна сметка като стратегия, която да подпомага контрола
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калории, за да продължат да се наслаждават на храни и напитки със сладък вкус с по-малко или никакви калории, както и да
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поддържат приятния вкус от хранителния режим, като същевременно целят да управляват своето телесно тегло. Но ролята
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на НКП в управлението на теглото в последното време е противоречива тема въпреки баланса на доказателствата,
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показващи полезен ефект при контрола на теглото, когато се ползват НКП вместо захари и в контекста на цялостно
"-u;v;7bmrѴ-1;o=v]-uv-m7bm|_;1om|;|o=-mo;u-ѴѴ_;-Ѵ|_7b;|-m7Ѵb=;v|Ѵ;ĺ
Нискокалоричните подсладители (НКП) се ползват често като средство за подпомагане намаляването на цялостния прием

здравословно хранене и начин на живот.

В този контекст целта на настоящия раздел е да представи преглед на научните доказателства относно това как НКП влияят
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на приема на калории и телесното тегло, като се концентрира върху наличните данни от проучвания върху хора.
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хранителната експозиция, и резултатите върху здравето на хората. (Маки и др., 2014). В тази
rorѴ-ঞomŎ-hb;|-ѲĶƏƍƎƑŏĺ$_-|v-b7ķ;;m|_;u;vѴ|vo=!$vlv|0;
на енергия, поради компенсаторното ядене при следващото ястие или
1omCul;70;b7;m1;=uolu-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-Ѵv
връзка резултатите от РКИ трябва да бъдат оценявани внимателно и всички данни следва да
1-u;=ѴѴ;-Ѵ-|;7-m7-ѴѴ7-|-v_oѴ70;1omvb7;u;7_;m;-Ѵ-ঞm]
по-късно през деня, това не е потвърдено от доказателства от
Ő!$vőĺ
бъдат взети предвид при оценка на резултатите от РКИ.
o|1ol;v=uol!$vĺ
рандомизирани контролирани изпитвания (РКИ).
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Научни свидетелства от рандомизирани контролирани изпитвания

1
2
3
4
5
6
7
8

Множество интензивни краткосрочни РКИ с различни дизайни на проучванията са
изпитвали въздействието на консумацията на нискокалорични подсладители върху
последващия прием на калории при at libitum хранене и са го сравнили с

"1b;mঞC1;b7;m1;=uolu-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-Ѵv
въздействието
на различни контроли, включително спрямо захар или неподсладени
;-Ѵ|_o=-1|;ķv_ou|Ŋ|;ul!$vo=7b@;u;m|v|77;vb]mv_-;|;v|;7
продукти,
вода, плацебо или нищо. Макар и проучванията да са показали, че може
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

|_;blr-1|o=|_;1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7ru;Ѵo-7vom|_;
v0v;t;m|;m;u]bm|-h;bm-m-7Ѵb0b|ll;-Ѵ-m71olr-u;7b||o|_;blr-1|
замяна
на захарта, това компенсиране е малко. Следователно, то е частично и
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
o=7b@;u;m|1olr-u-|ouvbm1Ѵ7bm];uvvv]-uoumv;;|;m;7ruo71|vķ
industry,което
in which
it states,
“Weзначително
endorse the
European
FoodнаSafety
Authority’s
непълно,
означава,
че има
нетно
намаление
калориите
(полза)
-|;uķrѴ-1;0ooumo|_bm]Ő1om|uoѴvőĺ)_bѴ;v|7b;v_-;v_om|_-||_;u;
Ŏпри"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
употреба на НКП в сравнение със захарта и по този начин - намаляване на
1-m0;vol;1olr;mv-ঞom=ou|_;ľlbvvbm]Ŀ1-Ѵoub;v_;m"-u;v;7
that
have
been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
общия
прием на калории, консумирани при следващото(ите) хранене(ия) и като цяло
|ou;rѴ-1;v]-uķ|_bv1olr;mv-ঞombvomѴvl-ѴѴĺ;m1;ķb|bvr-uঞ-Ѵ-m7mo|
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
вbm=ѴѴķl;-mbm]|_-||_;u;bv-m;|vb]mbC1-m|1-Ѵoub17;1u;-v;Ő0;m;C|őb|_
рамките на деня (Антон и др., 2010; Белисъл, 2015; Роджърс и др., 2016; Роджърс,
them.” (PHE, 2017)ĺ
"v;_;m1olr-u;7|ov]-uķ-m7|_vķ-7;1u;-v;bmo;u-ѴѴ1-Ѵoub;v
2017).
Освен това няма увеличен прием на калории след консумация на напитки с
1omvl;7bm|_;v0v;t;m|l;-ѴŐvő-m7o;u-ѴѴb|_bm|_;7-
(Anton et al,
нискокалорични
в сравнение с приема на калории след консумация
m|_;ƑƏƐƔподсладители
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
2010; Bellisle, 2015; Rogers et al, 2016; Rogers, 2017)ĺ u|_;ulou;ķ|_;u;bv
на
водаconcluded
или други неподсладени
напитки
и Попкин,
2009; Роджърс
и др.,
it was
that replacing
foods (Мейтс
and drinks
sweetened
with sugars
mobm1u;-v;7;m;u]bm|-h;=oѴѴobm]1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7
2016).
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
0;;u-];v1olr-u;7|o;m;u]bm|-h;=oѴѴobm]1omvlrঞomo=-|;uou
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
other unsweetened drinks Ŏ-;v-m7orhbmĶƏƍƍƔķ!o];uv;|-ѲĶƏƍƎѳŏĸ
2015őĺ
Вl-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
най-задълбочения преглед (PHE,
и оценка,
извършен до момента от група експерти,
да
има известна компенсация за „липсващите“
при използване на НКП за
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő калории,
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|

Вид и
брой
на of studies
Type
and
number
проучванията
(or
number of comparisons)

Резултати
Results

Прием на калории от предварителен прием, хранене
Краткосрочни РКИ (≤1 ден)
"_ou|Ŋ|;ul!$vŐƽƐ7-ő
m;u]m|-h;=uolru;Ѵo-7rѴv-7
ad libitum, предварителния прием на храна е бил с
(56
129 comparisons)
(56studies;
проучвания;
129 сравнения) Ѵb0b|ll;-Ѵ_;mru;Ѵo-7-v"
НКП спрямо
неподсладенcontrol,
контрол, вода, нищо
versus
sugar,захар,
unsweetened
или плацебо (в капсули):
-|;uķmo|_bm]ourѴ-1;0oŐbm1-rvѴ;vőĹ
• По-нисък прием на калории с НКП спрямо захар
Ŏ o;u;m;u]bm|-h;b|_";uvv
(както при деца, така и при възрастни)
v]-uŐbm0o|_1_bѴ7u;m-m7-7Ѵ|vő
• Няма статистическа в енергийния прием при НКП
Ŏ o|v|-ঞvঞ1-ѴѴ7b@;u;m|;m;u]bm|-h;
спрямо спрямо неподсладен контрол, вода, нищо,
b|_";uvvmv;;|;m;71om|uoѴķ
плацебо (в капсули)
-|;uķmo|_bm]ķrѴ-1;0oŐbm1-rvѴ;vő

Продължителни
РКИ
(>1 ден); In all cases the absolute value for total
Sustained
RCTs (>1
day);
Във всички случаи абсолютната стойност за общия
Изучаването
енергийния
Studying
EnergyнаIntake
as an
or change
in Energy
Intakeприем
wasеlower
for
или промяната
в енергийния
била по-ниска
прием като
резултат (10
outcome
(10 comparisons)
"Ĺ
за НКП:
Ŏ
";uvvv]-uĹƴƕƔ|oƴƔƐƓh1-Ѵr;u
сравнения)
• НКП спрямо захар: −75 до − 514 kcal на ден
7-ŐƖ1olr-ubvomvő
които
са разгледали систематично резултатите от наблюдения и интервенционни
m|_;lov||_ouo]_u;b;ouh|o7-|;0-]uoro=;r;u|v_o
(9 сравнения)
Ŏ
";uvv-|;uĹƴƐƑѵh1-Ѵr;u7-ŐƐ
• НКП спрямо вода: −126 kcal на ден (1 сравнение)
u;b;;7bm-vv|;l-ঞ1-|_;u;vѴ|vo=-mbl-Ѵķ_l-mo0v;u-ঞom-Ѵ-m7
изследвания
при животни и хора, даващи информация за въздействието от
1olr-ubvomő
bm|;u;mঞomv|7b;vruob7bm]bm=oul-ঞomom|_;blr-1|o="1omvlrঞom
консумацията
на НКП върху приема на калории и/или телесното тегло, Роджърс и
om;m;u]bm|-h;-m7ņou0o7;b]_|ķ!o];uv;|-Ѵ=om7|_-||_;;b]_|o=
др. открили, че тежестта на доказателствата от 56 интензивни предварителни
Таблица 1: Резюме на резултатите от мета анализ на краткосрочни и продължители рандомизирани
$-0Ѵ;ƐĹ"ll-uo=|_;u;vѴ|vo=|_;l;|-Ŋ-m-Ѵvbvo=v_ou|Ŋ|;ul-m7vv|-bm;7u-m7olbv;7
|_;;b7;m1;=uolƔѵ-1|;ru;Ѵo-7v|7b;vŐbm1Ѵ7bm]ƐƑƖ1olr-ubvomvő-m7 1om|uoѴѴ;7|ub-ѴvŐ!$vőv|7bm]|_;;@;1|om;m;u]bm|-h;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvŐ"ő
контролирани изпитвания (РКИ), изучаващи ефекта на приема на калории от нискокалорични
проучвания (включително 129 сравнения) и от 10 продължителни проучвания
;uvv7b@;u;m|1olr-u-|ouvŐv]-uķmv;;|;m;7ķ-|;uķmo|_bm]ķrѴ-1;0oőŒ-7-r|-ঞom=uol
подсладители (НКП) спрямо различни контроли (захар, неподсладени напитки, вода, нищо, плацебо)
=uolƐƏѴom];uŊ|;ulv|7b;vŐbm1Ѵ7bm]ƐƑ1olr-ubvomvőbm7b1-|;v7;1u;-v;7
|_;r0Ѵb1-ঞom0!o];uv;|-ѴķƑƏƐѵœĺ
[адаптация от публикация от Роджърс и др., 2016].
(включително 12 сравнения) показва намален прием на калории при консумация на
;m;u]bm|-h;b|_1omvlrঞomo="u;Ѵ-ঞ;|ov]-u (Rogers et al, 2016)ĺ
НКП
сравнено със захар (Роджърс и др., 2016). Забелязва се, че във всички
o|-0Ѵķbm-ѴѴѴom]Ŋ|;ulv|7b;vķ|_;"]uor_-7|_;Ѵo;v|-0voѴ|;
дългосрочни
проучвания групата с НКП е имала най-ниските абсолютни стойности
-Ѵ;v=ou|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;ķ1olr-u;7b|_|_;1om|uoѴ]uorŐ;b|_;uv]-u
ou-|;uőķ0|b|_-ubm]l-]mb|7;o=|_;7b@;u;m1;bmbm|-h;vķ-vv_om
за
общия прием на енергия в сравнение с контролната група (или захар, или вода),
bm$-0Ѵ;Ɛĺ
но
с различна големина на разликите в приема, както е показано в Таблица 1.
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Доколкото е приеимливо повчето изследвания да сравняват въздействието на
хранителните навици за НКП в храни и напитки, спрямо захарта и захарни продукти, в

2

съответствие с предназначението им като заместители на захар, възникват въпроси

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
относно
въздействието им върху енергиийния и хранителен прием, когато се сравняват
)_bѴ;b|bvu;-vom-0Ѵ;|_-|lov|v|7b;voѴ71olr-u;|_;blr-1|om

сm-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
вода. Това е разгледано в наскороm]Ѵ-m7Ő
публикуваноőr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
РКИ, което сравнява дългосрочния
;-ঞm]0;_-bouo="bm=oo7v-m77ubmhv|ov]-u-m7v]-uruo71|vķ

;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
ефект
на напитки с нискокалорични подсладители върху приема на енергия и храна
bmѴbm;b|_|_;bubm|;m7;7v;-vv]-uv0vঞ||;vķ|_;u;_-;0;;m

3
4
5
6

industry,
in (Фантино
which it states,
“WeТова
endorse
European
Food SafetyиAuthority’s
t;vঞomv-0o||_;bublr-1|om;m;u]-m7=oo7bm|-h;_;m1olr-u;7|o
спрямо
вода
и др., 2018).
РКИthe
изследва
краткосрочните

Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that
have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
|_;Ѵom];uŊ|;ul;@;1|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhvom;m;u]-m7=oo7
апетита, приема на енергия и храни при извадка от 166 потребители, които не са
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
intake versus waterŎ -mࢼmo;|-ѲĶƏƍƎѴŏĺ$_bv!$;-lbm;7|_;v_ou|Ŋ
привикнали да консумират НКП. Проучването установи, че напитките с нискокалорични
them.” (PHE, 2017)ĺ
-m7Ѵom];uŊ|;ul;@;1|vo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhv;uvv-|;uom
-|;uĺ$_bv_-v0;;m-77u;vv;7bm-u;1;m|Ѵr0Ѵbv_;7!$v|_-|1olr-u;7
дългосрочните
ефекти от напитки с нискокалорични подсладители спрямо вода върху

подсладители и водата не се различават по своето въздействие върху приема на

-rr;ঞ|;ķ;m;u]-m7=oo7bm|-h;bm-v-lrѴ;o=Ɛѵѵľm-ठ;Ŀ1omvl;uvķbĺ;ĺ
r;orѴ;_o;u;mo|v;7|o1omvlbm]"ĺ$_;v|7=om7|_-|Ѵo
it was на
concluded
that
replacing
foods
and drinks
sweetened
sugars прием
период
привикване.
След
5-седмичен
период
на привикване
към with
НКП общият
1-Ѵoub;v;;|;m;70;;u-];v-m7-|;u7omo|7b@;ubm|_;bublr-1|om
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
на
калории и храни не се е променил в групата с НКП спрямо контролната група (вода)
1-Ѵoub;ķv]-u-m7v;;|=oo7bm|-h;vķ-[;u-1|;1omvlrঞomou-[;u-
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
иѴom];uŊ|;ul_-0b|-ঞomr;ubo7ĺ[;u-ƔŊ;;h_-0b|-ঞomr;ubo7|o"ķ
няма увеличение в консумацията на сладки храни.
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
|o|-Ѵ1-Ѵoub;-m7=oo7bm|-h;v7b7mo|1_-m];bm|_;"]uor;uvv|_;
калории,
захар и сладки
храни, след интензивно потребление или след дългосрочен
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ

1om|uoѴŐ-|;uő]uor-m7|_;u;-vmobm1u;-v;bm|_;1omvlrঞomo=
v;;|=oo7vĺ

Взети заедно, сумарните доказателства от РКИ последователно показват, че

консумацията на НКП вместо захари може да помогне за намаляване на цялостния
прием на енергия, както и че, обратно на опасенията, че НКП биха могли да увеличат

$-h;m|o];|_;uķ|_;1oѴѴ;1ঞ;;b7;m1;=uol!$v1omvbv|;m|Ѵv_ov|_-|

апетита
и приема на храни, приемът на калории не се различава за НКП спрямо вода
|_;1omvlrঞomo="bmrѴ-1;o=v]-uv1-m_;Ѵru;71;o;u-ѴѴ;m;u]
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или
спрямо неподсладен продукт, както след интензивна еднократна, така и
bm|-h;-m7|_-|ķ1om|u-u|o|_;1om1;um|_-|"lb]_|bm1u;-v;-rr;ঞ|;

-m7=oo7bm|-h;ķ;m;u]bm|-h;7o;vmo|7b@;u=ou";uvv-|;uou
дългосрочна
консумация.
;uvvmv;;|;m;7ruo71|ķ0o|_-[;u-1|;ouѴom];uŊ|;ul1omvlrঞomĺ
Therefore, when
in place
of sugars,
beда
a useful
dietary
tool,
Следователно,
когатоused
се ползват
вместо
захари,LCS
НКПcan
може
са полезен
инструмент
among a pool of other strategies, in helping us reduce our daily calorie
в хранителния режим, сред множество други стратегии за намаляване дневния
intake and manage overall energy balance (Peters and Beck, 2016)ĺ
прием на калории и управление на цялостния енергиен баланс (Питърс и Бек, 2016).

Напитки с
нискокалорични
Low calorie
подсладители
sweetened и вода
не
се различават
beverages
and по
тяхното въздействие
-|;u7omo|7b@;u
върху приема на
bm|_;bublr-1|om
калории, захар и сладка
calorie, sugar and
храна

sweet food intake

Фантино и др., 2018
-mঞmo;|-ѴķƑƏƐѶ
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"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
them.” (PHE, 2017)ĺ
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

Role of low calorie sweeteners in weight

Роля
на нискокалоричните
подсладители при
loss and
maintenance
загубата
и поддържането на тегло
m;u]7;mvb|o==oo7vbv-mblrou|-m|
7;|;ulbm-m|o=;m;u]bm|-h;bm-l;-Ѵouo=|_;
Енергийната
плътност на храни е важен определящ фактор за
|o|-Ѵ1-Ѵoub;bm|-h;o;u|_;1ouv;o=|_;7-ĺv
7bv1vv;7;-uѴb;ubm|_bv1_-r|;uķ0v0vঞ|ঞm]
приема
на енергия в еднократно хранене или за цялостния
v]-uvb|_"ķb|bvrovvb0Ѵ;|oѴo;u|_;
прием
на калории в хода на деня. Както беше разгледано вече
energy density of foods and drinks and thus help
в този раздел, чрез замяната на захари с НКП е възможно да
bm|o|-Ѵ7-bѴ;m;u]bm|-h;u;71ঞom-m7ķ-v-
се намали енергийната плътност на храни и напитки и това да
u;vѴ|ķ1om|ub0|;|o;b]_|Ѵovv_;m1omvl;7
спомогне за намаляване на общия дневен прием на калории и,
bm|_;1om|;|o=-1-Ѵoub;Ŋ1om|uoѴѴ;77b;|ĺ=
в1ouv;ķ|_;buѴঞl-|;;@;1|bѴѴ7;r;m7om|_;bu
резултат - да допринесе за сваляне на теглото, когато се
консумират
в рамките на калорийно контролиран хранителен
bm|;]u-ঞomb|_bm-u;71;7;m;u]7b;|vbm1;om;
v_oѴ7mo|;r;1||_-|"-Ѵom;oѴ71-v;
режим.
Разбира се, техният краен ефект ще зависи от
;b]_|Ѵovv0|_;lv;Ѵ;vĺ
интегрирането
им в енергийно намален хранителен режим, тъй
като човек не трябва да очаква, че сами по себе си биха довели
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v|7b;7bm-Ѵ-u];ml0;uo=;ѴѴŊ7;vb]m;7
1om|uoѴѴ;7_l-m|ub-Ѵv_b1_-u;ru;v;m|;7
Ефектът от НКП върху телесното тегло е изучаван от много
in $-0Ѵ;Ƒ and are discussed in the following
контролирани
r-u-]u-r_vĺ и с добър дизайн изследвания върху хора –
до сваляне на тегло.

въпросните проучвания са представени в Таблица 2 и се
обсъждат в следващите абзаци.
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Повече от десет продължителни РКИ са изучавали ефектите от НКП върху

благоприятен ефект от НКП върху цялостния контрол на теглото и

Ļbm-7Ѵ|v
особено при по-дългосрочно поддържане на редуцирано тегло, когато се
телесното тегло при възрастни или като част от програми за отслабване
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ползват като част от програма за поведенческо сваляне на тегло
(Кандерс и др., 1988; Блекбърн и др., 1997; Питърс и др., 2014; Коюнчу и
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them.”
(PHE, 2017)ĺ
контрол на теглото би подобрило отслабването и дългосрочния контрол
и др., 2014).
_;|_;u|_;-77bঞomo=|_;"-vr-u|-l;|o-
(Raben
et al, 2002; Maersk et al, 2012; Tate et al, 2012; Sorensen
на теглото за период на проследяване от 3 години при 163 жени с със
lѴঞ7bv1brѴbm-u;b]_|1om|uoѴruo]u-ll;oѴ7blruo;
et
al, 2014)ĺ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
затлъстяване. Жените били разпределени на случаен принцип към други,
Резултатите от „Избирайте здравословни варианти съзнателно всеки ден“;b]_|Ѵovv-m7Ѵom]Ŋ|;ul1om|uoѴo=0o7;b]_|o;u-ƒŊ;-u
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
!;vѴ|v=uol|_;_oov;;-Ѵ|_rঞomvomv1bovѴ
които или консумирали, или се въздържали от храни, подсладени с
(CHOICE)
РКИ, в което 318 възрастни участника с наднормено тегло или =oѴѴoŊrbmƐѵƒo0;v;ol;mĺ$_;ol;m;u;u-m7olѴ
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their
weight as
they
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the
calorieподсладени
content ofсъс
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and
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while аспартам. Резултатите показали, че и двете групи са свалили средно 10%
=oo7vv;;|;m;7b|_-vr-u|-l;ĺ$_;u;vѴ|vbm7b1-|;7|_-|
r-uঞ1br-m|v;u;-vh;7|ou;rѴ-1;v]-uŊv;;|;m;70;;u-];v
от първоначалното им телесно тегло в първата фаза на проучването, като
(PHE,
сl-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
нискокалорична алтернатива,
или2015őĺ
с вода, показват, че както групата на
0o|_]uorvѴov|-m-;u-];o=ƐƏѷo=|_;bubmbঞ-Ѵ0o7;b]_|
b|_;b|_;u-Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7-Ѵ|;um-ঞ;oub|_-|;uķ
тези, консумирали НКП, се справили по-добре със задържането на
диетични напитки, така и групата на вода постигнала като резултат
-||_;Cuv|r_-v;o=|_;v|7b|_|_ov;_o1omvl;7"
showed that both the diet beverage group and the water group
сваленото тегло в дългосрочен план. След 3 години групата, която се
значително отслабване (средна загуба на тегло от 2.5 kg и от 2.03 kg за
0;bm]lou;v11;vv=Ѵbmh;;rbm]|_;Ѵov|;b]_|o@bm|_;
u;vѴ|;7bmvb]mbC1-m|;b]_|ѴovvŐl;-m;b]_|Ѵovvo=ƑĺƔh]
въздържала от храни, подсладени с аспартам, била средно възвърнала
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напитка и за групата на вода, съответно), както и че шансът заѴom]|;ulĺ[;uƒ;-uvķ|_;]uor|_-|-0v|-bm;7=uol=oo7v
-m7o=ƑĺƏƒh]=ou|_;7b;|0;;u-];-m7|_;-|;u]uorķ
почти цялото свалено тегло, докато групата, която консумирала храни,
постигане
на 5% загуба на тегло за 6 месеца бил значително по-голям в v;;|;m;7b|_-vr-u|-l;_-7ķom-;u-];ķu;]-bm;7-Ѵlov|-ѴѴ
u;vr;1ঞ;Ѵő-m7|_-||_;1_-m1;o=-1_b;bm]-Ɣѷ;b]_|
подсладени с аспартам, поддържала клинично-значима средна загуба на
групата
на нискокалорична напитка в сравнение с контролната група, която
е
|_;;b]_|Ѵov|ķ_bѴ;|_;]uor|_-|1omvl;7=oo7v;;|;m;7
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тегло от 5% от първоначалното им телесно тегло (Фигура 1). Това било
направила
собствени промени в храненето (Тате и др., 2012). Въз основа на
dietaryконстатации,
changes (Tate
първото проучване, показващо полезнатаb]u;Ɛőĺ$_bv
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(2012) заключили, че, на ниво население, ;b]_|Ѵovvo=Ɣѷo=|_;bubmbঞ-Ѵ0o7;b]_|Ő
-v|_;Cuv|v|7v_obm]-0;m;C1b-ѴuoѴ;o=Ѵom]Ŋ|;ul"
;|-Ѵĺ(2012) conclude that, om-rorѴ-ঞomѴ;;Ѵķu;rѴ-1;l;m|
употреба на НКП при поддържане на свалено тегло, констатация с важно
замяната на калорични напитки с некалорични алтернативи би могло да
v;bm;b]_|Ѵovvl-bm|;m-m1;ķ-Cm7bm]b|_blrou|-m|1Ѵbmb1-Ѵ
o=1-Ѵoub10;;u-];vb|_mom1-Ѵoub1-Ѵ|;um-ঞ;v1oѴ70;-m
клинично значение, предвид на недобрата дългосрочна успеваемост на
бъде важно послание за общественото здраве.
blrѴb1-ঞomv]b;m|_;roouѴom]Ŋ|;ulv11;vvu-|;vo=;b]_|
blrou|-m|r0Ѵb1_;-Ѵ|_l;vv-];ĺ
усилията за сваляне на теглото (Блекбърн и др., 1997).
Ѵovv;@ou|v(Blackburn et al, 1997)ĺ
При сравнение с вода или с контрола, някои проучвания са показали
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Фигура 1: Процент на промяна в телесното тегло в период от 175 седмици за жени (N=163), участващи в пълна програма за отслабване с и без аспартам-съдържащи продукти при 19

ruo]u-lb|_-m7b|_o|-vr-u|-l;Ŋ1om|-bmbm]ruo71|vromƐƖ;;hvo=-1ঞ;;b]_|Ѵovv=oѴѴo;70-ƒѵŊlom|_;b]_|
b]u;ƐĹ;u1;m|-];1_-m];bm0o7;b]_|o;uƐƕƔh=ouol;mŐƷƐѵƒőr-uঞ1br-ঞm]bm-1olru;_;mvb;;b]_|Ŋ1om|uoѴruo]u-ll;b|_-m7b|_o|-vr-u|-l;Ŋ1om|-bmbm]
седмици активно отслабване, последвано Ѵovvl-bm|;m-m1;-m7=oѴѴoŊrr;ubo7ĺŐѴ-1h0um;|-ѴķƐƖƖƕő
от 36-месечно поддържане на сваленото тегло и период на проследяване (Блекбърн и др., 1997)
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По-късно друго голямо РКИ на Питърс и др. също така показа, че нискокалорични

на НКП.

напитки могат да помогнат на хората успешно да отслабнат и впоследствие да

Взети заедно, резултатите от РКИ са последователни в демонстриране на ползата

поддържат сваленото тегло в дългосрочен план (Питърс и др., 2016). Проучването

от НКП, особено когато се ползват вместо захар, което предполага, че НКП могат

оцени
ефектите на вода спрямо нискокалорични (диетични) напитки върху
ou;u;1;m|Ѵķ-mo|_;uѴ-u];!$0;|;uv;|-Ѵĺ-Ѵvobm7b1-|;7|_-|Ѵo

да бъдат полезен инструмент за хора, които управляват активно своето телесно
or0Ѵbv_;7!$v|7_-v|o7-|;o0v;u;7;b]_|]-bmb|_"v;ĺ
телесното
тегло в извадка
от 303 възрастни
с наднормено
тегло и затлъстяване
тегло с цел отслабване и поддържане на постоянно тегло (Питърс и Бек, 2016).
calorie sweetened
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to successfully
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програма
за поведенческо сваляне на тегло за 12 седмици (Питърс и др., 2014), et al,
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LCS, especially when used in place of sugar, which suggests that LCS can
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
последвана
от едногодишен период на поддръжка (Питърс и др., 2016). Участниците
2016)ĺ$_;v|7;-Ѵ-|;7|_;;@;1|vo=-|;u;uvvѴo1-Ѵoub;v;;|;m;7
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industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
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for weight loss and maintenance (Peters and Beck, 2016)ĺ
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разпределени на произволен принцип в една от две групи: тези, на които било
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al, 2014),
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that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
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(Peters
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проучване за проследяване показали, че групата на диетичните
them.” (PHE, 2017)ĺ
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напитки имала по-голямо поддържане на сваленото тегло и по-голямо намаление в
1om|uoѴ]uor-ѴѴo;7|o7ubmhomѴ-|;uĺ!;vѴ|v=uol|_;om;Ŋ;-u=oѴѴoŊ
обиколката
на талията
в сравнение с групата на вода: по отношение на ефекти
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ƓƔ
rv|7ķv_o;7|_-||_;7b;|0;;u-];]uor_-7]u;-|;ul-bm|;m-m1;
върху
телесното
тегло
участниците,
пиещи
диетични
напитки,
имали
средна
загуба
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
o=;b]_|Ѵovv-m7_b]_;uu;71ঞombm-bv|1bu1l=;u;m1;ķ1olr-u;7|o
ƓƏ
на
тегло от 6.21±7.65 kg спрямо 2.45±5.59 kg р< 0.01) за групата на вода. В процентно
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
|_;-|;u]uorĹbm|;ulvo=;@;1|vom0o7;b]_|ķr-uঞ1br-m|v7ubmhbm]
изражение,
44%asотthey
участниците
в групата
с диетична
напитка,
до края
на
their weight
reduce the
calorie
content of
foodsсвалили
and drinks
while
ƒƔ
7b;|0;;u-];v_-7-l;-m;b]_|Ѵovvo=ѵĺƑƐƼƕĺѵƔh];uvvƑĺƓƔƼƔĺƔƖ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 5%
2015őĺ
първата
година от проследяването
от телесното си тегло в сравнение с 25% в
h]rƺƏĺƏƐő=ou|_;-|;u]uorĺmr;u1;m|-];|;ulvķƓƓѷo=r-uঞ1br-m|vbm
ƒƏ
групата
на вода (Фигура 2) (Питърс и др., 2016). Този ефект не бил наблюдаван в
|_;7b;|0;;u-];]uorѴov|-|Ѵ;-v|Ɣѷo=|_;bu0o7;b]_|=uol0-v;Ѵbm;
ƑƔ
по-малко
проучване с 65 пациента с диабет, които завършили проучването, в което
|o|_;;m7o=|_;Cuv|;-uo==oѴѴoŊrķ1olr-u;7|oƑƔѷbm|_;-|;u
се
искало b]u;Ƒő
да заменят
или не
група) обичайната си диетична напитка с
ƑƏ
]uorŐ
(Peters
et (контролната
al, 2016)ĺ$_bv;@;1|-vmo|o0v;u;7bm-vl-ѴѴ;u
вода,
докато
били
в
програма
за
сваляне
на
тегло
от
24
седмици
(Маджд
и
др.,
v|7o=ѵƔr-ঞ;m|vb|_7b-0;|;v_o1olrѴ;|;7-v|7-vhbm]|_;l|o
ƐƔ
2015).
В това изпитване групата на вода имала малко, но статистически значимо
u;rѴ-1;ķoumo|Ő1om|uoѴ]uorőķ|_;buv-Ѵ7b;|0;;u-];b|_-|;u_bѴ;
ƐƏ
bm-;b]_|Ѵovvruo]u-ll;o=ƑƓ;;hv
(Madjd
et al,
2015)ĺm|_bv|ub-Ѵķ|_;
по-голямо
намаляване на телесно тегло. Все пак
и двете
групи
свалили
-|;u]uor_-7-vl-ѴѴ0|v|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|]u;-|;uu;71ঞombm0o7
статистически
значимо телесно тегло през периода на интервенция. Обратно на
Ɣ
;b]_|ĺo;;uķ0o|_]uorvѴov|v|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|0o7;b]_|7ubm]
проучването
на Питърс и др. (2016), участниците в проучването на Маджд и др. не
Ə
|_;bm|;u;mঞomr;ubo7ĺom|u-u|o|_;v|70;|;uv;|-Ѵĺ
(2016), the
били
проследявани след фазата на сваляне на тегло.
Вода
НКП
Water
LCS
r-uঞ1br-m|vbm|_;v|70-7f7;|-Ѵĺ;u;mo|=oѴѴo;7-[;u|_;;b]_|
b]u;ƑĹ;u1;m|-];o=r-uঞ1br-m|v_o-1_b;;7-|Ѵ;-v|Ɣѷ;b]_|Ѵovvĺ!;vѴ|v0-v;7
Ѵovvr_-v;ĺ
Фигура 2: Процент участници, които са постигнали поне 5% загуба на тегло. Резултати въз основа на χ2 анализ.

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

-uঞ1br-m|vŐѷő

1

Никое досега публикувано РКИ не е наблюдавало наддаване на тегло при употреба

oméƑ-m-ѴvbvĺmƷƐƔƓ=ou"ķmƷƐƓƖ=ou-|;uĺŖƺƏĺƏƏƐŐ;|;uv;|-ѴķƑƏƐѵőĺ
n=154 за НКП, n=149 за вода. *P < 0.001 (Питърс и др., 2016).

…при деца и подрастващи

Experts’
views
изследващи ефектите
от НКП, добавяни под формата на капсули в

В ранните проучвания, публикувани пред 70-те години на 20-ти век и
хранителния режим на деца и подрастващи, беше показано, че сами по себе
си НКП нямат неблагоприятен ефект върху телесното тегло и други резултати

1

за здравето, изследвани в тези проучвания (Фрей и др., 1976; Кноп и др.,
1976). По-нови проучвания, изучаващи въздействието на замяната на
подсладени със захар напитки (ПЗН) с нискокалорични алтернативи са

Ļbm1_bѴ7u;m-m7-7oѴ;v1;m|v

2
3
4
5
6
7
8

показали
полезни ефекти на такава замяна при детско затлъстяване
m;-uѴv|7b;vr0Ѵbv_;7bm|_;ƐƖƕƏvbm;vঞ]-ঞm]|_;;@;1|vo="-77;7

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

(Ебелинг
и др., 2006; Родеармел и др., 2007; Ебелинг и др., 2012; де Руйтер и
bm|_;=oulo=1-rvѴ;vbm|_;7b;|vo=1_bѴ7u;m-m7-7oѴ;v1;m|vķb|-vv_om

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
o|1ol;v;-lbm;7bm|_;v;v|7b;v(Frey et al, 1976; Knopp et al, 1976)ĺou;
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
u;1;m||ub-Ѵvv|7bm]|_;blr-1|o=u;rѴ-1bm]v]-uŊv;;|;m;70;;u-];v
ВŎ РКИ
при 641 деца с нормално тегло на възраст 5-11 години в Нидерландия
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
Ő""vőb|_Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7-Ѵ|;um-ঞ;v_-;v_om0;m;C1b-Ѵ;@;1|v
that
have beenна
approved
through EFSA’s
processes are
safe
and Rodearmel
acceptable
консумацията
с нискокалорични
алтернативи
спрямо
подсладени
със et al,
o=v1_u;rѴ-1;l;m|bm1_bѴ7u;m-7brovb|(Ebbeling
etaal,
2006;
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
захар
в продължение
наal,
182012;
месеца
намали
на тегло
2007;напитки
Ebbeling(ПЗН)
et al, 2012;
de Ruyter et
Katan
et al,качването
2016)ĺ
them.” (PHE, 2017)ĺ

|_-|"|_;lv;Ѵ;v_-;mo-7;uv;;@;1|om0o7;b]_|-m7o|_;u_;-Ѵ|_
др.,
2012; Катан и др., 2016).

и натрупването на мазнини, свързано с растежа на тази възраст (де Руйтер и

m-m!$bmѵƓƐmoul-ѴŊ;b]_|1_bѴ7u;mƔŊƐƐ;-uvoѴ7bm|_;;|_;uѴ-m7vķ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
|_;1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;70;;u-];v;uvvv]-uŊ
първоначален
ИТМ
поради
занижена
компенсиране
на
it
was concluded that
replacing
foods тенденция
and drinks за
sweetened
with sugars
v;;|;m;70;;u-];vŐ""vőo;uƐѶlom|_vu;71;7;b]_|]-bm-m7=-|
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
„спестени“
калории от замяната на напитките при
деца.
-11lѴ-ঞom-vvo1b-|;7|o]uo|_-||_bv-];
(de тези
Ruyter
et al,По-конкретно,
2012)ĺ$_bv
their
weight
as
they
reduce
the
calorie
content
of
foods
and
drinks
децата
с по-висок ИТМ, които са били рандомизирани да получаватwhile
напитки
;@;1|-v=om7|o0;]u;-|;ubm1_bѴ7u;mb|_-_b]_;ubmbঞ-Ѵ7;|o
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
u;71;7|;m7;m1|o1olr;mv-|;=ou|_;ľv-;7Ŀ1-Ѵoub;v=uol|_;0;;u-];
без
захар, изглежда възстановявали само 13% от калориите, премахнати от
v-rbm|_;v;1_bѴ7u;mĺ"r;1bC1-ѴѴķ|_;1_bѴ7u;mb|_-_b]_;u_o
тяхната напитка, което довело до по-отчетливо намаляване на теглото и
;u;u-m7olbv;7|ou;1;b;v]-uŊ=u;;0;;u-];v-rr;-u;7|ou;1o;u
мазнините при децата с по-висок първоначален ИТМ.
omѴƐƒѷo=|_;1-Ѵoub;vu;lo;7=uol|_;bu7ubmhķѴ;-7bm]|o|_;lou;
Този
вторичен анализ на данните на проучването на де Руйтер и др. показва,
ruomom1;7;b]_|-m7=-|u;71ঞomvbm1_bѴ7u;mb|_|_;_b]_;ubmbঞ-Ѵĺ
че
намаляването на приема на подсладени със захар напитки чрез замяна с
$_bvv;1om7-u-m-Ѵvbvo=|_;7-|-o=|_;7;!|;u;|-Ѵv|7v_ov|_-|
u;71bm]|_;bm|-h;o=v]-uŊv;;|;m;77ubmhv|_uo]_u;rѴ-1;l;m|b|_
нискокалорични
варианти може да бъде от полза за голяма група деца,
Ѵo1-Ѵoub;orঞomvl-0;m;C|-Ѵ-u];ruorouঞomo=1_bѴ7u;mķ;vr;1b-ѴѴ
особено тези, които показват тенденция към наднормено тегло, но също и за
|_ov;_ov_o-|;m7;m1|o0;1ol;o;u;b]_|ķ0|-Ѵvo|_ov;=ou_b1_
тези, за които наднорменото тегло все още не си личи (Катан и др., 2016).
overweight is not yet evident (Katan et al, 2016)ĺ"blbѴ-uѴķ|_;0;m;C1b-Ѵ;@;1|
Аналогично,
полезният ефект от замяната на подсладени със захар с
o=u;rѴ-1bm]v]-uŊv;;|;m;7b|_Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhvomu;71ঞom
нискокалорични
напитки върху намаляване на напълняването се вижда
o=;b]_|]-bm-vlov|ruolbm;m|bm-7oѴ;v1;m|vbm|_;rr;uѴ;;Ѵo=
Ő-];7ƐƒŊƐѶ;-uvő(Ebbeling
et al, 2006)ĺ
най-добре
при младежи в горното
ниво на ИТМ
др., 2012). Беше открито, че този ефект е по-голям при деца с по-висок

(на възраст 13-18 години) (Ебелинг и др., 2006).

Experts’
views

1
2
3
4

Проучване
(първи автор;
"|7ŐCuv|-|_ouĸ
година
на
публикуване)
;-uo=r0Ѵb1-ঞomő

Описание на проучването
;v1ubrঞomo=|_;v|7

RCTs
adults
РКИin
при
възрастни

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

Дизайн с паралелни групи; 55 мъже и жени със
Кандерс и др., 1988
Kanders
et al, 1988
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƔƔo0;v;l;m-m7ol;m=oѴѴo;7-
затлъстяване, спазвали нискокалорична диета за
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;b]_|ŊѴovvķѴoŊ1-Ѵoub;7b;|b|_Őbm|;u;mঞom]uorő
отслабване, с (интервенционна група) или без
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
oub|_o|Ő1om|uoѴ]uorő|_;-77bঞomo=-vr-u|-l;Ŋ
(контролна група) добавяне на аспартам-съдържащи
industry, in which it states,
“We
endorse
theвEuropean
Food
Safety Authority’s
храни
и напитки
продължение
12 седмици.
1om|-bmbm]=oo7v-m77ubmhv=ouƐƑ;;hvĺ
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that have been approved through
EFSA’s processes are a safe and acceptable
Дизайн с паралелни групи; 163 жени със затлъстяване
Блекбърн и др., 1997
Ѵ-1h0um;|-ѴķƐƖƖƕ
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƐѵƒo0;v;ol;m;u;-vvb]m;7|o
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
били разпределeни да консумират или да се въздържат
1omvl;ou|o-0v|-bm=uol-vr-u|-l;Ŋv;;|;m;7
от подсладени с аспартам храни и напитки по време на
them.” (PHE, 2017)ĺ
19-седмична програма за намаляване на телесното
=oo7v-m70;;u-];v7ubm]-ƐƖŊh;b]_|Ŋ
тегло (активно отслабване), последвана от едногодишна
u;71ঞomruo]u-lŐ-1ঞ;;b]_|Ѵovvőķ=oѴѴo;70-
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
програма за поддържане, и двугодишен период на
ƐŊl-bm|;m-m1;ruo]u-lķ-m7-ƑŊ=oѴѴoŊrr;ubo7ĺ
it was concluded that replacing
foods and drinks sweetened with sugars
проследяване.

5

b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
Рабен и др., 2002

Raben et al, 2002

6
7
8

Констатации
Findings

Всички участници са намалили теглото: мъжете повече от жените; жените
ѴѴr-uঞ1br-m|vѴov|;b]_|Ĺl;mlou;|_-mol;mĸol;mѴov|om-;u-];
загубили средно 3.7 kg повече тегло с добавянето на аспартам-съдържащи
ƒĺƕh]lou;;b]_|b|_|_;-77bঞomo=-vr-u|-l;Ŋ1om|-bmbm]ruo71|v
продукти в сравнение с контролната; няма разлика при мъжете
1olr-u;7|o1om|uoѴĸmo7b@;u;m1;=oul;m0;|;;m|_;bm|;u;mঞom-m7
между
интервенционната и контролната групи; по-добро съответствие и
увеличено
удовлетворение от храненето при използване на НКП.
|_;1om|uoѴ]uorvĸ0;;u1olrѴb-m1;-m7bm1u;-v;7v-ঞv=-1ঞom=uol|_;

7b;|b|_"v;ĺ
Жените и в двете терапевтични групи свалили около 10% от първоначалното
)ol;mbm0o|_|u;-|l;m|]uorvѴov|-rruobl-|;ѴƐƏѷo=bmbঞ-Ѵ
си телесно тегло по време на фазата на активно отслабване; групата с
0o7;b]_|7ubm]-1ঞ;;b]_|Ѵovvr_-v;ĸ|_;-vr-u|-l;]uorѴov|
аспартам
свалила значително повече тегло като цяло и качила обратно
значително
по-малко тегло по време на поддържането и проследяването в
vb]mbC1-m|Ѵlou;;b]_|o;u-ѴѴ-m7u;]-bm;7vb]mbC1-m|ѴѴ;vv;b]_|
сравнение
с
групата без аспартам: по време на поддържането и
7ubm]l-bm|;m-m1;-m7=oѴѴoŊr|_-m7b7|_;moŊ-vr-u|-l;]uorĹ
проследяването участниците в групата с аспартам достигнали 2.6% и 4.6%
7ubm]l-bm|;m-m1;-m7=oѴѴoŊrķr-uঞ1br-m|vbm|_;-vr-u|-l;]uor
възстановяване на първоначалното тегло след 71 и 175 седмици съответно,
;r;ub;m1;7-Ƒĺѵѷ-m7Ɠĺѵѷu;]-bmo=bmbঞ-Ѵ0o7;b]_|-[;uƕƐ-m7
докато
тези в групата без аспартам качили средно 5.4% и 9.4%, съответно.

ƐƕƔhķu;vr;1ঞ;Ѵķ_;u;-v|_ov;bm|_;moŊ-vr-u|-l;]uor]-bm;7-m
-;u-];o=ƔĺƓѷ-m7ƖĺƓѷķu;vr;1ঞ;Ѵĺ

Дизайн с паралелни групи; 41 мъже и жени с

Групата на ПЗН качила 1.6 kg телесно тегло, докато групата на НКП напитки

Дизайн с паралелни групи; 133 жени с нормално тегло

Няма статистически значима разлика в телесното тегло.

-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƓƐo;u;b]_|l;m-m7ol;m-77;7
$_;""v]uor]-bm;7Ɛĺѵh]0o7;b]_|_;u;-v|_;"0;;u-];v
наднормено тегло добавяли или подсладени със захар
свалила 1 kg телесно тегло за период от 6 месеца.
;b|_;uv]-uŊv;;|;m;70;;u-];vŐ""vőou"Ŋ
]uorѴov|Ɛh]0o7;b]_|o;u|_;ѵŊlom|_r;ubo7ĺ
напитки (ПЗН), или подсладени с НКП напитки в в
хранителния режим по желание ежедневно в
v;;|;m;77ubmhvbm-m-7ŊѴb0b|l7b;|om-7-bѴ0-vbv
продължение на 6 месеца.
=ouѵlom|_vĺ

Рейд и др., 2007;
!;b7;|-ѴķƑƏƏƕĸ!;b7
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƐƒƒmoul-ѴŊ;b]_|ol;mŐ!;b7;|-Ѵķ
ov|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|7b@;u;m1;bm0o7;b]_|ĺ
(Рейд и др., 2007) и 53 мъже и жени с наднормено тегло
и др., 2010
et Рейд
al, 2010
ƑƏƏƕő-m7Ɣƒo;u;b]_|l;m-m7ol;mŐ!;b7;|
(Рейд и др., 2010) добавяли или ПЗН, или подсладени с
аспартам напитки в хранителния режим по желание
-ѴķƑƏƐƏő-77;7;b|_;u""vou-vr-u|-l;Ŋv;;|;m;7
ежедневно в продължение на 4 седмици.
7ubmhvbm-m-7ŊѴb0b|l7b;|om-7-bѴ0-vbv=ouƓ
;;hvĺ
Таблица 2: Резюме на резултати от публикувани дългосрочни рандомизирани контролирани изпитвания (РКИ) при възрастни и деца, изучаващи ефектите на нискокалорични подсладители
$-0Ѵ;ƑĹ"ll-uo=o|1ol;vo=|_;r0Ѵbv_;7Ѵom]Ŋ|;ulu-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴvŐ!$vőbm-7Ѵ|v-m71_bѴ7u;mv|7bm]|_;;@;1|vo=Ѵo1-Ѵoub;
(НКП) върху телесното тегло в сравнение със захар или вода, или нищо.
v;;|;m;uvŐ"őom0o7;b]_|bm1olr-ubvom|ov]-uou-|;uoumo|_bm]ĺ
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Групата на ПЗН увеличила средното телесно тегло с 1,28 kg, докато не е била
Дизайн
с паралелни
групи; 47 мъже и жени с
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
$_;""v]uorbm1u;-v;7l;-m0o7;b]_|0ƐķƑѶh]_bѴ;mo;b]_|
Маерск иet
др.,
Maersk
al,2012
2012 -u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƓƕo;u;b]_|l;m-m7ol;m;u;
отчетена промяна на теглото за групата на НКП или тази на вода; относителните
наднормено тегло били помолени да пият или ПЗН,
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
-vh;7|o7ubmh;b|_;u""vou-vr-u|-l;Ŋv;;|;m;7
1_-m];-vu;1ou7;u=ou|_;"ou|_;-|;u]uorĸ|_;u;Ѵ-ঞ;1_-m];v
промени
между началното ниво и края на 6-тата интервенция били значително
или подсладени с аспартам напитки, или мляко, или
industry, in which it states,
“We
endorse
the вEuropean
Food Safety
Authority’s
0;;u-];voulbѴhou-|;uom-7-bѴ0-vbvbm-m-7Ŋ
0;|;;m0-v;Ѵbm;-m7|_;;m7o=ѵŊlobm|;u;mঞom;u;vb]mbC1-m|Ѵ
по-високи
в групата на ПЗН в сравнение с трите други за мазнини в черния дроб,
вода
ежедневно
диета по желание
в продължение
мазнини
в скелетните мускули, висцерални мазнини; напитките с НКП имали ефекти,
на 6 месеца.
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
Ѵb0b|l7b;|=ouѵlom|_vĺ
_b]_;ubm|_;""v]uor|_-mbm|_;ƒo|_;u]uorv=ouѴb;u=-|ķvh;Ѵ;|-Ѵ
подобни на тези на водата.
lv1Ѵ;=-|ķbv1;u-Ѵ=-|ĸ"0;;u-];v_-7;@;1|vvblbѴ-u|o|_ov;o=-|;uĺ
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Средните загуби на тегло били 2.5 kg в групата на напитки с НКП и 2.03 kg в групата
Дизайн с паралелни групи; 210 мъже и жени с
Тате et
и др.,
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƑƐƏo;u;b]_|-m7o0;v;l;m-m7
;-m;b]_|Ѵovv;v;u;ƑĺƔh]bm|_;"0;;u-];]uor-m7ƑĺƏƒh]bm
Tate
al, 2012
2012
на вода (без значими разлики между групите) за 6 месеца.
наднормено
тегло
и
затлъстяване
били
помолени
them.” (PHE, 2017)ĺ
ol;m;u;-vh;7|ou;rѴ-1;""vb|_;b|_;u"Ŋ
|_;-|;u]uorŐmovb]mbC1-m|7b@;u;m1;v0;|;;m]uorvő-|ѵlom|_vĺ
Шансът
за постигане на 5% намаляване на теглото за 6 месеца бил по-голям при
да заменят ПЗН или с подсладени с НКП напитки,
групата
на
напитки с НКП в сравнение с групата, която правела собствен избор на
или
с
вода
в
продължение
на
6
месеца,
или
като
v;;|;m;77ubmhvoub|_-|;u=ouѵlom|_vķou0 $_;1_-m1;o=-1_b;bm]-Ɣѷ;b]_|Ѵovv-|ѵlom|_v-v]u;-|;ubm
диета.
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
правят промени в диетата по избор на участниците.
l-hbm]7b;|-u1_-m];vo=|_;r-uঞ1br-m|vĽ1_oovbm]ĺ |_;"0;;u-];]uor|_-mbm|_;]uor|_-|l-7;|_;buom7b;|-u
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
1_-m];vĺ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Аспартамът
изглежда е имал полезен ефект върху отслабването при пациенти в
Кръстосан дизайн; 54 пациента с пред-диабетно
Коюнчу и Балчи,
2014 uovvŊo;u7;vb]mĸƔƓru;Ŋ7b-0;ঞ1r-ঞ;m|v;u;
vr-u|-l;v;;lv|o_-;vol;0;m;C1b-Ѵ;@;1|om;b]_|Ѵovvbm
Koyuncu
and
Balci,
преддиабетно
състояние. В първата група, само на диета, бил ефективен при
their
weight
as they
reduce the
calorieсаcontent
of foods and
drinks
while
състояние
били разпределени
или само
на диета
-vvb]m;7|o;b|_;u7b;|-Ѵom;=ou|_;Cuv|ƒlom|_v
ru;7b-0;ঞ1r-ঞ;m|vĺm|_;Cuv|]uorķ7b;|-Ѵom;-v;@;1ঞ;omѴovbm]
отслабване
в края на третия месец, и след добавяне на аспартам, отслабването
през
първите
3
месеца,
последвано
от
диета
+
2014
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
продължило
до края на шестия месец. Във втората група отслабването било
аспартам за следващите 3 месеца (група 1) или на
=oѴѴo;707b;|Ƴ-vr-u|-l;=ou-mo|_;uƒlom|_v
;b]_|-||_;;m7o=|_;|_bu7lom|_ķ-m7-[;u-vr-u|-l;-v-77;7ķ
установено с аспартам и диета през първите три месеца, обаче, през вторите три
диета + аспартам за първите 3 месеца, последвано
Ő]uorƐőou|o7b;|Ƴ-vr-u|-l;=ou|_;Cuv|ƒlom|_v ;b]_|Ѵovv1omঞm;7ঞѴѴ|_;;m7o=|_;ѵlom|_ĺm|_;v;1om7]uorķ
месеца само с диета се случило наддаване на тегло след прекъсване на аспартама.
от само диета за още 3 месеца (група 2).
=oѴѴo;707b;|-Ѵom;=ou-mo|_;uƒlom|_vŐ]uorƑőĺ ;b]_|Ѵovv-v7;|;1|;7b|_-vr-u|-l;-m77b;|7ubm]|_;Cuv||_u;;
lom|_vķ_o;;uķbm|_;v;1om7|_u;;lom|_vb|_7b;|-Ѵom;ķ;b]_|]-bm
o11uu;7-[;u-vr-u|-l;-v7bv1omঞm;7ĺ
Дизайн с паралелни групи; 22 възрастни били

В групата на захароза средното телесно тегло (+1.46 kg) и маса на мазнините (+1.2 kg)
m|_;v1uov;]uorķl;-m0o7;b]_|ŐƳƐĺƓѵh]ő-m7=-|l-vvŐƳƐĺƑh]ő
се увеличили, а в групата на НКП телесното тегло (-1.2 kg) и масата на мазнините (-0.9
vrrѴ;l;m|vo=v1uov;Ŋv;;|;m;77ubmhv-m7=oo7v
bm1u;-v;7-m7bm|_;"]uor0o7;b]_|ŐŊƐĺƑh]ő-m7=-|l-vvŐŊƏĺƖh]ő
от подсладени със захароза напитки и храни или
kg)
намалели по време на 10-седмичната интервенция, което довело до
подобни количества, съдържащи НКП в диета по
междугрупови
разлики в размер на 2.7 kg телесно тегло и 2.0 kg телесни мазнини.
ouvblbѴ-u-lom|v1om|-bmbm]"bm-m-7Ѵb0b|l7b;|
7;1u;-v;77ubm]|_;ƐƏŊhbm|;u;mঞomķ_b1_u;vѴ|;7bm0;|;;m]uor
желание в проучване от 10 седмици.

Сьоренсен и др., 2014 -u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƑƑ-7Ѵ|v;u;-vh;7|o1omvl;
Sørensen
et al, 2014
помолени да консумират като допълнение добавки

o;u-ƐƏŊhv|7ĺ
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7b@;u;m1;v-lomঞm]|oƑĺƕh]0o7;b]_|-m7ƑĺƏh]0o7=-|ĺ
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m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Дизайн
с паралелни
групи; 65 със затлъстяване или с
Madjd
al, 2015
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸѵƔo;u;b]_|-m7o0;v;ol;m
Мадждet
и др.,
2015
наднормено
тегло
жени
с диабет тип 2, които обичайно
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
b|_|r;Ƒ7b-0;|;vķ_ov-ѴѴ1omvl;77b;|
консумирали диетични напитки в храненето си, били
industry, in which it states,
“We endorse
thediet,
European
Safety
beverages
in their
wereFood
assigned
toAuthority’s
either
разпределени или да заместят диетичните напитки с вода или
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
v0vঞ||;-|;u=ou7b;|0;;u-];vou1omঞm;
да продължат да пият напитки с НКП пет пъти седмично след
7ubmhbm]"0;;u-];vC;ঞl;vr;u;;h-[;u
that have been approved through
EFSA’s
processes are
a седмици
safe andпоacceptable
обяда
си в продължение
на 24
време на програма
за
сваляне
на
телесно
тегло.
Ѵm1_=ouƑƓ;;hv7ubm]-;b]_|Ѵovvruo]u-lĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Дизайн с паралелни групи; 303 мъже и жени със затлъстяване
them.”
(PHE,
2017)ĺ
Питърсet
и др.,
2014;
Peters
al, 2014;
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƒƏƒo0;v;l;m-m7ol;m;u;
били разпределени или на напитки с НКП, или на вода
Питърсet
и др.,
2016
Peters
al, 2016
-vvb]m;7|o;b|_;u"0;;u-];ou-|;uom-7-bѴ
ежедневно през фаза на сваляне на тегло от 12 седмици,
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
0-vbv=ou-ƐƑŊ;;h;b]_|Ѵovvr_-v;=oѴѴo;70-
последвана от фаза на поддържане на теглото от 9 месеца,
it was concluded that replacing
foods
and drinks
sweetened
withзаsugars
докато
участвали
в поведенческа
програма
намаляване на
ƖŊlom|_;b]_|l-bm|;m-m1;r_-v;_bѴ;-;m7bm]-
телесно
тегло.
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
0;_-bou-Ѵ;b]_|Ѵovv|u;-|l;m|ruo]u-lĺ
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
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И
двете групи свалили значително телесно тегло; в сравнение с групата на
o|_]uorv_-;Ѵov|vb]mbC1-m|0o7;b]_|ĸ1olr-u;7b|_|_;7b;|
диетични напитки, групата на вода имала малко по-голямо намаление в теглото
beverage group, the water group had a slightly greater decrease in weight
(−6.40 kg в сравнение с −5.25 kg). Докато взаимодействието на „групата с време
ŐƴѵĺƓƏh];uvvƴƔĺƑƔh]őĺ)_bѴ;|_;ľঞl;]uorĿbm|;u-1ঞom_-v0;;m
Х“ било счетено за статистически значимо, намаляването на теглото между двете
=om7|o0;v|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|ķ|_;7b@;u;m1;bm;b]_|u;71ঞom
групи
не се различава значително.

0;|;;m|_;|o]uorv7b7mo|7b@;uvb]mbC1-m|Ѵĺ

Терапевтичната група на напитки с НКП свалила значително повече телесно
$_;"0;;u-];|u;-|l;m|]uorѴov|vb]mbC1-m|Ѵlou;;b]_|1olr-u;7
тегло в сравнение с групата на вода (5.9 kg в сравнение с 4.09 kg) след 12
|o|_;-|;u]uorŐƔĺƖh];uvvƓĺƏƖh]ő-[;uƐƑ;;hv
(Peters et al,
седмици
(Питърс и др., 2014); през година 1 (фаза на поддържане на теглото)
2014)ĸ|;-uƐŐ;b]_|l-bm|;m-m1;r_-v;őr-uঞ1br-m|vu;1;bbm]-|;u
участниците,
получаващи вода, поддържали сваляне на тегло от 2.45±5.59 kg,
докато
хората в групата с напитки с НКП поддържали по-голямо сваляне на
_-7l-bm|-bm;7-ƑĺƓƔƼƔĺƔƖh];b]_|Ѵovv_bѴ;r;orѴ;-||_;"
теглото
от 6.21±7.65 kg (Питърс и др., 2016).
0;;u-];]uorl-bm|-bm;7-_b]_;u0o7;b]_|Ѵovvo=ѵĺƑƐƼƕĺѵƔh]

(Peters et al, 2016)ĺ
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Ебелинг иet
др.,
Ebbeling
al,2006
2006 -u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƐƏƒ-7oѴ;v1;m|vķƐƒŊƐѶķ_o
13-18 години, които редовно консумирали ПЗН, били
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
u;]Ѵ-uѴ1omvl;7""v;u;-vvb]m;7|o;b|_;u
разпределени или да заменят ПЗН с напитки с НКП
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
u;rѴ-1;""vb|_"0;;u-];vŐbm|;u;mঞom]uorő
(интервенционна група), или да нямат промяна
(контролна
в продължение
25 седмици.
industry, in which it states,
“We
endorseгрупа)
the European
FoodнаSafety
Authority’s
ou|omo1_-m];Ő1om|uoѴ]uorő=ouƑƔ;;hvĺ
Ŏ Родеармел
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
6-месечно поведенческо семейно интервенционно
и др., 2007 ѵŊlom|_0;_-bou-Ѵ=-lbѴŊbm|;u;mঞomv|7
!o7;-ul;Ѵ;|-ѴķƑƏƏƕ
that have been approved through
EFSA’sвprocesses
are
a safe
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проучване
семейства с
поне
1 детеand
с наднормено
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bm=-lbѴb;vb|_-|Ѵ;-v|Ɛo;u;b]_|ou-|ubvho=
или
в
риск
от
наднормено
тегло,
на
възраст
7-14
години.
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
o;u;b]_|1_bѴ7ķƕŊƐƓĺm|;u;mঞom]uorķmƷƐƐѵķ
Интервенционна група, n=116, („Америка в движение“):
them.” (PHE, 2017)ĺ
Ől;ub1-om|_;o;őĹu;rѴ-1;7""vb|_"

Потреблението на ПЗН намаляло в интервенционната група, където ПЗН били заменени с
omvlrঞomo=""v7;1u;-v;7bm|_;bm|;u;mঞom]uorķ_;u;""v
НКП напитки; сред участниците с по-висок ИТМ, ИТМ бил намален значително повече в
;u;u;rѴ-1;7b|_"0;;u-];vĸlom]r-uঞ1br-m|vb|__b]_;uķ
интервенционната в сравнение с контролната група, с нетен ефект от -0.75 kg/m2.
-vu;71;7vb]mbC1-m|Ѵlou;bm|_;bm|;u;mঞom1olr-u;7|o|_;
1om|uoѴ]uorķb|_-m;|;@;1|o=ŊƏĺƕƔh]ņlƑĺ

Дизайн с паралелни групи; 641 деца с нормално тегло, на
Де Ruyter
Руйтер иetдр.,
De
al,2012;
2012; -u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸѵƓƐmoul-ѴŊ;b]_|1_bѴ7u;mķƔŊƐƐ
възраст между 5 и 11 години, били разпределени на 250 ml
Катан
и
др.,
2016
Katan et al, 2016
;-uvķ;u;-vvb]m;7|oƑƔƏlѴr;u7-o=-"
на ден напитки с НКП (група без захар) или на 250 ml на
0;;u-];Őv]-uŊ=u;;]uorőou|oƑƔƏlѴr;u7-o=
ден ПЗН (захарна група) в продължение на 18 месеца.
""Őv]-u]uorő=ouƐѶlom|_vĺ

!;rѴ-1;l;m|o=""vb|_"0;;u-];vu;71;7;b]_|]-bm-m7=-|
мазнини при децата; теглото се е увеличило с 6.35 kg в групата без захар в сравнение със
-11lѴ-ঞombm1_bѴ7u;mĸ);b]_|bm1u;-v;70ѵĺƒƔh]bm|_;v]-uŊ=u;;
7.37 kg в групата със захар. Увеличението на дебелината на кожната гънка, съотношението
]uor-v1olr-u;7b|_ƕĺƒƕh]bm|_;v]-u]uorĺ$_;bm1u;-v;bmvhbm=oѴ7Ŋ
талия-височина, както и масата на мазнините също са били значително по-малко в групата
на НКП; (де Руйтер и др., 2016); наблюдаваният ефект е бил по-голям при деца с по-висок
|_b1hm;vvl;-vu;l;m|vķ-bv|Ŋ|oŊ_;b]_|u-ঞoķ-m7=-|l-vv-v-Ѵvo
ИТМ (Катан и др., 2016).
vb]mbC1-m|ѴѴ;vvbm|_;"]uorĸŐ7;!|;u;|-ѴķƑƏƐѵőĸ|_;o0v;u;7
;@;1|-v]u;-|;ubm1_bѴ7u;mb|_-_b]_;uŐ-|-m;|-ѴķƑƏƐѵőĺ

заменили ПЗН с напитка с НКП и изминавали

През 6-месечния интервенционен период и двете групи показали намаляване на
ubm]|_;ѵŊlom|_bm|;u;mঞomr;ubo7ķ0o|_]uorvv_o;7-u;71ঞom
ИТМ-за-възрастта, но интервенционната група имала значително по-висок процент деца,
bmŊ=ouŊ-];ķ_o;;uķ|_;bm|;u;mঞom]uor_-7-vb]mbC1-m|Ѵ_b]_;u
които поддържали или намалили своя ИТМ-за-възрастта в сравнение с контролната група.

r;u1;m|-];o=1_bѴ7u;m_ol-bm|-bm;7ouu;71;7|_;buŊ=ouŊ-];ķ
1olr-u;7|o|_;1om|uoѴ]uorĺ

0;;u-];-m7-Ѵh;7-77bঞom-ѴƑƏƏƏv|;rvr;u7-ĸ
допълнително 2000 стъпки на ден; контролна група, n=102,
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
1om|uoѴ]uorķmƷƐƏƑķ;u;mo|-vh;7|o1_-m];|_;bu
не били молени да променят своята диета и навици за
физическа
активност,
били помолени
да наблюдават
7b;|-m7r_vb1-Ѵ-1ঞb|_-0b|vķ0|;u;-vh;7|o
it was concluded that replacing
foods and
drinksноsweetened
with
sugars
нивата
на
физическа
активност
с
крачкомер.
lomb|our_vb1-Ѵ-1ঞb|Ѵ;;Ѵvb|_-r;7ol;|;uĺ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Потреблението на ПЗН намаляло в интервенционна група; замяната на ПЗН с напитки
Дизайн
с паралелни
224 подрастващи
their
weight
as2012
they reduce
the
calorie
contentгрупи;
of foods
and drinksсъс
while
Ебелинг
иet
др.,
Ebbeling
al,
2012
-u-ѴѴ;Ѵ7;vb]mĸƑƑƓo;u;b]_|-m7o0;v;
omvlrঞomo=""v7;1u;-v;7bm|_;bm|;u;mঞom]uorĸ!;rѴ-1;l;m|
с НКП намалила наддаването на тегло при подрастващите през година 1: имало значими
затлъстяване и наднормено тегло, на възраст 13-18
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
-7oѴ;v1;m|vķƐƒŊƐѶķ_ou;]Ѵ-uѴ1omvl;7""v
o=""vb|_"0;;u-];vu;71;7;b]_|]-bmbm-7oѴ;v1;m|v-|;-u
междугрупови разлики за промените в ИТМ (−0.57 kg/m2) и телесното тегло (−1.9 kg) в
години, които редовно консумирали ПЗН, били
година 1, които не се запазили след края на интервенцията в двугодишното проследяване.
;u;-vvb]m;7|o;b|_;uu;rѴ-1;""vb|_-|;u-m7
ƐĹ|_;u;;u;vb]mbC1-m|0;|;;mŊ]uor7b@;u;m1;v=ou1_-m];vbm
разпределени или да заменят ПЗН с вода и напитки с НКП
(интервенционна
група),
или
да
нямат
промяна
(контролна
"0;;u-];vŐbm|;u;mঞom]uorőou|omo1_-m]; ŐƴƏĺƔƕh]ņlƑő-m70o7;b]_|ŐƴƐĺƖh]ő-|;-uƐķ_b1_-vmo|u;|-bm;7
група) в продължение на
Ő1om|uoѴ]uorő=ouƐ;-uķb|_-=oѴѴoŊr=ou-mo|_;u -[;u|_;;m7o=|_;bm|;u;mঞom-||_;ƑŊ;-u=oѴѴoŊrĺ
1 година, с период на проследяване още 1 година.
Ɛ;-uĺ
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Замяната на ПЗН с напитки с НКП намалило покачването на тегло и натрупването на

Таблица 2: Резюме на резултати от публикувани дългосрочни рандомизирани контролирани изпитвания (РКИ) при възрастни и деца, изучаващи ефектите на нискокалорични подсладители
(НКП) върху телесното тегло в сравнение със захар или вода, или нищо.

Experts’
views
Обобщение на доказателствата: заключения от систематичните прегледи

1
2

"ll-ubvbm]|_;;b7;m1;Ĺom1Ѵvbomv=uolvv|;l-ঞ1u;b;v
След синтезиране на резултатите от наличните рандомизирани контролирани
"m|_;vbvbm]|_;o|1ol;vo=|_;--bѴ-0Ѵ;u-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴvŐ!$vőķ
изпитвания (РКИ), публикувани систематични прегледи и метаанализ на РКИ, баланса
r0Ѵbv_;7vv|;l-ঞ1u;b;v-m7l;|-Ŋ-m-Ѵvbvo=!$vķthe balance of
на доказателствата показва, че употребата на НКП вместо захар при деца и
evidence indicates that the use of LCS in place of sugar, in children and adults,
възрастни води до намален прием на енергия и телесно тегло, и евентуално при
leads to reduced energy intake and body weight, and possibly also when
сравнение с вода (резултати, обобщени в Таблица 3). Замяната на нискокалорично
1olr-u;7b|_-|;uŐo|1ol;vvll-ubv;7bm$-0Ѵ;ƒőĺ"0vঞ|ঞm]Ѵo1-Ѵoub;
подсладени варианти с техните версии с обичайно количество калории може да бъде
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
v;;|;m;7orঞomv=ou|_;buu;]Ѵ-uŊ1-Ѵoub;;uvbomvl-0;-v;=Ѵ7b;|-u|ooѴ
полезен диетичен инструмент за подобряване на съответствието с плановете за
|oblruo;1olrѴb-m1;b|_;b]_|Ѵovvou;b]_|l-bm|;m-m1;rѴ-mv(de
la Hunty
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
отслабване или поддържане на теглото
(де ла Хънти
и др., 2006; Милер и Перез, 2014;
et
al, 2006; Miller and Perez, 2014; Rogers et al, 2016)ĺ
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
Роджърс и др., 2016).

3
4
5
6
7
8

industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ Вид
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
проучвания
Typeи брой
and number
of studies Резултати
Results
that
have
been
approved
through EFSA’s processes are a safe and acceptable
(или
брой
сравнения)
(or number of comparisons)
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
!$vb|_-7u-ঞomo=
b@;u;m1;bm;b]_|1_-m];=-ou;7"Ĺ
Разлики
в промяната на теглото в полза на НКП:
РКИ с (PHE,
продължителност
от
them.”
2017)ĺ
НКП
в
сравнение
≥
4
седмици,
изучаващи
ƾƓ;;hvv|7bm]|_;
LCS versus sugarсъс
in захар
adults:при възрастни: −1.41 kg
(8
сравнения:
Кандерс
и др.,1988; Блекбърн и др.,
ефектите
на
НКП
върху
;@;1|vo="om0o7;b]_|
ƴƐĺƓƐh]ŐѶ1olr-ubvomvĹ-m7;uv;|-Ѵķ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
1997; Рабен и др., 2002; Рейд и др., 2007; Нджике и
резултата за телесното
тегло
outcomes
(10 studies
with
ƐƖѶѶĸѴ-1h0um;|-ѴķƐƖƖƕĸ!-0;m;|-Ѵķ
it(10
was
concluded
that replacing
foods
andРейд
drinks
sweetened
др., 2011;
и др.,
2010; Татеwith
и др.,sugars
2012; Маерск
проучвания
с 12
12
comparisons)
ƑƏƏƑĸ!;b7;|-ѴķƑƏƏƕĸfbh;;|-ѴķƑƏƐƐĸ
и
др.,
2012b)
сравнения)
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
!;b7;|-ѴķƑƏƐƏĸ$-|;;|-ѴķƑƏƐƑĸ-;uvh;|
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
-ѴķƑƏƐƑ0ő
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
НКП в сравнение със захар при деца: −1.02 kg
LCS versus sugar in children:
(1 сравнение: де Руйтер и др., 2012)
ƴƐĺƏƑh]ŐƐ1olr-ubvomĹ7;!|;u;|-Ѵķ
ƑƏƐƑő
НКП в сравнение с вода при възрастни: −1.24 kg
LCS versus water in adults:
(3 сравнения: Тате и др., 2012; Маерск и др., 2012b;
ƴƐĺƑƓh]Őƒ1olr-ubvomvĹ$-|;;|-ѴķƑƏƐƑĸ
Питърс
и др., 2014)

-;uvh;|-ѴķƑƏƐƑ0ĸ;|;uv;|-ѴķƑƏƐƓő

$-0Ѵ;ƒĹ"ll-uo=|_;u;vѴ|vo=vv|-bm;7u-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴvŐ!$vőv|7bm]
Таблица 3: Резюме на резултатите от непрекъснати рандомизирани контролирани проучвания (РКИ),
;@;1|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvŐ"őom0o7;b]_|Œ-7-r|-ঞom=uol|_;vv|;l-ঞ1
изучаващи ефекта на нискокалорични подсладители (НКП) върху телесното тегло [адаптация от систематичен
u;b;-m7l;|-Ŋ-m-Ѵvbv0!o];uv;|-ѴķƑƏƐѵœ
преглед и мета анализ на Роджърс и др., 2016]

ПРИЕТИ
energy КАЛОРИИ/
intake/
ТЕЛЕСНО
ТЕГЛО
body weight

Experts’
views

1
2
3

Проучвания чрез наблюдения/анкети спрямо РКИ: ролята на дизайна на
проучването

0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vv!$vĹ|_;uoѴ;o=v|77;vb]m
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
)_bѴ;Cm7bm]v=uol!$v1omvbv|;m|Ѵv_o|_-||_;1omvlrঞomo="bm

Докато констатации от РКИ показват недвусмислено, че консумацията на НКП
вместо захари може да помогне за намаляване на приема на калории и така и

place
of sugars can help reduce
energy intake
and thus body weight, results
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
за
намаляване на телесното тегло,
резултатиőr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
от проучванията чрез
=uolo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v;-Ѵ-ঞm]_;|_;u"v;bv-vvo1b-|;7b|_
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
наблюдение, оценяващи дали употребата на НКП е свързана с риска от
bm1u;-v;7-m7o0;vb|ubvh_-;0;;mlb;7-m7bm1omvbv|;m|(Azad
et
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
увеличен
ИТМ
и
затлъстяване,
са
объркани
и
непоследователни
(Азад
и
др.,
Sylvetsky & Rother 2018)ĺ
Ŏal, 2017;
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
2017;
Силветски
и Ротър through
2018). Някои
от наблюденията
че
that have
been approved
EFSA’sданни
processes
are a safe andпоказват,
acceptable

"ol;o0v;u-ঞom-Ѵ7-|-v]];v||_-||_;1omvlrঞomo="l-0;
консумацията
на НКП може да бъде свързана с дългосрочно увеличение на
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;

4
5
6
7

-vvo1b-|;7b|_-Ѵom]Ŋ|;ulbm1u;-v;bm-m7o0;vb|ubvh(Azad
et al,
ИТМ
и риск
затлъстяване (Азади и др., 2017). Въпреки това, проучванията
them.”
(PHE,от2017)ĺ
2017)ĺo;;uķo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v-u;v0f;1||ov;;u-Ѵvou1;vo=
чрез
наблюдение са подложени на влиянието на няколко източника на

0b-vķbm1Ѵ7bm]bm|_bvvr;1bC1vb|-ঞomķo=u;;uv;1-v-ঞomķ-m71-mmo|
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
отклонение,
включително
в тази конкретна ситуация, на обратна
ruo;1-v;-m7;@;1|
(Andrade
2014;
Sievenpiper
et al, 2017)ĺ-ঞom
it was concluded that replacing
foods
and
drinks sweetened
with sugars
причинно-следствена връзка, и не може да бъде доказана причина и
v_oѴ70;-rrѴb;7_;mbm|;uru;ঞm]u;vѴ|vo=o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v_b1_
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
следствие
(Андрейд 2014; Сивенпипер и др., 2017). Трябва да се подхожда
1ouu;Ѵ-|;0o7;b]_|7-|-|o"bm|-h;7;|o|_;rovvb0bѴb||_-||_;
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
внимателно
при тълкуване на резултати от проучванията чрез наблюдение,
u;vѴ|v1-m0;;rѴ-bm;70u;;uv;1-v-Ѵb|Őbĺ;ĺķo;u;b]_|ľ1-v;7Ŀ|_;
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
които
свързват данните за телесно тегло с приема на НКП, поради
o0v;u;7_b]_;u"bm|-h;vĺ|_;o0v;u;7bm|-h;ľ1-v;7Ŀo;u;b]_|ő
(Sylvetsky and Rother,
2018)ĺ|_;uѴblb|-ঞomvo=o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v
възможността
резултатите
да могат да бъдат обяснявани с обратна
bm1Ѵ7;|_;ru;v;m1;o=rovvb0Ѵ;ml;-vu;71om=om7bm]=-1|ouvķŊ;;m
причинно-следствена
връзка (тоест, наднормено тегло „причинило“
-[;u-7fv|l;m|=ouu;Ѵ;-m|1o-ub-|;vķCm7bm]vl-vঞѴѴ0;0b-v;70
наблюдавания по-висок прием на НКП спрямо наблюдаваният прием
u;vb7-Ѵ1om=om7bm]Ŋķ-m7ro|;mঞ-ѴѴ0b-v;7l;-vu;vo=7b;|-u;rovu;v
„причинил“ наднормено тегло) (Силветски и Ротър, 2018). Други ограничения
7;|ov;Ѵ=Ŋu;rou|;77b;|-ubm|-h;|ooѴv-vvo1b-|;7b|_v0v|-mঞ-Ѵ;uuou
на проучванията чрез наблюдение включват наличието на възможни
(Maki et al, 2014)ĺ
неизмерени смущаващи фактори - дори след корекция за съответните

променливи, констатациите все още могат да бъдат повлияни от остатъчни
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смущения и повлияни мерки от хранителни експозиции поради инструменти
за самоотчитане на хранителния прием, свързани със значителни грешки
(Маки и др., 2014).

i
Какво представлява проучванията чрез наблюдение?

)_-|bv-mo0v;u-ঞom-Ѵv|7ĵ
Проучванията
чрез наблюдение проучвания играят важна роля в изследването на
епидемиологията
на храненето. Могат да помогнат и за генериране на въпроси и
0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vrѴ--mblrou|-m|uoѴ;bmm|ubঞom-Ѵ
хипотези
за бъдещи РКИ. В едно анкетно проучване определени хранителни
;rb7;lboѴo]b1-Ѵu;v;-u1_ĺ$_;1-m-Ѵvo_;Ѵr];m;u-|;t;vঞomv-m7

модели
и поведения на група хора се наблюдават и се оценява потенциалната им
_ro|_;vbv=ou=|u;!$vĺm-mo0v;u-ঞom-Ѵv|7ķ1;u|-bm7b;|-u
връзка
с ефекти за здравето. Въпреки това анкетните проучвания не включват
r-;umv-m70;_-bouvo=-]uoro=bm7bb7-Ѵv-u;o0v;u;7-m7

интервенция
както в клинични изпитвания. Има различни видове проучвания чрез
|_;buro|;mঞ-Ѵ-vvo1b-ঞomb|__;-Ѵ|_o|1ol;vbv;-Ѵ-|;7ĺo;;uķ
наблюдение,
например кроссекционни, контролирани със случаи и кохортни
o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vbm1Ѵ7;mobm|;u;mঞom-vbm1Ѵbmb1-Ѵ|ub-Ѵvĺ$_;u;
проучвания,
като вероятните кохортни проучвания по принцип имат най-много
-u;7b@;u;m||r;vo=o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķv1_-v1uovvŊv;1ঞom-Ѵķ

предимства
и по-силен дизайн на проучването в сравнение с дизайните на другите
1-v;Ŋ1om|uoѴ-m71o_ou|v|7b;vķb|_ruovr;1ঞ;1o_ou|v|7b;v
проучвания
чрез наблюдение (Боуши и др., 2006). Все пак проучванията чрез
];m;u-ѴѴ_-bm]|_;lov|-7-m|-];v-m7v|uom];uv|77;vb]m
наблюдение
могат да бъдат повлияни от няколко източника на отклонение,
1olr-u;7|o|_;o|_;uo0v;u-ঞom-Ѵv|77;vb]mvŎov_;;|-ѲĶ

които
трябва да бъдат внимателно взети предвид при обсъждане на
Əƍƍѳŏĺo;;uķo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v-u;v0f;1||ov;;u-Ѵvou1;v

причинно-следствената
връзка на взаимоотношенията диета-заболяване (Маки и
o=0b-vķ_b1_lv|0;1-u;=ѴѴ1omvb7;u;7_;m7bv1vvbm]1-v-Ѵb|
др.,
2014). Въпреки това, при оценяването на изследванията, сборът на
=ou7b;|Ŋ7bv;-v;u;Ѵ-ঞomvŎ-hb;|-ѲĶƏƍƎƑŏĺ;;u|_;Ѵ;vvķbm;-Ѵ-ঞm]

доказателствата,
качеството на изследването и видът на дизайна на проучването
u;v;-u1_ķ|_;|o|-Ѵb|o=|_;;b7;m1;ķ|_;t-Ѵb|o=|_;u;v;-u1_-m7

трябва
да бъдат взети предвид и оценявани внимателно.
|_;|r;o=v|77;vb]m_-;|o0;1-u;=ѴѴ1omvb7;u;7-m7;-Ѵ-|;7ĺ

1
2
3
4
5
6
7
8

Experts’
views обратната причинно-следствена връзка да
С цел да оцени възможността

За разлика от проучванията чрез наблюдение/анкети, общият дизайн на РКИ

повлияе на асоциациите, открити в някои проучвания чрез наблюдение,

позволява пряко измерване на ефекти при хората при контролирани условия,

Дреуновски и Рем са анализирали данни от анкетно проучване на САЩ за

които включват елементи, за които има широко разбиране, че са важни за

здраве и хранене (NHANES) в представителна извадка с възрастни от САЩ

минимизиране на риска от получаване на фалшиво положителни резултати.

blbm]|o-vv;vv|_;rovvb0bѴb||_-|u;;uv;1-v-ঞomlb]_|0;bmY;m1bm]
(Дреуновски
и Рем 2016). Те открили, че употребата на НКП се свързва с

&mѴbh;o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ|_;];m;u-Ѵ7;vb]mo=!$v-ѴѴov=ou-7bu;1|
Например, такива проучвания изискват доброволците в проучването да бъдат
|_;-vvo1b-ঞomv=om7bmvol;o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ
u;movhb
l;-vu;o=;@;1|vbm_l-mvm7;u1om|uoѴѴ;71om7bঞomv|_-|bm1Ѵ7;v
разпределяни на произволен принцип на терапевтични групи за избягване на
предходно намерение за сваляне на теглото, което изяснява, че проучванията
-m7!;_l-m-Ѵv;77-|-=uol|_;&"-ঞom-Ѵ;-Ѵ|_-m7|ubঞom
;Ѵ;l;m|v];m;u-ѴѴ-]u;;7rom|o0;blrou|-m|=oulbmblbbm]|_;ubvho=
потенциално отклоняване на изследователя при определяне на състава от
чрез наблюдение, основани на данни от проучвания на хранене, носят
-lbm-ঞom"u;Ő "őbm-u;ru;v;m|-ঞ;v-lrѴ;o=&ĺ"ĺ-7Ѵ|v
o0|-bmbm]=-Ѵv;rovbঞ;u;vѴ|vĺ ou;-lrѴ;ķv1_v|7b;vu;tbu;|_-|v|7
участници за всяка терапевтична група, както и за да помогне да се гарантира,
възможността
за обратна причинно-следствена връзка, тоест по-високата
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
(Drewnowski and Rehm 2016)ĺ$_;=om7|_-||_;v;o="bv-vvo1b-|;7
oѴm|;;uv0;u-m7olѴ-vvb]m;7|o|u;-|l;m|]uorv|o-ob7ro|;mঞ-Ѵ
че терапевтичните групи са разумно подобни по атрибути, които биха могли да
употребата
на храни/напитки, съдържащи НКП от хората, които са с наднормено bm;vঞ]-|ou0b-vbm|_;l-h;Ŋro=r-uঞ1br-m|vb|_bm-m|u;-|l;m|]uorķ
b|_ruboubm|;m||oѴov;;b]_|ķ|_-|l-h;v1Ѵ;-u|_-|o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
бъдат важни за тълкуване на резултатите от проучването.
тегло,
може да бъде обяснена от желанието за контролиране на телесното тегло -v;ѴѴ-v|o_;Ѵr;mvu;|_-||u;-|l;m|]uorv-u;u;-vom-0ѴvblbѴ-ubm
0-v;7omm|ubঞomvu;7-|-1-uub;v|_;rovvb0bѴb|o=u;;uv;1-v-Ѵb|ķ
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
Докато резултатите от РКИ все пак трябва да бъдат разглеждани в контекста на
иbĺ;ĺķ|_;_b]_;uv;o==oo7vņ0;;u-];v1om|-bmbm]"0r;uvomv_o-u;
опит за in
сваляне
теглото“We
илиendorse
намаляване
на увеличаването
наAuthority’s
тегло. Това се -ub0|;v|_-|1oѴ70;blrou|-m||obm|;uru;|-ঞomo=v|7o|1ol;vĺ
industry,
which на
it states,
the European
Food Safety
)_bѴ;o|1ol;v=uol!$vvঞѴѴm;;7|o0;1omvb7;u;7bm|_;1om|;|o=
Ŏo;u;b]_|l-0;;rѴ-bm;70-7;vbu;|o1om|uoѴ0o7;b]_|-m7bm-m
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
всички налични данни, те са необходими, за да се покаже
отбелязва
и в скорошен обстоен преглед на литературата, съобщаваща за
-;lr||oѴov;;b]_|ouu;71;;b]_|]-bmĺ$_bvbv-Ѵvomo|;7bm-u;1;m|
-ѴѴ--bѴ-0Ѵ;7-|-ķ|_;-u;u;tbu;7=ou7;lomv|u-ঞomo=1-v;Ŋ-m7Ŋ;@;1|
that
have been
approved
through EFSA’sподсладители
processes are (НХП),
a safe and
acceptableот
причинно-следствената връзка, особено когато представляващият интерес
здравните
резултати
от нехранителни
спонсориран
v1orbm]u;b;o=Ѵb|;u-|u;u;rouঞm]om_;-Ѵ|_o|1ol;vo=momŊm|ubঞ;
u;Ѵ-ঞomv_brķr-uঞ1Ѵ-uѴ_;m|_;rubl-uo|1ol;o=bm|;u;v|Ő;ĺ]ĺ0o7
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
първичен резултат (напр. промяна в телесното тегло) може да бъде пряко
Световната здравна организация, „положителната връзка между
v;;|;m;uvŐ"őķvromvou;70|_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomķļ-rovbࢼ;
;b]_|1_-m];ő1-m0;7bu;1|Ѵl;-vu;7ĺ
them.” (PHE, 2017)ĺ
измерен.
потреблението на НХП и наддаването на тегло в проучвания чрез
-vvo1b-ࢼom0;|;;m"1omvlrࢼom-m7;b]_|]-bmbmo0v;u-ࢼom-Ѳv|7b;v
наблюдения/анкети може да бъде следствие от, а не причина за, наднормено
may be the consequence
of and not the reason for overweight and obesity”
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
тегло
и
затлъстяване“
(Лохнер
др. 2017).
(Lohner
et
al.
2017)ĺ
it was concluded that replacingиfoods
and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

Experts’
views

1
2
3
4
5
6
7

Изучаване на предложените механизми, свързващи нискокалорични

(1) потенциалът НКП да разваля научения контрол на прием на калории

подсладители с покачване на теглото

(хипотеза за объркване на сладкия вкус);

Examining proposed mechanisms linking low calorie sweeteners to
В продължение на много години има дебат за това дали НКП могат да влияят
weight gain
на апетита и приема на храна и така да причиняват преяждане и покачване на
oul-m;-uv|_;u;_-v0;;m-7;0-|;-0o|_;|_;u"1-m-@;1|
теглото. Множество потенциални механизми са изследвани главнo в клетъчни
-rr;ঞ|;-m7=oo7bm|-h;-m7|_v1-v;o;u;-ঞm]-m7;b]_|]-bmĺ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
линии и в животински модели, в опит да бъде обяснена положителната връзка,
l;uovro|;mঞ-Ѵl;1_-mbvlv_-;0;;m;rѴou;7lov|Ѵbm1;ѴѴѴbm;v-m7
bm-mbl-Ѵlo7;Ѵvķbm-m-;lr||o;rѴ-bm|_;rovbঞ;-vvo1b-ঞom=om7bm
открита в някои проучвания чрез
наблюдения/анкети,
но досега никой от
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
vol;o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ0||o7-|;mom;o=|_;ruorov;7l;1_-mbvlv
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
предложените механизми не е потвърден в изследвания върху хора (Питърс и
_-;0;;m1omCul;7bm_l-mv|7b;v(Peters
and Beck,
industry,
in which it states, “We endorse the European
Food2016őĺ
Safety Authority’s
Бек, 2016).
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
"]];v|;70boѴo]b1-Ѵl;1_-mbvlv0_b1_-m"lb]_|blr-1|;m;u]
that
have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
Предлаганите биологични механизми, по които НКП може да въздейства на
0-Ѵ-m1;-m7l;|-0oѴb1=m1ঞombm1Ѵ7;ķ-lom]o|_;uvķ|_;ro|;mঞ-Ѵ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
енергийния баланс и метаболитната функция, включват, наред с другото,
bm|;u-1ঞomb|_ou-Ѵ-m7]|v;;||-v|;u;1;r|ouv-@;1ঞm]-rr;ঞ|;Ŋ
them.”
(PHE, 2017)ĺ
потенциално взаимодействие с вкусови рецептори за сладко в устата и
u;Ѵ-|;7_oulom;v;1u;ঞomķro|;mঞ-Ѵblr-1|om]-v|ub1;lr|bm]ķ]|
червата, които влияят
на 5őķ0u-bmu;vromv;v-m71o]mbঞ;ruo1;vv;vŐ;ĺ]ĺ
свързаното с апетита отделяне на хормони,
lb1uo0bo|-Őv;;Chapter
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
u;-u7Ѵ;-umbm]ő-m7rov|Ŋbm];vঞ;1omv;t;m1;vo=m1orѴbm]o=v;;|
it
was concluded
that replacing
and drinks
with sugars на
потенциално
въздействие
върхуfoods
изпразването
наsweetened
стомаха, микробиотата
|-v|;=uolm|ub;m|bm|-h;Őv;;Chapter
7ő(Burke
and
Small,
2015)ĺo;;uķ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
червата (виж Раздел 5), реакцията на мозъка и когнитивните процеси (напр.
as noted
previously,
none ofthe
the
proposed
mechanisms
hasdrinks
ever while
been
their
weight
they reduce
calorie
content
of foods and
Обучение
по as
метода
на възнаграждението)
и последствия
в усвояването
след
1omCul;7bm_l-mv|7b;vĺѴvoķb|bvblrou|-m||o1omvb7;u|_-|Cm7bm]v
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
разделянето на сладкия вкус от хранителния прием (виж Раздел 7) (Бурке и
=uolbmŊb|uo;r;ubl;m|vl-mo||u-mvѴ-|;|o_l-mvĸvblbѴ-uѴķo|1ol;v
Смол, 2015). Но, както вече беше отбелязано, никой от предложените
=uoluo7;m|lo7;Ѵvbm;vঞ]-ঞm]|_;u;Ѵ-ঞomv_br0;|;;mv;;||-v|;-m7
механизми, не е бил никога потвърден в изследвания върху хора. Също така,
ru;=;u;m1;l-mo|-rrѴ|o_l-mvķ-vuo7;m|v-rr;-u|o7b@;ubm|_;bu
важно е да се има предвид, че in vitro експерименти е възможно да не могат да
-u-1ঞom|oķ-m7ru;=;u;m1;=ouķ1;u|-bm1-Ѵoub1-m7momŊ1-Ѵoub1v;;|;m;uv
(Johnson
et al,
2018)ĺ
се пренасят
върху
хора; изследващи връзката между сладкия вкус и
предпочитанията, може да не са приложими за хората, тъй като гризачите се
различават по своето привличане и предпочитания към определени
подсладители с калории или без калории. (Джонсън и др., 2018).
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В скорошен преглед на литературата Роджърс (2017) разгледа трите
най-широко предлагани механизма, включително:

(2) потенциално увеличеното желание за сладък вкус чрез експозиция на

m-u;1;m|u;b;o=|_;Ѵb|;u-|u;ķ!o];uv (2017) ;-lbm;7|_u;;o=|_;
сладко (хипотеза за сладкия зъб); и (3) съзнателното свръхкомпенсиране на
lov|b7;Ѵruorov;7l;1_-mbvlvbm1Ѵ7bm]Ĺ
„спестени калории“ (хипотеза за съзнателно свръхкомпенсиране).
ŐƐő|_;ro|;mঞ-Ѵ=ou"|o7bvur||_;Ѵ;-um;71om|uoѴo=;m;u]bm|-h;
Őv;;||-v|;1om=vbom_ro|_;vbvőĸ
Никой от тези предложени механизми не издържа на внимателен преглед и
ŐƑő|_;ro|;mঞ-Ѵbm1u;-v;77;vbu;=ouv;;||-v|;0;rovu;|ov;;|m;vv
не е бил доказан при хора (Роджърс, 2017). Всъщност проучванията при
Őv;;||oo|__ro|_;vbvő-m7ĸ
Őƒő|_;1omv1bovo;u1olr;mv-ঞom=ouļ1-Ѵoub;vv-;7ĽŐ1omv1bov
хора предполагат, че НКП нито засилват, нито потискат апетита (Белисъл
o;u1olr;mv-ঞom_ro|_;vbvőĺ
2015; Фантино и др. 2018). Освен това, в много случаи употребата на НКП е
била свързана с по-нисък прием на вещества със сладък вкус (де Руйтер и

om;o=|_;v;ruorov;7l;1_-mbvlvv|-m7vr|o1Ѵov;;-lbm-ঞomou
др., 2013; Пиернас и др., 2013). Това предполага, че НКП може да помогнат
_-v0;;mruo;mbm_l-mv(Rogers, 2017)ĺm=-1|ķ_l-mv|7b;vv]];v|
за задоволяване на желанието за сладост и не насърчават „сладък зъб“
|_-|"m;b|_;uruolo|;mouvrru;vv-rr;ঞ|;Ŏ;ѲѲbvѲ;ƏƍƎƒķ -mࢼmo;|-Ѳ
(Белисъл
2015; Роджърс 2017). Тези механизми са обсъдени по-подробно в
2018)ĺ
u|_;ulou;ķbml-mbmv|-m1;vķ|_;v;o="-v-vvo1b-|;7b|_
Раздел 7.
-Ѵo;ubm|-h;o=v;;||-vঞm]v0v|-m1;v(de
Ruyter et al, 2013; Piernas et
al, 2013)ĺ$_bvv]];v|v|_-|"l-_;Ѵr|ov-ঞv=-7;vbu;=ouv;;|m;vv
and Освен
do notтова,
encourage
a “sweet
(Bellisle
2015; Rogers
2017)ĺ$_;v;
проучванията
саtooth”
отхвърлили
хипотезата,
която
предполага, че
l;1_-mbvlv-u;7bv1vv;7bmlou;7;|-bѴbmChapter
7ĺ
НКП развалят нормалния метаболизъм и/или преработването на
хранителни вещества чрез активиране на стомашно-чревните рецептори за

77bঞom-ѴѴķu;v;-u1__-v7bvruo;7_ro|_;v;v|_-|v]];v|"
сладко, предполагано от някои изследователи като възможно обяснение за
7bvur|moul-Ѵl;|-0oѴbvl-m7ņoum|ub;m|ruo1;vvbm]ķ0-1ঞ-ঞomo=
това как един подсладител би могъл да причини напълняване (Бриант и
]-v|uobm|;vঞm-Ѵv;;||-v|;u;1;r|ouvķruorov;70vol;bm;vঞ]-|ouv-v
Мъклоглин, 2016). По-конкретно, двете основни хипотези, появили се в
rovvb0Ѵ;;rѴ-m-ঞomv=ou_o-v;;|;m;u1oѴ71-v;;b]_|]-bm(Bryant
от предходни
проучвания на рецепторите за сладко в
and резултат
McLaughlin,
2016)ĺ"r;1bC1-ѴѴķ|_;|ol-fou_ro|_;v;v|_-|u;vѴ|;7
=uol|_;;-uѴv|7b;vo=]-v|uobm|;vঞm-Ѵv;;||-v|;u;1;r|ouvķ;u;|_-|
стомашно-чревния тракт, били, че НКП биха могли или (1) да причинят
"1oѴ7;b|_;uŐƐő1-v;-mbm1u;-v;bm|_;-0vourঞomo=]Ѵ1ov;=uol|_;
увеличение в поглъщането на глюкоза от чревния лумен, така че като цяло
bm|;vঞm-ѴѴl;mķv1_|_-|lou;;m;u]-Ѵ|o];|_;ubv-0vou0;7=uolv-Ѵ
се усвоява повече енергия от дневния прием на храна и (2) след отделянето
7-bѴ=oo7bm|-h;-m7ŐƑő-Ѵ|;u|_;v;1u;ঞomo=bm1u;ঞmvķbm1Ѵ7bm]bmvѴbmķ
на инкретини, включително инсулин, който играе роля за ситостта (за да
|_-|rѴ--uoѴ;bmv-ঞ;|Ő|oѴঞl-|;Ѵ1-v;bm1u;-v;7_m];uņ=oo7bm|-h;őĺ
причини в крайна сметка увеличен глад/прием на храна).
)_bѴ;|_;v;_ro|_;v;v]-bm;7l1_u;v;-u1_bm|;u;v|ķb|lv|0;

Experts’
views
Докато тези хипотези са получили повече
изследователски интерес, не трябва да забравяме, че

1

те са възникнали от in vitro изследвания (Фуджита и
др., 2009). Тъй като много от тези проучвания са

u;l;l0;u;7|_-||_;-uov;=uolin vitro studies
b7;m1;v]];v|vѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv7omĽ|-@;1|_oulom;v
Доказателствата
сочат, че нискокалоричните подсладители не засягат хормоните, участващи в контрола на апетита
b7;m1;v]];v|vѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv7omĽ|-@;1|_oulom;vbmoѴ;7bm-rr;ঞ|;1om|uoѴ
(Fujita et al, 2009)ĺ;1-v;l-mo=|_;v;v|7b;v
bmoѴ;7bm-rr;ঞ|;1om|uoѴ
•Ŏ$_;]|Ŋ0u-bm-bvbv-1omঞmov11Ѵ;|_-|_;Ѵrvu;]Ѵ-|;ou7;vbu;=ou=oo7
Оста черва-мозък има ключова роля в регулацията на приема на храна.
концентрация
на НКП, условията на тестване може
-Ѵvo;rov;71;ѴѴv|o-m;1;rঞom-ѴѴ_b]_
Мозък:
контролира апетита, сигналите за глад, желанието за ядене.
Brain:om|uoѴv-rr;ঞ|;ķ_m];u1;vķ7;vbu;|o;-|
Ŏ$_;]|0u-bm-bv_-v-h;uoѴ;bm|_;u;]Ѵ-ঞomo==oo7bm|-h;ĺ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
да
са причинили реакции, които не биха били
1om1;m|u-ঞomo=-m"ķ|_;|;vঞm]1om7bঞomv
Черва:
освобождават
хормони, които помагат за регулиране на хранителния метаболизъм и сигнализирането на мозъка за
Brain:
om|uoѴv-rr;ঞ|;ķ_m];u1;vķ7;vbu;|o;-|ĺ
Gut:!;Ѵ;-v;v_oulom-Ѵ|ub]];uv|_-|_;Ѵr|ou;]Ѵ-|;m|ub;m|l;|-0oѴbvl-m7vb]m-Ѵbm]|o|_;0u-bm=ou
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на апетита.
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в условия на експозиция
в реалния
Gut:!;Ѵ;-v;v_oulom;v|_-|_;Ѵru;]Ѵ-|;m|ub;m|l;|-0oѴbvl-m7vb]m-ѴѴbm]|o|_;0u-bm=ou-rr;ঞ|;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
-rr;ঞ|;u;vromv;ĺ
• Изследванията
u;vromv;ĺ сочат, че нискокалоричните подсладители нямат ефект върху функцията на стомашно-чревния тракт или
0;v;;mb|_u;-ѴŊѴb=;;rovu;1om7bঞomvĺm
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
живот.
Във всеки случай резултатите от in vitro
Ŏ !;v;-u1_vrrou|vѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv_-;mo;@;1|om]|=m1ঞomou_oulom;v|o-@;1||_;
хормоните,
за влияние върху оста черва-мозък при контролиране на приема на храна.
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(Фигура 3).

Фигура 3: Различни ефекти на захари и на нискокалорични
b]u;ƒĹ b@;u;m|;@;1|vo=v]-uv-m7o=Ѵo1-Ѵoub;
подсладители върху хормоните на стомашно-чревния тракт при
v;;|;m;uvom]|_oulom;vbmoѴ;7bm-rr;ঞ|;1om|uoѴĺ
контрола на апетита. (Браянт, К. и Мъклоглин, Дж.
(Bryant C and McLaughlin J. Low calorie sweeteners: Evidence
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свидетелства за ефектите върху функцията на стомашно-чревния
and Behaviour 2016; 164(Pt B): 482-5.)
тракт при хората. Физиология и поведение 2016; 164(Pt B): 482-5.)
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Notably, |_;u;bvmo;-lrѴ;o=-1om|uoѴѴ;7_l-mbm|;u;mঞomv|7
that
has indicated increased energy intake or body weight gain with LCS
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Влияят ли нискокалоричните подсладители върху апетита, глада и приема на

клинично проучване, проведено със 166 здрави пълнолетни мъже и жени, които

храна? Свидетелства от рандомизирано контролирано изпитване (РКИ).

първоначално не са били обичайни консуматори на храни и напитки,

oѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv-@;1|-rr;ঞ|;ķ_m];u-m7=oo7bm|-h;ĵсъдържащи
b7;m1;=uol-u-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴŐ!$őĺ
НКП (Фантино и др., 2018). Сладкият вкус, осигуряван на

Д-р Марщ Фантино: Въпреки че способността на нискокалоричните

u-u1 -mঞmoĹѴ|_o]_|_;-0bѴb|o=Ѵo1-Ѵoub;Őbm|;mv;őv;;|;m;uv
(интензивни) подсладители (НКП) да намаляват цялостния прием на калории
Ő"ő|ou;71;o;u-ѴѴ1-Ѵoub1bm|-h;_-v0;;mѴ-u];Ѵ7;lomv|u-|;70
беше широко демонстрирана от многобройни РКИ, някои епидемиологични
ml;uov!$vķvol;;rb7;lboѴo]b1-Ѵo0v;u-ঞomv_-;u;rou|;7-m
наблюдения са отчели връзка между затлъстяването и консумацията на НКП.
-vvo1b-ঞom0;|;;mo0;vb|-m7"1omvlrঞomĺ]moubm]|_;=-1|
Пренебрегването на факта, че такава връзка по-вероятно отразява обратната
|_-|v1_-m-vvo1b-ঞombvlou;Ѵbh;Ѵu;Y;1ঞm]-mbm;uv;1-v-Ѵb|
причинно-следствена връзка (хората с наднормено тегло/затлъстяване
Őo;u;b]_|ņo0;v;r;orѴ;1omvl;"bm|_;bu;@ou||oѴblb|;b]_|]-bmőķ
vol;u;v;-u1_;uv_-;1-v|7o0|om|_;v;=Ѵm;vvo="=ouѴom]Ŋ|;ul
консумират НКП в усилията си да ограничат наддаването на тегло), някои
;b]_|l-m-];l;m|ķ1Ѵ-blbm]|_-|"1oѴ7bm1u;-v;1-Ѵoub1bm|-h;-m7
изследователи са се усъмнили в полезността на НКП за дългосрочно
|_v0o7;b]_|ĺ$oo=|_;lov|rѴ-vb0Ѵ;l;1_-mbvlvo=-1ঞom|_-|
управление на теглото, като твърдят, че НКП биха могли да увеличат приема на
1oѴ7;rѴ-bm_o"1oѴ7_ro|_;ঞ1-ѴѴvঞlѴ-|;=oo7bm|-h;_-;0;;m
калории и с това и телесното тегло. Два от най-правдоподобните механизми на
vr;1bC1-ѴѴbm;vঞ]-|;7bm-Ѵ-u];!$ķ-m7Ѵঞl-|;Ѵ_-;0;;mu;=|;7ĺ

участниците от „интензивно“ потребление на напитка без калории, подсладена с

Ŏ -mࢼmo;|-ѲĶƏƍƎѴŏĺ$_;v;;||-v|;ruob7;7|o|_;r-uঞ1br-m|v0|_;
НКП, не е повишило техния апетит, глад и прием на калории при последващи
Ş-1|;Ş1omvlrঞomo=-momŊ1-Ѵoub10;;u-];ķv;;|;m;7b|_"ķ7b7
хранения (в следващите 48 часа) в сравнение с прием на вода. Приемът на
mo|bm1u;-v;|_;bu-rr;ঞ|;ķ_m];u-m71-Ѵoub1bm|-h;-|v0v;t;m|l;-Ѵv
напитки с НКП дори довел до значително намаляване в броя на избираните и
Őo;u|_;m;|ƓѶ_ouvőķ1olr-u;7|o-|;ubm|-h;ĺ"0;;u-];bm|-h;
консумирани сладки хранителни артикули.
;;mu;vѴ|;7bm-vb]mbC1-m|u;71ঞombm|_;ml0;uo=v;;|=oo7b|;lv
v;Ѵ;1|;7-m71omvl;7ĺ

Освен това, във втория, по-дълъг етап на това РКИ, 166-те участника, без навик

u|_;ulou;ķbm|_;v;1om7ķѴom];uŊ|;ul-ulo=|_bv!$ķ|_;Ɛѵѵ
да потребяват НКП, били „превърнати“ в навикнали потребители чрез
r-uঞ1br-m|vķmomŊ_-0b|-Ѵv;uvo="ķ;u;ľ|um;7Ŀbm|o_-0b|-Ѵ
ежедневен режим, включващ 660 mL напитка без калории, подсладена с НКП
1omvl;uv0-7-bѴ-7lbmbv|u-ঞomo=ѵѵƏlo=|_;1-Ѵoub;Ŋ=u;;7ubmh
(2 дневни порции) в продължение на 5 седмици. След този период поведението
v;;|;m;7b|_"ŐƑ7-bѴv;ubm]vőo;uƔ;;hvĺ[;u|_bvr;ubo7ķ
действие, които биха могли да обяснят как НКП биха могли хипотетично да
на участниците при ad libitum хранене било измерено отново при строги
|_;r-uঞ1br-m|vĽ-7Ѵb0b|l=;;7bm]0;_-bou-vl;-vu;7-]-bm
стимулират приема на храна, бяха изрично изследвани в голямо РКИ и в крайна m7;uub]ouov;r;ubl;m|-Ѵ1om7bঞomvķ;b|_;ub|_-|;uoub|_|_;
експериментални условия или с вода, или с консумация на значително
$_;Cuv|_ro|_;vbvrov|Ѵ-|;v|_-|v;;||-v|;ruob7;70"1oѴ7
сметка отхвърлени.
количество от същата подсладена с НКП напитка (3 порции всеки ден x 2 дни) и
7bu;1|ѴvঞlѴ-|;=oo7bm|-h;ķ0bm1u;-vbm]-m7ņoul-bm|-bmbm]|_;
1omvlrঞomo=-vb]mbC1-m|-lom|o=|_;v-l;"Ŋv;;|;m;77ubmh
ru;=;u;m1;=ouv;;|ruo71|vĺo;;uķ|_bv_ro|_;vbvlbvv;v|o1omvb7;u Őƒv;ubm];-1_7-Ƒ7-vő-m7b|-v=om7|_-||_;r-uঞ1br-m|vĽ=oo7
било установено, че приемът на храна от участниците бил същият и при двете
|_-|ķ-lom]|_;=m7-l;m|-Ѵ|-v|;r;u1;rঞomvķ|_;-u-1ঞ;m;vv=ou
Първата хипотеза твърди, че сладкият вкус, осигуряван от НКП, би могъл пряко bm|-h;-v|_;v-l;m7;u0o|_1om7bঞomvĺ$_vķb|-v1om1Ѵ7;7|_-|
условия. Така било достигнато заключението, че дългосрочното потребление на
v;;||-v|;bvbmm-|;ĺ$_;v;1om7l;1_-mbvlv]];v|;7bmoѴ;v|_;
|_;Ѵom];uŊ|;ul1omvlrঞomo=-_b]_-lom|o="bm0;;u-];v0
да стимулира приема на храна чрез увеличение и/или поддържане на
голямо количество НКП в напитки от страна на хора, които преди това не са
7bvurঞomo=Ѵ;-umbm]|_-|]o;umv|_;r_vboѴo]b1-Ѵ1om|uoѴo==oo7bm|-h;
ru;bovѴmomŊ1omvl;uv7b7mo|Ѵ;-7|o-mbm1u;-v;bm=oo7-m7;m;u]
предпочитанието към сладки продукти. Но тази хипотеза пропуска да вземе
били потребители, не е довело до увеличение на приема на храна и калории,
-m7;m;u]_ol;ov|-vbvĺ$_;m1orѴbm]0;|;;m|_;v;;|Y-ou
bm|-h;ķ7bvruobm]|_;-0o;1Ѵ-blvĺ
предвид, че, сред основните възприятия за сладко, привлекателността на
оборвайки горните твърдения.
ruob7;70"-m7|_;-0v;m1;o=1-Ѵoub;v1oѴ7_ro|_;ঞ1-ѴѴ7bv|ou|
сладкия вкус е вродена. Вторият предложен механизъм включва прекъсване на In conclusion,|_;_ro|_;v;v|_-||_;1omvlrঞomo==oo7v-m7
|_;Ѵ;-umbm]o=|_;1-Ѵoub11om|;m|o=o|_;uv;;|ruo71|vĺ
изучаването, което физиологичния контрол на приема на храна и енергийната 0;;u-];vv;;|;m;7b|_"1oѴ7bm1u;-v;v0v;t;m|=oo7bm|-h;bm
В заключение, хипотезите, че консумацията на храни и напитки, подсладени с
хомеостаза. Отделянето на сладкия вкус, осигуряван от НКП, и отсъствието на |_;=oѴѴobm]l;-ѴvouѴ;-7|obm1u;-v;7o;u-ѴѴ;m;u]bm|-h;bm|_;Ѵom];uŊ
НКП, би могла да увеличи последвалия прием на храна в следващите хранения
o|__ro|_;v;v_-;mo|0;;m1omCul;7;r;ubl;m|-ѴѴbm-u;1;m|Ѵ
r0Ѵbv_;71Ѵbmb1-Ѵv|71om71|;7bmƐѵѵ_;-Ѵ|_ķl-Ѵ;-m7=;l-Ѵ;-7Ѵ|vķ
|;ul7omo|v|-m7r|o1Ѵov;;-lbm-ঞom-m7_-;mo|0;;m1omCul;70
калории би могло хипотетично да разруши изучаването на калоричното
или да доведе до увеличен цялостен прием на калории в дългосрочен план, не
_o;u;bmbঞ-ѴѴmo|_-0b|-Ѵ1omvl;uvo==oo7-m77ubmhv1om|-bmbm]"
|_;Cm7bm]vo=|_bvu;1;m|Ѵr0Ѵbv_;7!$ĺ
съдържание на други сладки продукти.
издържат на внимателен преглед и не са били потвърдени от констатациите от
това наскоро публиикувано РКИ.
И двете хипотези не са потвърдени експериментално в наскоро публикувано
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views

Употребата на нискокалорични подсладители в контекста на епидемията
от затлъстяване

1

Стратегиите за спиране на епидемията от затлъстяване трябва да се
фокусират както върху намаляване на приема на енергия, така и върху
увеличаване на разхода на енергия (Брей и др., 2018; Станхоуп и др., 2018).

2

The use of low calorie sweeteners in the context of the
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

Докато
разнообразни
obesity
epidemic планове за здравословно хранене и физическа

активност могат да бъдат следвани от хората, които желаят да свалят или

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
"|u-|;]b;v|o_-Ѵ||_;o0;vb|;rb7;lb1m;;7|o=o1vom0o|_u;71bm]
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
;m;u]bm|-h;-m7bm1u;-vbm];m;u];r;m7b|u;(Bray et al, 2018; Stanhope
правилния енергиен баланс е важно при управлението на теглото.
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
et al, 2018)ĺ)_bѴ;--ub;|o=_;-Ѵ|_7b;|-u-m7r_vb1-Ѵ-1ঞb|rѴ-mv1-m
Осигуряването
на нискокалорични или с намалени калории храни е един
Ŏ0;=oѴѴo;70bm7bb7-Ѵv_obv_|oѴov;oul-bm|-bm|_;bu0o7;b]_|ķ
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
начин
да се
помогне
на хората
даEFSA’s
намалят
приемаare
на aкалории
така да се
that
have
been
approved
through
processes
safe andи acceptable
om-ѴѴo11-vbomv-1_b;bm]|_;ub]_|;m;u]0-Ѵ-m1;bv;vv;mঞ-Ѵbm;b]_|
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
l-m-];l;m|ĺ$_;ruobvbomo=Ѵoouu;71;71-Ѵoub;=oo7vbvom;-o=
подпомогне
тяхното отслабване.
them.”
(PHE, 2017)ĺ
_;Ѵrbm]r;orѴ;|ou;71;1-Ѵoub1bm|-h;-m7|_;u;0|o-vvbv|bm;b]_|Ѵovvĺ
поддържат своето телесно тегло, при всички случаи постигането на

3
4
5
6
7
8

Освен това, с оглед предизвикателството на увеличаващия се процент

m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
u|_;ulou;ķ1omvb7;ubm]|_;1_-ѴѴ;m];o=bm1u;-vbm]u-|;vo=o0;vb|-m7
it
was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
7b-0;|;v"1-mruob7;-mblrou|-m|-Ѵ|;um-ঞ;|o1-Ѵoub1v;;|;m;uv
калоричните подсладители (Рабен и Ричелсен, 2012). Намаляването на
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
(Raben and Richelsen, 2012)ĺo;ubm]1-Ѵoub1bm|-h;=uol;1;vvv]-uv
приема
на калории
прекалената
консумация
се препоръчва
their
weight
as theyотreduce
the calorie
contentна
ofзахари
foods and
drinks whileза
1omvlrঞom_-v0;;mu;1oll;m7;7=ou;b]_|l-m-];l;m|-m7o0;vb|
управление
на телесното тегло
превенция на затлъстяването. Указанията на
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,и 2015őĺ
ru;;mঞomĺ$_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomĽv]b7;Ѵbm;om=u;;v]-uvbm|-h;
Световната
здравна организация за прием на свободни захари за възрастни
=ou-7Ѵ|v-m71_bѴ7u;mu;1oll;m7v|_;u;71ঞomo==u;;v]-uv|oѴ;vv|_-m
2015)ĺ
иƐƏѷo=7-bѴ;m;u]bm|-h;-1uovv|_;Ѵb=;1ouv;(WHO,
деца препоръчват намаляването на свободните захари до
по-малко от 10%
затлъстяване и диабет, НКП може да осигурят важна алтернатива на

от ежедневния прием на калории през целия живот (СЗО, 2015).

$_;u;=ou;ķ-|-ঞl;_;m|_;u-|;vo=o0;vb|-m7-11olr-mb;7momŊ
1ollmb1-0Ѵ;7bv;-v;v1omঞm;|obm1u;-v;ouѴ7b7;ķ|_;orঞomo=
Следователно, в момент, когато процентът на затлъстяване и свързаните с
1omvlbm]-ѴoŊ1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7ou0;;u-];bmv|;-7o=|_;v]-uŊ
него незаразни хронични заболявания продължава да се увеличава по света,
sweetened version can be helpful by reducing overall daily sugar and energy
опцията
за консумиране
на control,
нискокалорични
храни
и напитки
вместо diet and
intakes and
thus in weight
when used
as part
of a balanced
подсладени
със захар версии може да бъде полезна за контрола на теглото
_;-Ѵ|_Ѵb=;v|Ѵ;ĺ
чрез намаляване на цялостния дневен прием на захар и енергия, когато се
използва като част от балансирано хранене и здравословен начин на живот.
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Могат ли нискокалоричните подсладители да бъдат полезна хранителна

Имат ли нискокалоричните подсладители роля при управление на

стратегия при управление на нашето телесно тегло?

епидемията от затлъстяване?

Can
low calorie
be a helpful
dietary
strategy
Д-р Франс
Белисъл:sweeteners
Както се потвърждава
в много
скорошни
РКИ и in
managing
our
body на
weight?
систематични
прегледи
литературата, употребата на НКП е доказано, че

Do
low calorie sweeteners have a role in managing the obesity
Проф. Алисън Галахър: Там където се правят замени на подсладени със захар
epidemic?

способства
намаляването на телесното тегло при подлагащите се на диети,
Dr
France Bellisle:v1omCul;7bml-mu;1;m|!$v-m7vv|;l-ঞ1u;b;v
o=|_;Ѵb|;u-|u;ķ|_;v;o="_-v0;;mv_om|o=-1bѴb|-|;;b]_|Ѵovvbm
помага за поддържането на сваленото тегло след диета, както и допринася за
7b;|;uvķ|o_;Ѵrb|_|_;l-bm|;m-m1;o=|_;;b]_|Ѵovv=oѴѴobm]-7b;|ķ-m7
сензорно специфично усещане за ситост за храни и напитки със сладък вкус
|o1om|ub0|;|o|_;v;mvouvr;1bC1v-ঞ;|=ouv;;|Ŋ|-vঞm]=oo7v-m7
(Роджърс и др. 2016, Милер & Перез 2014). Освен това, съществуват някои
0;;u-];vŐRogers et al 2016, Miller & Perez 2014)ĺm-77bঞomķvol;;b7;m1;
свидетелства, че НКП биха могли да помогнат в превенцията на качване на
;bv|v|_-|"1oѴ7_;Ѵrbmru;;mঞomo=;b]_|]-bmo;uঞl;ķ-|Ѵ;-v|bm
теглото във времето, поне при млади хора (де Руйтер и др., 2012, 2013). Ползите
young
people (de Ruyter et al, 2012, 2013)ĺ$_;0;m;C|vbm|;ulvo=;b]_|-u;
по
отношение
на теглото са умерени, макар и значими. Не бива да забравяме
lo7;v|ķ-Ѵ|_o]_vb]mbC1-m|ĺ|v_oѴ70;u;l;l0;u;7_o;;u|_-||_;u;
обаче, че няма магия, свързана с употребата на НКП: те ще бъдат полезни
bvmol-]b1-vvo1b-|;7b|_"v;Ĺ|_;bѴѴomѴ0;v;=Ѵb=|_;-ѴѴo-
u;71ঞomo=;m;u]bm|-h;o;uvL1b;m|Ѵom]r;ubo7vo=ঞl;|o-@;1||_;
само ако позволяват намаляване на приема на калории за достатъчно дълъг
0o7;m;u]0-Ѵ-m1;ĺm|_bvu;vr;1|l-m=-1|ouv_-;|o0;1omvb7;u;7ĺ$_;
период от време, за да засегнат баланса на енергия в тялото. В това отношение
loঞ-ঞomo=|_;v;ubvo=blrou|-m1;ĺ|v_oѴ7-Ѵvo0;-1hmoѴ;7];7|_-|
следва да се разгледат множество фактори. Мотивацията на потребителя е от
"bѴѴomѴu;71;;m;u]bm|-h;b=|_;u;71;|_;;m;u]7;mvb|o=|_;
значение. Следва да се потвърди, че НКП ще намали приема на енергия, само
=oo7vbm_b1_|_;u;rѴ-1;v]-uvĺ$_bvbvmo||u;o=-ѴѴ=oo7vĺomvl;uv
ако те намалят енергийната плътност на храните, в които заменят захари. Това
v_oѴ7|_;u;=ou;l-h;vu;|_-|u;rѴ-1;l;m|o=v]-uv0"7o;v7;1u;-v;
не е валидно за всички храни. Следователно
потребителите трябва да се
|_;;m;u]7;mvb|o=|_;ruo71|ĺ
bm-ѴѴķ|_;lo7;v|;b]_|0;m;C|v
уверят, че замяната на захари с НКП намалява енергийната плътност на
u;rou|;7bm|_;Ѵb|;u-|u;v]];v||_-|-Ѵ|_o]_"1-m_;Ѵrbm;b]_|
продукта. Накрая, най-умерените ползи за теглото, посочени в литературата,
1om|uoѴķ|_;-u;mo|0|_;lv;Ѵ;vvL1b;m||o-77u;vvo0;vb|ĺ

Prof
Alison
Gallagher:)_;u;v0vঞ|ঞomo=v]-uŊv;;|;m;7ruo71|v
може
да бъде
постигнато цялостно намаляване на приема на енергия. Нещо
=ou"Ŋv;;|;m;7;tb-Ѵ;m|v-u;l-7;|_;u;bvmo1Ѵ;-u;b7;m1;
повече, тъй като такива намалявания на енергията се постигат без намаляване
|_-|-mo;u-ѴѴu;71ঞombm;m;u]bm|-h;1-m0;-1_b;;7ĺ u|_;ulou;ķ
на цялостната сладост и приятен вкус в храненето, има вероятност тези
0;1-v;v1_;m;u]u;71ঞomv-u;-1_b;;7b|_o|-u;71ঞombm
„замени на захарта“ да гарантират ефективно по-голямо хранително
overall dietary sweetness or palatability, it is likely that such ‘sugar-swaps’
съответствие и по-добри резултати при управление на теглото за хората в
bѴѴ;@;1ঞ;Ѵ;mvu;]u;-|;u7b;|-u1olrѴb-m1;-m70;;u;b]_|
дългосрочен план. Причините за затлъстяването са многостранни и изискват
l-m-];l;m|o|1ol;vbm|_;Ѵom];uŊ|;ul=oubm7bb7-Ѵvĺ$_;1-v;vo=
разнообразни стратегии, фокусирани върху индивида, чак до ниво население.
o0;vb|-u;lѴঞ=-1|oub-Ѵ-m7u;tbu;--ub;|o=v|u-|;]b;v=o1v;7om
|_;bm7bb7-Ѵ|_uo]_|o|_;rorѴ-ঞomѴ;;Ѵĺ$oruor;uѴ1u0|_;o0;vb|
За правилно ограничаване на епидемията от затлъстяване няма да е
;rb7;lb1ķmoom;v|u-|;]-Ѵom;bѴѴ;;u0;vL1b;m|ĺ"u;ru;v;m|om;
достатъчна нито една стратегия сама по себе си. НКП представлява един
way
in which
individuals
can take
controlконтрол
of the energy
density of their
начин,
по който
хората могат
да поемат
върху енергийната
плътност
7b;|ĺo;;uķ-vb|_-mr0Ѵb1_;-Ѵ|_v|u-|;]ķlou;ouhbvm;;7;7
на своята диета. Но, както с всяка стратегия за обществено здраве,
|o;71-|;|_;1omvl;uom|_;0;m;C|vo="-vr-u|o=-_;-Ѵ|_-m7
необходима е повече работа, за да бъде обучен потребителя за ползите от НКП
;m;u]0-Ѵ-m1;77b;|vo|_-||_;ro|;mঞ-Ѵ0;m;C|vo="v;1-m0;
като част от здравословна и енергийно балансирана диета, така че
l-blbv;7ĺ
потенциалните ползи от употребата на НКП да могат да бъдат максимизирани.

НКП не са отговор „с магическа пръчка“ на епидемията от затлъстяване, но
"-u;mo||_;ļl-]b10ѴѴ;|Ľ-mv;u|o|_;o0;vb|;rb7;lb10||_;7o
_-;-v;=ѴuoѴ;|orѴ-bm0o7;b]_|l-m-];l;m|-m7-vv1__-;-
имат полезна роля в управлението на телесното тегло и като такива имат
предполагат, че въпреки че НКП могат да помогнат при контрола на теглото, те u;-Ѵr-u||orѴ-bm|-1hѴbm]|_;o0;vb|;rb7;lb1ĺ
реална роля при овладяването на епидемията от затлъстяване.
сами по себе си не са достатъчни за справяне със затлъстяването.
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продукти с подсладени с НКП еквиваленти, вече има ясни доказателства, че
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Факти за затлъстяването
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Наднорменото тегло и затлъстяването са важни проблеми на общественото

Затлъстяването се свързва с и допринася за много незаразни хронични,

здраве по света, засягащи повече от 1,9 милиарда възрастни в глобален план;

включително диабет тип 2, някои видове рак, бъбречни заболявания,

от тях, повече от 650 милиона възрастни със затлъстяване. Проблемът е

обструктивна сънна апнея и остеоартрит, наред с други (СЗО, 2017).

особено тревожен при по-младото население, както свидетелства

Отслабването може да помогне за намаляване на риска от развиване на

драматичното
Obesity
factsувеличение в разпространението на наднорменото тегло и
затлъстяването сред деца над 5 години и подрастващи, нараснало от 4% през
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
;u;b]_|-m7o0;vb|-u;blrou|-m|r0Ѵb1_;-Ѵ|_bvv;vouѴ7b7;

1975 г. до над 18% през 2016 г.m]Ѵ-m7Ő
(СЗО, 2017). őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
-@;1ঞm]lou;|_-mƐĺƖ0bѴѴbom-7Ѵ|v]Ѵo0-ѴѴĸo=|_;v;ķo;uѵƔƏlbѴѴbom
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
-7Ѵ|v-u;o0;v;ĺ$_;ruo0Ѵ;lbvr-uঞ1Ѵ-uѴo=1om1;umbmom];u
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
rorѴ-ঞomvķ;b7;m1;70|_;7u-l-ঞ1bm1u;-v;bm|_;ru;-Ѵ;m1;o=
Скорошни
показват,
че имаме
напредък
в превенцията
industry,
in тенденции
which it states,
“We endorse
theизвестен
European
Food Safety
Authority’s и
o;u;b]_|-m7o0;vb|-lom]1_bѴ7u;mo;uƔ;-uv-m7-7oѴ;v1;m|vķubv;m
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всички тези болести (Брей и др., 2018).
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Фигура 4: Как балансът на енергията засяга телесното тегло.
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кардиологична асоциация (AHA) и Американската диабетна асоциация (ADA)
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(AND) (Фич и др., 2012), потвърждават, че НКП могат да бъдат ползвани в
Роджърс и др., 2016). Тъй като невъзможността да се постигне или поддържа
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структурирана диета за замяна на източници на добавени захари. Тази
намаленото тегло при много хора се причинява от лошо спазване на
замяна може да доведе до умерени намаления в приема на енергия и

калорийно-намален хранителен режим (Гибсън и Саинсбъри, 2017), по-добро

отслабване, когато няма пълно компенсиране на намаляването на

спазване на режима чрез подобряването на усещането за вкус в нея при

енергията чрез прием на други хранителни източници (Гарднър и др., 2012;

употребата на нискокалорични подсладители може да е полезен фактор в

Фич и др., 2012). Съвсем наскоро, в научен съвет за нискокалорично напитки

усилията за управление на теглото.
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rubm1brѴ;vĺ lu];7ƑƏƏƒĸƑƏĹƐѵƓŊƐѵѶ
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ƒƖĺ
-hbķ"Ѵ-bmķ!-bmv$ķubvŊ
|_;u|omĺblb|-ঞomvo=0v;u-ঞom-Ѵ
b7;m1;Ĺ
industry,
in which it states, “We endorse
the European Food Safety Authority’s
lrѴb1-ঞomv=ou b7;m1;Ŋ-v;7 b;|-u!;1oll;m7-ঞomvĺ7ĺ|uĺƑƏƐƓĸƔĹƕŋƐƔ
ŎƓƏĺ"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
-;v! ķorhbmĺomm|ubঞ;v;;|;m;u1omvlrঞombm_l-mvĹ;@;1|vom
that-rr;ঞ|;-m7=oo7bm|-h;-m7|_;bur|-ঞ;l;1_-mbvlvĺlѴbm|uƑƏƏƖĸѶƖĹƐŊƐƓ
have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
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them.”
(PHE, 2017)ĺ
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m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ѶƏƓ
it
was
concluded
that replacing foods
and drinks sweetened with sugars
Ɠƒĺ
fbh;(+ķ
-ub7b,ķ"_-Ѵķ;|-Ѵĺ
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their0;;u-];vom;b]_|Ѵovv7ubm]-ƐƑŊ;;h;b]_|Ѵovv|u;-|l;m|ruo]u-lĺ0;vb|
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
ƑƏƐƓĸƑƑĹƐƓƐƔŋƐƓƑƐ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
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ƐƒƏŋƐƒѵ
Ɣƒĺ !o7;-ul;Ѵ"ķ)-!ķ"|uo;0;Ѵ;ķ"lb|_"ķ]7;mķbѴѴĺ"l-ѴѴ1_-m];vbm
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Ɣѵĺ !oloŊ!oloĺķ]bѴ-uŊ"-Ѵbm-vķub|oŊॕu7o-*ķ;|-Ѵĺ @;1|vo=|_;momŊm|ubঞ;
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ƔѶĺ "pu;mv;mķ(-vbѴ-u-v$ķv|urķ!-0;mĺ"1uov;1olr-u;7b|_-uঞC1b-Ѵ
v;;|;m;uvĹ-1Ѵbmb1-Ѵbm|;u;mঞomv|7o=;@;1|vom;m;u]bm|-h;ķ-rr;ঞ|;ķ-m7
;m;u];r;m7b|u;-[;uƐƏho=vrrѴ;l;m|-ঞombmo;u;b]_|v0f;1|vĺlѴbm
|uƑƏƐƓĸƐƏƏĹƒѵŋƓƔ
ƔƖĺ "|-m_or;ķou-mķovŊ);v|r_-Ѵķ;|-Ѵĺ-|_-v-m7l;1_-mbvlvѴbmhbm]
7b;|-u1olrom;m|v|o1-u7bol;|-0oѴb17bv;-v;Ĺ|_bmhbm]0;om71-Ѵoub;vĺ0;v!;
ƑƏƐѶ-ƐƓĸ7obĹƐƏĺƐƐƐƐņo0uĺƐƑѵƖƖĺŒ r0-_;-7o=rubm|œ
ѵƏĺ "Ѵ;|vhķ!o|_;uĺomm|ubঞ;";;|;m;uvbm);b]_|-m-];l;m|-m7_uomb1
bv;-v;Ĺ!;b;ĺ0;vb|ƑƏƐѶĸƑѵĹѵƒƔŊѵƓƏ
ѵƐĺ $-|; ķ$um;uŊ1ub;ķomv ķ;|-Ѵĺ!;rѴ-1bm]1-Ѵoub10;;u-];vb|_-|;uou
7b;|0;;u-];v=ou;b]_|Ѵovvbm-7Ѵ|vĹl-bmu;vѴ|vo=|_;_oov;;-Ѵ|_rঞomv
omv1bovѴ ;u7-Ő őu-m7olb;71Ѵbmb1-Ѵ|ub-ѴĺlѴbm|uĺƑƏƐƑĸƖƔĹ
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ѵƑĺ $1h;u!ķ$-m"+ĺ omomŊm|ubঞ;v;;|;m;uvbmY;m1;-1|;]Ѵ1ov;_ol;ov|-vbvbm
_l-mvĵvv|;l-ঞ1u;b;ĺ_vboѴ;_-ƑƏƐƕĸƐѶƑĹƐƕŊƑѵ
ѵƒĺ )ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomŐ)őb7;Ѵbm;Ĺ"]-uvbm|-h;=ou-7Ѵ|v-m71_bѴ7u;mĺ
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5.

Нискокалорични подсладители, контрол на
кръвната захар и управление на диабет

Нискокалоричните подсладители (НКП) често се препоръчват за и ценят от хора с диабет, които трябва да
управляват своя прием на въглехидрати и захари в усилията си да поддържат добър гликемичен контрол.
Въздействието, което НКП имат върху нивата на кръвна захар, и ролята, която могат да играят в диетата
на хора с диабет, са били изучавани пространно в последните десетилетия и доказателствата постоянно
потвърждават, че НКП не засягат кръвната захар и нивата на инсулина след хранене. Но наскоро имаше
подновен интерес към изследването на ефектите, които НКП биха могли да имат върху чувствителността
към инсулин и дългосрочния контрол на кръвната захар.
Този раздел цели да даде преглед на научните свидетелства на тези теми и за препоръките за хранене във
връзка с употребата на НКП при управление на диабет.

Experts’
Преглед на доказателствата:
views Нискокалорични подсладители и контрол на
кръвната захар
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What is glycaemic control?
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0b1_oѴ;|-ѴĺŐƑƏƐѶőĺ

Experts’
views

1
2
3
4
5
6
7
8

консумацията на НКП води до намалени нива на кръвна захар в сравнение с

Дългосрочни РКИ, изследващи ефекта на НКП върху гликемичния контрол

калорични подсладители от типа на захар (Тукер и Тан, 2017). Това не се

Скорошни публикации разглеждат дългосрочните РКИ, които изследват

отдава на прекия ефект от консумацията на НКП, а по-скоро на отсъствие на
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Това е оторизирана здравна претенция в Регистъра на хранителните и
здравни претенции, разрешени за използване в ЕС (Регламент на Комисията
(ЕС) № 432/2012).

Таблица 1 представя и по-дългосрочните проучвания, които са оценили

въздействието на отделни НКП върху нивото на кръвна захар, а също и върху
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контрол при
1993; Геунс и др., 2007; Ma и др., 2009; Браун и др., 2009; Антон и др.,
;mv;|-ѴķƑƏƏƕĸ-;|-ѴķƑƏƏƖĸuom;|-ѴķƑƏƏƖĸm|om;|-ѴķƑƏƐƏĸ-;|
0;|;;m|_;"|;v|;7-m7rѴ-1;0oou-|;ubm-ѴѴ0|
r;orѴ;b|_7b-0;|;vŐƷƓƏ
здрави
хора
и
такива
с
едно, проучвания, което не било сляпо и било при морбидно
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
v|7b;vőĺ
2010; Ма ou7;|-ѴķƑƏƐƐĸ"|;bm;u|;|-ѴķƑƏƐƐĸuom;|-ѴķƑƏƐƐĸ-;uvh;|-Ѵķ
и др., 2010; Форд и др.,
2011; Щайнерт
и др., 2011; Браун и
-ѴķƑƏƐƏĸ
om;v|7|_-|-vmo|0Ѵbm7;7-m7-vbm-lou0b7Ѵ
диабет
(N=40
проучвания).
затлъстяла популация със свидетелства за глюкозна
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
ƑƏƐƑ-ĸuom;|-ѴķƑƏƐƑĸ);|-ѴķƑƏƐƑĸ;rbmo;|-ѴķƑƏƐƒĸu-m|;|-ѴķƑƏƐƓĸ
o0;v;rorѴ-ঞomb|_;b7;m1;o=]Ѵ1ov;bm|oѴ;u-m1;
др., 2011; Маерск и др., 2012a; Браун и др., 2012; Уу и др., 2012;
непоносимост.

Studies
Проучвания

industry,
which
it states,
endorse
the European
Food Темизкан
Safety Authority’s
--Ѵb;|-ѴķƑƏƐƓĸ$;lbh-m;|-ѴķƑƏƐƔĸ"Ѵ;|vh;|-ѴķƑƏƐѵĸ$;;|-ѴķƑƏƐƕĸ
Пепино иinдр.,
2013;
Бриант“We
и др.,
2014; Хазали
и др., 2014;
и
b]]bmv;|-ѴķƑƏƐѶő
Ŏ др.,"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
2015; Силветски и др., 2016; Tey и др., 2017; Хигинс и др., 2018)
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
them.” (PHE, 2017)ĺ

Summary
outcomes
Резюме
наof
резултатите

Проучвания,
сравняващи
НКП
със стандартизирано
ястие
Studies comparing
LCS to
standardized
meal or sugar/
или с натоварване със захар/въглехидрат: по-ниски нива на
carbohydrate load:
кръвна захар и инсулин след хранене в сравнение със захарта
Lower blood glucose and insulin levels post-prandially
във всички проучвания

1olr-u;7|ov]-ubm-ѴѴv|7b;v

Проучвания, сравняващи НКП с плацебо или вода:
Хора сwith
диабет
1 иtype
тип 2
проучвания)
People
typeтип
1 and
2 (9
diabetes
(9 studies)
Studies comparing LCS to placebo or water:
Няма различен ефект върху нивата на кръвна захар и инсулин
(Шигета
и
др.,
1985;
Окуно
и
др.,
1986;
Хорвиц
и
др.,
1988;
Купър
и
др.,
Ő"_b];|-;|-ѴķƐƖѶƔĸhmo;|-ѴķƐƖѶѵĸoub|;|-ѴķƐƖѶѶĸoor;u;|-ѴķƐƖѶѶĸ
o7b@;u;m|;@;1|om0Ѵoo7]Ѵ1ov;-m7bmvѴbmѴ;;Ѵv
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ между
тестваните НКП и плацебо или вода при повечето
1988;
Мезитис
и
др.,
1996;
Грегенсен
и
др.,
2004;
Браун
и
др.,
2012;
;bঞv;|-ѴķƐƖƖѵĸu;];mv;m;|-ѴķƑƏƏƓĸuom;|-ѴķƑƏƐƑĸѴ-Ѵ7;Ŋ;m7o-;|
0;|;;m|_;"|;v|;7-m7rѴ-1;0oou-|;ubmlov|
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
проучвания; благоприятни ефекти за НКП в сравнение с
-ѴķƑƏƐƒĸ$;lbh-m;|-ѴķƑƏƐƔő
v|7b;vĸ=-ou-0Ѵ;;@;1|v=ou";uvv1om|uoѴbmƑ
Олалде-Мендозаи др., 2013; Тезмикан и др., 2015)
контролата
при 2 проучвания
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
studies

their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

Проучвания, сравняващи НКП със стандартизирано ястие
Studies
comparing
to standardized по-ниски
meal or sugar/
или
натоварване
съсLCS
захар/въглехидрат:
нива на
carbohydrate
кръвна
захар и load:
инсулин след хранене в сравнение със захарта
във
всички
проучвания
Lower
blood
glucose and insulin levels post-prandially

1olr-u;7|ov]-ubm-ѴѴv|7b;v

om];uŊ|;ulv|7b;vŐƑŊ;;hmঞѴѵŊlom|_7u-ঞomő
Дългосрочни проучвания (продължителност от 2 седмици до 6 месеца)

7

Здравиindividuals
хора (5 проучвания)
Healthy
(5 studies)
(Бейрд
и
др., 2000; Маерск и др., 2012b;
Енгел и др., 2018; Гроц и др.,
Ő-bu7;|-ѴķƑƏƏƏĸ-;uvh;|-ѴķƑƏƐƑ0ĸ
m];Ѵ;|-ѴķƑƏƐѶĸuo|;|-ѴķƑƏƐƕĸ
2017; Хигинс и др., 2018)
b]]bmv;|-ѴķƑƏƐѶő

8

Няма ефект от употребата на НКП върху дългосрочния
Хора сwith
диабет
1 иtype
тип 22 diabetes
(10 проучвания)
People
typeтип
1 and
(10 studies)
o;@;1|o="v;omѴom]Ŋ|;ul]Ѵ1-;lb11om|uoѴ
гликемичен контрол (нивата на кръвна захар и инсулин,
(Стърн и др., 1976; Нерлинг и др., 1985; Окуно и др., 1986; Купър и др.,
Ő"|;um;|-ѴķƐƖƕѵĸ;_uѴbm];|-ѴķƐƖѶƔĸhmo;|-ѴķƐƖѶѵĸoor;u;|-ѴķƐƖѶѶĸ
Ő=-vঞm]0Ѵoo7]Ѵ1ov;-m7bmvѴbmѴ;;Ѵvķ1Ŋr;rঞ7;ķ
c-пептид, HbA1c на гладно) в повечето проучвания; леко
1988; Колагиури и др., 1989; Гроц и др., 2003; Рейна и др., 2003;
oѴ-]bub;|-ѴķƐƖѶƖĸuo|;|-ѴķƑƏƏƒĸ!;m-;|-ѴķƑƏƏƒĸ-uubo1-m-Ѵ;|-ѴķƑƏƏѶĸ
0Ɛ1őbmlov|v|7b;vĸvѴb]_|Ѵblruo;70Ɛ1b|_
подобрен HbA1c при употребата на НКП в диетата в 2
Бариоканал и др., 2008; Маки и др., 2008; Аргианна и др., 2015)
-hb;|-ѴķƑƏƏѶĸu]b-mm-;|-ѴķƑƏƐƔő
|_;v;o="bm|_;7b;|bmƑv|7b;v
проучвания

Няма
ефект от употребата на НКП върху дългосрочната
o;@;1|o="v;omѴom]Ŋ|;ul]Ѵ1-;lb-Ő=-vঞm]
гликемия (глюкоза и инсулин, HbA1c на гладно) или върху
]Ѵ1ov;-m7bmvѴbmķ0Ɛ1őouombmvѴbmv;mvbঞb|
чувствителността към инсулин

Experts’
views
Проучвания чрез наблюдения

възможността наблюдаваната връзка да се причина за обратна
причинно-следствена връзка.

1
2
3
4
5
6
7
8

Въпреки систематичните констатации от РКИ, посочващи липса на нежелан
ефект от НКП върху нивата на кръвната захар, някои проучвания чрез

Обяснено просто, връзката между употребата на НКП и диабет може да бъде

наблюдения са отчели положителна връзка между по-висок прием на НКП и

отдадена на факта, че хора с по-висок ИТМ, вече в риск да развият диабет,

0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v
консумират нискокалорично подсладени храни и напитки по-често в опита си
риска от диабет или метаболитен синдром (Ромо-Ромо и др., 2016). Широко се
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
;vrb|;|_;1omvbv|;m|Cm7bm]v=uol!$vķbm7b1-ঞm]-Ѵ-1ho=-7;uv;;@;1| "blrѴ;rѴ-bm;7ķ|_;Ѵbmh0;|;;m"v;-m77b-0;|;v1-m0;-ub0|;7
да контролират своето телесно тегло. В метаанализ на десет проучвания чрез
потвърждава, че тази връзка би могла да се дължи на остатъчни странични
o="om0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵvķvol;o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v_-;u;rou|;7
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
-rovbঞ;-vvo1b-ঞom0;|;;m_b]_;u"bm|-h;-m7ubvho=7b-0;|;vou
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
при
тези проучвания (Romo-Romo
чрез наблюдения,
както и на обратна
l;|-0oѴb1vm7uol;
et al, 2016)ĺ|bvb7;Ѵ-1hmoѴ;7];7
industry,
in which it states,
“We endorse
the European Food Safety Authority’s
причинно-следствена
връзка, което означава, че хората, които вече са в риск
Ŏ|_-||_bv-vvo1b-ঞomlb]_|0;7;|ou;vb7-Ѵ1om=om7;uvv1_-v-7brovb|ķ
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
_b1_bv-1om=om7;u=u;t;m|Ѵ=om7bm|_;v;o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ-m7|o
that
have been approved
through EFSA’s
processes
areдиабет,
a safe and
acceptable
от
надебеляване
и метаболитен
синдром
или имат
се обръщат
към
u;;uv;1-v-ঞomķl;-mbm]|_-|r;orѴ;_o-u;-Ѵu;-7-|ubvho=o0;vb|-m7
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
НКП
в усилията си да намалят приема на захар (Ромо-Ромо и др., 2017).
l;|-0oѴb1vm7uol;ou_-;7b-0;|;vķ|um|o"bm|_;bu;@ou|v|ou;71;
them.”
(PHE, 2017)ĺ
sugar intake (Romo-Romo et al, 2017)ĺ

фактори, например затлъстяване, което е намесващ се фактор, често откриван

Повече от десет проучвания чрез наблюдения са оценявали връзката между

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ou;|_-m|;mo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v_-;;-Ѵ-|;7|_;-vvo1b-ঞom0;|;;m
консумацията
на НКП,
особено вfoods
напитки,
и развитието
на диабет
или
it
was concluded
that replacing
and drinks
sweetened
with sugars
|_;1omvlrঞomo="ķ;vr;1b-ѴѴbm0;;u-];vķ-m7|_;7;;Ѵorl;m|o=
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
метаболитен
синдром със смесени резултати. Положителна връзка между
7b-0;|;voul;|-0oѴb1vm7uol;b|_lb;7o|1ol;vĺrovbঞ;-vvo1b-ঞom
their
weight
as
they
reduce
theот
calorie
content
of foods
and drinks
потреблението на
НКП
и риска
диабет
се показва
в някои
от тезиwhile
0;|;;m|_;1omvlrঞomo="-m7|_;ubvho=7b-0;|;v_-v0;;mv_ombm
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
проучвания, но повечето от тези връзки се размиват или губят след корекция
vol;o=|_;v;v|7b;vķ_o;;uķlov|o=|_;v;-vvo1b-ঞomv-u;-;m-|;7ou
заради
променливи величини, включително възраст, физическа активност,
;;mѴov|-[;u-7fv|l;m|=ou-ub-0Ѵ;vķbm1Ѵ7bm]-];ķr_vb1-Ѵ-1ঞb|ķ=-lbѴ
_bv|ouo=7bv;-v;vķ7b;|t-Ѵb|ķ;m;u]bm|-h;-m7l;-vu;vo=-7brovb|v1_
семейна
история на заболявания, качества на диетата, прием на калории и
-v0o7l-vvbm7;Őő-m7-bv|1bu1l=;u;m1;(Romo-Romo
et al, 2016;
измерване на затлъстяване, например индекс на телесна маса (ИТМ)
и
Romo-Romo et al, 2017)ĺ

|o|_;=-1||_-|r;orѴ;b|__b]_;uķ-Ѵu;-7-|ubvh|o7;;Ѵor7b-0;|;vķ
наблюдения, изчисляващи риска от диабет тип 2 чрез консумиране на
1omvl;Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhvlou;o[;mbm|_;bu;@ou|
нискокалорично подсладени напитки, Имамура и др. открили, че след корекция
|o1om|uoѴ|_;bu0o7;b]_|ĺm-l;|-Ŋ-m-Ѵvbvo=|;mo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v
за ИТМ и калибрирането за отклонение на информацията и публикуването,
;vঞl-ঞm]|_;ubvho=|r;Ƒ7b-0;|;v01omvlbm]Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7
0;;u-];vķl-lu-;|-Ѵĺ=om7|_-|-[;u-7fv|l;m|=ou-m7|_;
връзката между нискокалорично подсладени напитки и развитието на диабет
1-Ѵb0u-ঞom=oubm=oul-ঞom-m7r0Ѵb1-ঞom0b-vķ|_;-vvo1b-ঞom0;|;;mѴo
тип 2 повече не е статистически значима (Имамура и др., 2015).
1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhv-m7|_;7;;Ѵorl;m|o=|r;Ƒ7b-0;|;v-vmo
Ѵom];uv|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|(Imamura et al, 2015)ĺ
Например, Здравното проучване на медицинските сестри I (NHS I), което

проучило повече от 70 000 жени със средно проследяване от 24 години
ou;-lrѴ;ķ|_;uv;vĽ;-Ѵ|_"|7Ő"ő|_-|v|7b;7lou;|_-m
ƕƏķƏƏƏol;mb|_-m-;u-];=oѴѴoŊro=ƑƓ;-uv(Bhupathiraju
et
(Бхупатираджу и др., 2013), Проследяващото проучване на здравните
al, 2013)ķ|_;;-Ѵ|_uo=;vvbom-Ѵv oѴѴoŊ&r"|7b|_-rruobl-|;Ѵ
специалисти с приблизително 40 000 мъже здравни специалисти,
ƓƏķƏƏƏl-Ѵ;_;-Ѵ|_ruo=;vvbom-Ѵv=oѴѴo;7o;uƑƏ;-uv (de Koning et al,
проследявани в продължение на 20 години (де Конинг и др., 2011) и
2011)-m7|_; uor;-muovr;1ঞ;m;vঞ]-ঞombm|o-m1;u-m7|ubঞom
Европейското проспективно проучване
на рак и хранене (EPIC), извършено в
Ő ő"|7r;u=oul;7bm;b]_|
uor;-m1om|ub;vbm1Ѵ7bm]ƒƓƏķƑƒƓl;m
осем европейски
включващо 340 234 мъже и жени (InterAct 2013),
-m7ol;m
(InterActдържави,
2013)ķ=om7-vb]mbC1-m|-vvo1b-ঞom0;|;;m"
1omvlrঞom-m7|_;7;;Ѵorl;m|o=|r;Ƒ7b-0;|;vķ_b1__o;;u-v
установиха значима връзка между консумацията на НКП и развитието на
Ѵov|bm-ѴѴ1-v;v-[;u|_;-7fv|l;m|=ou-7brovb|Ő=ouőou=ouo|_;u1oŊ
диабет тип 2, която, обаче, се загуби във всички случаи след корекцията за
обиколка на талията (Ромо-Ромо и др., 2016; Ромо-Ромо и др., 2017).
-ub-|;vĺ"blbѴ-uѴķ|_;-vvo1b-ঞom0;|;;m|-0Ѵ;Ŋ|orv;;|;m;u1omvlrঞom
затлъстяване (за ИТМ) или за други ковариати. По подобен начин, връзката
o|-0Ѵķ_;m-m-7fv|l;m|=ou-ub-0Ѵ;vu;Ѵ-|;7|o-7brovb|bvr;u=oul;7
-m7ubvho=7b-0;|;v-v=om7|o0;r-uঞ-ѴѴl;7b-|;70-7brovb|bm-
между консумацията на трапезен подсладител и риска отƒŊ
диабет
беше счетена
Както
се вижда, когато се прилага корекция за величини, свързани със
bmo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ|_;-vvo1b-ঞom0;|;;m"bm|-h;-m77b-0;|;v
v|7-m-Ѵvbm]7-|-o=ѵƐķƓƓƏol;mr-uঞ1br-ঞm]bm|_;
v|7ķ
за частично опосредствана от затлъстяването
7o;vmo|u;l-bmv|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|ĺ$_bvCm7bm]v|uom]Ѵ;m_-m1;v|_;
etвal,проучване,
2017)ĺ анализиращо
затлъстяване,
в проучвания чрез наблюдения, връзката между приема на НКП 1om71|;70;|;;mƐƖƖƒ-m7ƑƏƐƐ(Fagherazzi
данни на 61 440 жени, участващи в проучването E3N-EPIC, проведено между
иrovvb0bѴb||_-||_;o0v;u;7-vvo1b-ঞombv-1-v;o=u;;uv;1-v-ঞomĺ
диабет не остава статистически значима. Тази констатация силно увеличава
1993 и 2011 г. (Фагхерази и др., 2017).

Experts’
От друга страна, други
проучвания, например Здравно проучване на
views
медицинските сестри II (NHS II), което включваше повече от 90 000 жени с
проследяване от 8 години не откри връзка между приема на НКП и риска от

1
2
3
4
5
6

диабет (Шулце и др., 2004). Освен това, в кохортното проучване Фрамингам
Офспринг, перспективно наблюдение, което тествало връзката между
дългосрочна консумация на нискокалорични напитки, инсулинова

m|_;o|_;u_-m7ķo|_;uv|7b;vķv1_-v|_;uv;vĽ;-Ѵ|_"|7
резистентност
и пред-диабет, не беше открита никаква връзка, свързваща

Ő"ő|_-|bm1Ѵ7;7lou;|_-mƖƏķƏƏƏol;mb|_-=oѴѴoŊro=
Ѷ;-uv=om7mo-vvo1b-ঞom0;|;;m"bm|-h;-m7ubvho=7b-0;|;v
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
се
оценява
по2004)ĺ
хомеостатичния
модел
за оценка
на инсулинова резистентност
(Schulze
et al,
u|_;ulou;ķbm|_;
u-lbm]_-l@vrubm]1o_ou|ķ-
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
(HOMA-IR
– индекс за инсулинова резистентност) и появата на пред-диабет
ruovr;1ঞ;o0v;u-ঞom-Ѵv|7|_-||;v|;7|_;u;Ѵ-ঞomv_br0;|;;mѴom]Ŋ
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
|;ulѴo1-Ѵoub;0;;u-];1omvlrঞomķbmvѴbmu;vbv|-m1;-m7ru;7b-0;|;vķ
(Ma
и др., 2016). По подобен начин анализирането на данни от Национална
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
mo-vvo1b-ঞom-v=om7Ѵbmhbm]|_;Ѵom]Ŋ|;ulbm|-h;o=7b;|7ubmhvb|_
анкета
на САЩ за здраве и хранене (NHANES) 2001-2012 г. при 25 817
that have
been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
bmvѴbmu;vbv|-m1;ķ-v-vv;vv;70_ol;ov|-ঞ1lo7;Ѵ-vv;vvl;m|o=bmvѴbm
възрастни,
които са били без диабет, Лийхи и др. открили, че по-висок прием
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
u;vbv|-m1;ŐŊ!Ŋ-mbm7;o=bmvѴbmu;vbv|-m1;ő-m7bm1b7;m1;o=
them.”
(PHE,с 2017)ĺ
на
напитки
нискокалорични
подсладители бил значително свързан с
prediabetes
(Ma
et al, 2016)ĺ"blbѴ-uѴķ-m-Ѵvbm]7-|-=uol|_;&"-ঞom-Ѵ
по-ниски
нива на инсулин,
по-нисък хемоглобин A1c"őƑƏƏƐŊƑƏƐƑbmƑƔķѶƐƕ
(HbA1c) и по-нисък
;-Ѵ|_-m7|ubঞom
-lbm-ঞom"u;Ő
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
-7Ѵ|v|_-|;u;=u;;o=7b-0;|;vķ;-_;|-Ѵĺ=om7|_-|_b]_;ubm|-h;o=Ѵo
HOMA-IR
(Лийхи и др., 2017).
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
1-Ѵoub;v;;|;m;70;;u-];v-vvb]mbC1-m|Ѵ-vvo1b-|;7b|_Ѵo;ubmvѴbm
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Ѵ;;ѴvķѴo;u_-;lo]Ѵo0bmƐ1Ő0Ɛ1ő-m7Ѵo;uŊ! (Leahy et al,
Във
случай,
такива
положителни
връзки, наблюдавани
в проучвания
theirвсеки
weight
as they
reduce
the calorie content
of foods and drinks
while
2017őĺ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
чрез
наблюдения, не са очаквани,
предвид на това, че изучаваните групи от

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
дългосрочния
прием на диетични напитки с инсулинова резистентност, както

населението,
склонни да развият диабет, които биха могли да се обърнат към
m-m1-v;ķv1_rovbঞ;-vvo1b-ঞomvo0v;u;7bmo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v

-u;mo|m;r;1|;7]b;m|_-||_;rorѴ-ঞomvv|7b;7;u;r;orѴ;ruom;
НКП
като хранителна стратегия за намаляване на прием на калории или за

|o7;;Ѵor7b-0;|;vķ_olb]_|_-;|um;7|o"-v-7b;|-uv|u-|;]|o
замяна
на захарта в техните диети. При обясняване на тази положителна

u;71;|_;bu1-Ѵoub;bm|-h;ou|ou;rѴ-1;v]-ubm|_;bu7b;|vĺm;rѴ-bmbm]|_bv
rovbঞ;-vvo1b-ঞom=om7bmvol;o=|_;v;v|7b;vb|bvblrou|-m||o|-h;bm|o
факта, че проучванията чрез наблюдения могат да оценят дали има връзка
1omvb7;u-ঞom|_;=-1||_-|o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v1-momѴ-vv;vvb=|_;u;bv-
между
два фактора, но не могат да изучат посоката на тази връзка, с други
u;Ѵ-ঞomv_br0;|;;m|o=-1|ouvķ0||_;1-mmo|v|7|_;7bu;1ঞomo=|_bv
u;Ѵ-ঞomv_brķbmo|_;uou7v_b1_=-1|ou1-v;v|_;o|_;uĺov|blrou|-m|Ѵķ
думи,
кой фактор причинява другия. По-важното е, че пред лицето на силни
bm|_;=-1;o=-v|uom];b7;m1;=uol!$v|_-|v_omo;@;1|o="om
доказателства от РКИ, които показват, че няма ефект от НКП върху контрола
0Ѵoo7]Ѵ1ov;1om|uoѴķb|bvmo|ru7;m||o7u-1om1ѴvbomvomѴ=uol|_;
на кръвната захар, не е разумно да се правят изводи само от проучвания
o0v;u-ঞom-Ѵv|7b;v (Greenwood et al, 2014)ĺ
връзка, откривана в някои от тези проучвания, е важно да се вземе предвид

7
8

чрез наблюдения (Грийнуд и др., 2014).

Без ефект от
no effect of low
нискокалорични
calorie sweeteners
подсладители
on blood glucose
върху контрола на
control
кръвната захар

Experts’
views
Нискокалоричните
подсладители не оказват ефект върху секрецията на
инсулин

1

Проучвания от последното десетилетие, ползващи линии от човешки клетки и
животни,
повдигат въпроси за това дали потреблението на НКП би могло да повиши
o;@;1|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvombmvѴbmv;1u;ঞom
секрецията на инсулин и така да засегне глюкозния метаболизъм. Предложените

"|7b;vo=|_;Ѵ-v|7;1-7;vbm]_l-m1;ѴѴѴbm;v-m7-mbl-Ѵv0f;1|v_-;
u-bv;7t;vঞomv-0o|_;|_;u1omvlrঞomo="lb]_|;m_-m1;bmvѴbm
стимулирането
на рецепторите за сладко в червата и впоследствие увеличаване на
v;1u;ঞom-m7|_v-@;1|]Ѵ1ov;l;|-0oѴbvlĺuorov;7l;1_-mbvlvbm1Ѵ7;
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
хормонална
чревна секреция. Но никой от предложените механизми не е потвърден
|_;;m_-m1;l;m|o=|_;1;r_-Ѵb1r_-v;o=bmvѴbmv;1u;ঞomou|_;vঞlѴ-ঞom
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
of the
sweet
taste receptors
and доказателства
subsequently от
the
increase
of gut
при
хораgut
и, което
е по-важно,
съвкупните
РКИ
както при
хора с
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
_oulom;vv;1u;ঞomĺo;;uķmom;o=|_;v;v]];v|;7l;1_-mbvlv_-v
нормална кръвна захар, така и при такива с диабет, показват, че НКП нямат който и
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
0;;m1omCul;7bm_l-mv-m7ķblrou|-m|Ѵķ|_;1oѴѴ;1ঞ;;b7;m1;=uol
да
от неблагоприятните ефекти върху секрецията на инсулин (Taблица 1).
Ŏ е"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
!$vbm0o|_moulo]Ѵ1;lb1bm7bb7-Ѵv-m7bmr;uvomvb|_7b-0;|;vv_o
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
|_-|"7omo|_-;-mo=|_;-7;uv;;@;1|vombmvѴbmv;1u;ঞomŐ$-0Ѵ;Ɛőĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Хипотезата
за предизвикване на цефална фаза на реакция на инсулин
them.”
(PHE, на
2017)ĺ
Експозицията
НКП понякога се свързва със сведения за цефална фаза на реакция
$_;_ro|_;vbvo=;Ѵb1bঞm]-1;r_-Ѵb1r_-v;bmvѴbmu;vromv;
механизми включват засилване на отделянето на инсулин в цефалната фаза или

2
3
4
5

наrovu;|o"_-vvol;ঞl;v0;;m-vvo1b-|;7b|_;b7;m1;o=-1;r_-Ѵb1
инсулин или CPIR (Лианг и др. 1987; Джъст и др. 2008; Дхилон и др. 2017). CPIR е

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it
concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
al.was
2017)ĺ!bv-m;-uѴѴoŊѴ;;Ѵbm1u;-v;bm0Ѵoo7bmvѴbm-vvo1b-|;7b|_
тоест
случва се преди увеличение на плазмените нива на глюкозата, типично налични
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
omѴou-Ѵ;rovu;ķbĺ;ĺķo11uubm]rubou|obm1u;-vbm]rѴ-vl-]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵv
при
прием
на храни,
съдържащи
въглехидрати.
За предизвикването
на CPIR
понякога
their
weight
as they
reduce the
calorie content
of foods and drinks
while
|rb1-ѴѴv;;mb|_bm|-h;o==oo7v1om|-bmbm]1-u0o_7u-|;ĺ
Ѵb1bঞm]!
се
дават хипотези като за възможен
начин НКП да причинят глад или да причинят
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
_-vvol;ঞl;v0;;m_ro|_;vb;7-v-rovvb0Ѵ;-=ou"|o1-v;_m];u

r_-v;bmvѴbmu;vromv;ou!(Liang
et al. 1987;
Just et al. 2008;
et
ранно
увеличение на инсулина в кръвта с ниско
ниво, свързвано
само с Dhillon
устен контакт,

по-късно увеличение на нивата на кръвна захар, което е извън нормалното (Мейтс и

6
7
8

ou|o1-v;-Ѵ-|;ubm1u;-v;bm0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵv|_-|bv-0moul-ѴŎ-;v

Попкин,
2009).2009).m-7;uv;;@;1|o="om;b|_;u-rr;ঞ|;u;]Ѵ-ঞom
Неблагоприятен ефект от НКП при регулирането на апетита, или
and Popkin,

глюкозния
метаболизъм, обаче, не е потвърдено в клинични изпитвания (Мейтс и
ou]Ѵ1ov;l;|-0oѴbvlķ_o;;uķbvmo|1omCul;7bm1Ѵbmb1-Ѵ|ub-ѴvŎ-;v

and Popkin,
and 2010;
Molinary,
2010;
Bellisle,
GrotzОсвен
et al, това,
Попкин,
2009;2009;
РенуикRenwick
и Молинари,
Белисъл,
2015;
Гроц2015;
и др., 2017).
2017)ĺ77bঞom-ѴѴķo|_;uu;v;-u1__-vv_om|_-|!bv];m;u-ѴѴmo|-
друго
изследване показа, че CPIR по принцип не е значителен фактор при определяне

l;-mbm]=Ѵ7;|;ulbm-m|bm=oo77;vbu;ķ_m];uou]Ѵ1ov;u;vromv;(Morey et
al, 2016)ĺm-77bঞomķ|_;u;-u;1Ѵbmb1-Ѵv|7b;v|_-|7omo|v_o-m;@;1|o=
допълнение, има клинични проучвания, които не показват ефект на НКП върху CPIR
"om!Ŏ$;@;|-ѲĶƎƔƔƒķ07-ѲѲ-_;|-ѲĶƎƔƔƓķouub1om;;|-ѲĶƏƍƍƍķ ou7
(Теф и др., 1995; Абдала и др., 1997; Мориконе и др., 2000; Форд и др., 2011; Бойл и др.,
et al, 2011; Boyle et al, 2016)ĺ!;v;-u1_-Ѵvobm7b1-|;v|_-|!7b@;u;m1;v
2016).
Изследването също така показва, че разликитеet
в CPIR
може да са причинени от
1-m0;1-v;707b@;u;m1;vbmv|u;vv(Dušková
al, 2013)ĺlrou|-m|Ѵķ
различия
в стреса (Душкова и др., 2013). Важното е, че сумарно доказателствата не
|_;vlo=|_;;b7;m1;7o;vmo|vrrou||_-|"bѴѴ1-v;bm1u;-v;vbm
потвърждават,
че НКП ще причинят увеличение в апетита или нивата на кръвна
-rr;ঞ|;ou0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵvĺ
на желанието за храна, глада и реакцията на глюкозата (Морей и др., 2016). В

захар.

Experts’
views

1

Хипотезата за стимулирането на рецепторите за сладост в червата и

GLP-1 се увеличва в някои изследвания с напитки, съдържащи ацесулфам-K

освобождаването на инкретин

и сукралоза или само със сукралоза, при здрави възрастни с наднормено
тегло или затлъстяване (Браун и др., 2009; Темизкан и др., 2015; Силветски и

Инкретиновите хормони в червата, глюкагон-подобният пептид-1 (GLP-1) и
глюкозо-зависимият инсулинотропен пептид (GIP), за които е известно, че

2
3
4
5
6
7
8

$_;_ro|_;vbvo=vঞlѴ-ঞm]|_;]|v;;||-v|;u;1;r|ouv-m7bm1u;ঞm
играят роля в отделянето на инсулин и съответно в глюкозния контрол, се
release
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
освобождават в червата в отговор на приема на храна и хранителни вещества,
$_;]|bm1u;ঞm_oulom;vķ]Ѵ1-]omŊѴbh;r;rঞ7;ŊƐŐŊƐő-m7]Ѵ1ov;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
7;r;m7;m|bmvѴbmo|uorb1r;rঞ7;Őőķhmom|o_-;-uoѴ;bmbmvѴbm
които на свой ред стимулират освобождаване на инсулин от панкреатични
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
v;1u;ঞom-m7|_vbm]Ѵ1ov;1om|uoѴķ-u;u;Ѵ;-v;7=uol|_;]|bmu;vromv;
клетки. Ролята на усвояването на въглехидратите в стимулирането на
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
|o|_;bm|-h;o==oo7-m7m|ub;m|v-m7ķbm|umķvঞlѴ-|;bmvѴbmv;1u;ঞom
освобождаването на инкретин е изследвана задълбочено и ясно установена,
Ŏ=uolr-m1u;-ঞ11;ѴѴvĺ$_;uoѴ;o=1-u0o_7u-|;bm];vঞombmvঞlѴ-ঞm]|_;
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
но, за
разлика
от въглехидратите,
актуалните
изследвания
не потвърждават
that
have
been approved
through EFSA’s
processes
are a safe and
acceptable
u;Ѵ;-v;o=bm1u;ঞmv_-v0;;m;|;mvb;Ѵv|7b;7-m7;ѴѴ;v|-0Ѵbv_;7ķ0|
наличието
на
клинично
значим
стимулиращ
ефект
на
НКП
върху
отделянето на
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
mѴbh;1-u0o_7u-|;vķ1uu;m|;b7;m1;7o;vmĽ|vrrou|-1Ѵbmb1-ѴѴl;-mbm]=Ѵ
them.”
(PHE,
2017)ĺ при хората (Брайънт и Маклофлин, 2016).
хормони
в червата
vঞlѴ-|ou;@;1|o="om|_;v;1u;ঞomo=]|_oulom;vbm_l-mv
(Bryant and McLaughlin, 2016)ĺ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
Беше предположено
обаче, че посредством активация на рецепторите за
it
was
concluded
that
replacing foods and drinks sweetened with sugars
|_-v0;;mruorov;7|_-||_uo]_-1ঞ-ঞomo=v;;||-v|;u;1;r|ouvbm
сладост в червата, които играят роля в регулиране усвояването на глюкоза и
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
|_;]|ķ_b1_-u;hmo|orѴ--uoѴ;bmu;]Ѵ-ঞm]]Ѵ1ov;-0vourঞom
способстват за освобождаването на инсулин, НКП може да се отразят
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
-m7ruoloঞm]bmvѴbmu;Ѵ;-v;ķ"l--7;uv;Ѵ-@;1|]Ѵ1-;lb11om|uoѴĺ
негативно
върху гликемичния
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,контрол.
2015őĺ Тази хипотеза се основава до голяма
$_bv_ro|_;vbvķ_o;;uķv|;lvѴ-u];Ѵ=uolbvoѴ-|;71;ѴѴouঞvv;(in

др., 2016; Лертрит и др., 2018) или при здрави младежи с или без диабет тип
1 (Браун и др., 2012), но тези ефекти не са били открити при пациенти с

ŊƐ-vbm1u;-v;7bm-=;v|7b;vb|_0;;u-];v1om|-bmbm]
диабет тип 2, участващи в същите проучвания (Браун и др., 2012; Темизкан,
-1;vѴ=-l;Ŋ-m7v1u-Ѵov;ouomѴv1u-Ѵov;bm_;-Ѵ|_o;u;b]_|
е известно
промени et
в ендогенната
секреция
and2015).
obeseНе
adults
(Brownдали
et al,такива
2009; Temizkan
al, 2015; Sylvetsky
et на GLP-1,
каквито
са наблюдавани
проучвания,
имат
някакви
клинично
al, 2016;
Lertrit
et al, 2018) orвinтези
healthy
youth with
and
without
type значими
Ɛ7b-0;|;v(Brown
et al, 2012)ķ_o;;uķ|_;v;;@;1|v_-;mo|0;;m
последствия (Браун
и др., 2012). Наблюдаваните промени могат да бъдат и
=om7bmr-ঞ;m|vb|_|r;Ƒ7b-0;|;vr-uঞ1br-ঞm]bm|_;v-l;v|7b;v
следствие от нормална вариация. Интересното е, че в едно проучване, при
(Brown
et al., 2012; Temizkan, 2015)ĺ|bvmhmom_;|_;u1_-m];vbm
което тези подсладители са били тествани и самостоятелно (сукралоза), или
;m7o];movŊƐv;1u;ঞom-vo0v;u;7bm|_;v;v|7b;v_-;-m1Ѵbmb1-ѴѴ
в комбинация (ацесулфам-K със сукралоза) в некомерсиални напитки, не е
relevant consequences (Brown et al, 2012)ĺ_-m];vo0v;u;7l--Ѵvo
било открито увеличение на GLP-1 (Силветски и др., 2016).
0;-1omv;t;m1;o=moul-Ѵ-ub-ঞomĺm|;u;vঞm]Ѵķbmom;v|7_;u;
|_;v;v;;|;m;uv;u;-Ѵvo|;v|;7-Ѵom;Őv1u-Ѵov;őķoubm1ol0bm-ঞom
Съвкупно, доказателствата от проучвания върху жив организъм на животни
Ő-1;vѴ=-l;Ŋb|_v1u-Ѵov;őbmmomŊ1oll;u1b-Ѵ7ubmhvķmobm1u;-v;bmŊƐ
wasиfound
(Sylvetsky
et al, 2016)ĺ
хора не
потвърждават
концепцията, че НКП причиняват освобождаване на
клинично значими количества чревни хормони. При преглед на литературата

oѴѴ;1ঞ;Ѵķ|_;;b7;m1;=uolin
vivo-mbl-Ѵ-m7_l-mv|7b;v7omo|
от Бриант и Мъклоглин, авторите
заключили, че: “активирането на
vrrou||_;moঞom|_-|"bm71;|_;u;Ѵ;-v;o=1Ѵbmb1-ѴѴl;-mbm]=Ѵ
степен на изолирани експерименти с клетки или тъкани (ин витро), които са
рецепторите за сладък вкус от НКП в човешките черва не възпроизвежда
vitro);r;ubl;m|v|_-|-Ѵvo|rb1-ѴѴঞѴbv;7"1om1;m|u-ঞomv|_-|;u;
t-mঞঞ;vo=]|_oulom;vĺm-u;b;o=|_;Ѵb|;u-|u;0u-m|-m7
проведени с извънредно висока концентрация на НКП (Фуджита и др., 2009).
някой от ефектите върху чревната перисталтика, чревните хормони и
;|u-ou7bm-u_b]_
(Fujita et al, 2009)ĺ;1-v;;@;1|v-u;v;;mm7;u|_;v;
1-]_Ѵbmķ|_;-|_ouv1om1Ѵ7;7|_-|Ĺľ-1ঞ-ঞomo=|_;v;;||-v|;
Проявата на негативни ефекти в подобни експериментални условия не дава
реакциите на апетита, предизвиквани от калорични захари.” (Бриант и
|;vঞm]1om7bঞomvķ_o;;uķ7o;vmo|l;-m|_;-u;u;Ѵb-0Ѵ;=oubm|;uru;ঞm]
u;1;r|ouv0"bm|_;_l-m]|=-bѴv|ou;rѴb1-|;-mo=|_;;@;1|vom
надеждно основание за интерпретация на ефектите при досег с цялото тяло.
Мъклоглин, 2016). По подобен начин, Мейер-Герспах и др. заключват от
_-|_-rr;mvb|_;rovu;bm|_;_oѴ;0o7ĺom|u-u|o|_;Cm7bm]vo=
]-v|ub1loঞѴb|ķ]|_oulom;vou-rr;ঞঞ;u;vromv;v;oh;701-Ѵoub1
these
in vitrov|7b;vķlov|1Ѵbmb1-Ѵ_l-m|ub-Ѵv_-;=om7mo;@;1|vo="
Противно
на резултатите от тези ин витро проучвания, повечето клинични
разгледаните
доказателства
в работата им, че НКП имат малък, ако изобщо
v]-uvĺĿ
(Bryant and
McLaughlin, 2016)ĺ"blbѴ-uѴķ;;uŊ;uvr-1_;|-Ѵbm=;u
om1bu1Ѵ-ঞm]bm1u;ঞmѴ;;Ѵv(Gregersen
et al,
Ma etнивата
al, 2009;
Ma et al, на =uol|_;;b7;m1;u;b;;7bm|_;buouh|_-|"_-;ѴbѴ;ķb=-mķ;@;1|om
изследвания с хора не откриват влияние
на 2004;
НКП върху
на циркулация
имат, ефект върху изпразването на стомаха и освобождаването на инкретин
2010;
Ford
et
al,
2011;
Steinert
et
al,
2011;
Maersk
et
al,
2012a;
Wu
et
al,
2012;
2016)ĺ
инкретин (Грегерсен и др., 2004; Ма и др., 2009; Ма и др., 2010; Форд и др., 2011; ]-v|ub1;lr|bm]-m7bm1u;ঞmu;Ѵ;-v;bm_l-mv(Meyer-Gerspach
при хората (Мейер-Герспах и др., 2016). Освен това, по принципetе al,
необходимо
Wu et al, 2013; Sylvetsky et al, 2016; Higgins et al, 2018)ĺ
u|_;ulou;ķbm];m;u-Ѵķ1-ঞombvm;1;vv-ubm|_;;|u-roѴ-ঞomo=in
vitro
Щайнерт и др., 2011; Маерск и др., 2012а; Уу и др., 2012; Уу и др., 2013; Силвецки
да се внимава при екстраполирането на in vitro ефекти към in vivo условия и
;@;1|v|o|_;in vivovb|-ঞom-m7|_;;|u-roѴ-ঞomo=7-|-=uolv|7b;vbm
и др., 2016; Хигинс и др., 2018).
при екстраполацията в лабораторни условия на данни от проучвания на
-mbl-Ѵv|o_l-mv(Renwick and Molinary, 2010)ĺ
животни върху хора (Ренуик и Молинари, 2010).

Възникващи изследвания

Experts’
Нискокалоричните
подсладители и инсулинова чувствителност
Потенциалният views
ефект от НКП върху инсулиновата чувствителност привлече

1
2
3
4
5
6
7
8

продължителна консумация на калорична напитка и инсулиновата
резистентност, както и пред-диабет, е открита връзка между
продължителния прием на диетични напитки, подсладени с НКП, и

внимание главно след публикуването на експеримент с животни в много

инсулинова резистентност или пред-диабет (Ma и др., 2016). Аналогично,

малко проучване на хора от 7 пациента на Суез и др., публикувано през 2014 г.,

анализирайки данните от Националното анкетно проучване на САЩ за

предполагайки, че високи дози захарин на нивата на Допустим дневен прием

здраве и хранене (NHANES) 2001-2012 г. при 25 817 възрастни, които нямат

Emerging research

(ДДП) биха могли да допринесат за инсулинова резистентност чрез ефекти

o1-Ѵoub;v;;|;m;uv-m7bmvѴbmv;mvbঞb|
върху чревната микробиота (Суез и др., 2014). Констатациите на това
$_;ro|;mঞ-Ѵ;@;1|o="ombmvѴbmv;mvbঞb|]-um;u;7-;mঞomrubl-ubѴ
проучване не са повторени, нито потвърдени при хора. Напротив, по-големи
=oѴѴobm]|_;r0Ѵb1-ঞomo=-m-mbl-Ѵ;r;ubl;m|-m7-;uvl-ѴѴ_l-m
РКИ, изследващи ефектите на НКП или на продукти, които ги съдържат, върху
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
|ub-Ѵbmƕv0f;1|v0";;|-Ѵĺķr0Ѵbv_;7bmƑƏƐƓķv]];vঞm]|_-|_b]_7ov;v
индексите на инсулинова чувствителност
показали липса
на ефект на НКП
o=v-11_-ubm-||_;Ѵ;;Ѵo=|_;11;r|-0Ѵ;
-bѴm|-h;Ő
őlb]_|1om|ub0|;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő са
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
|obmvѴbmu;vbv|-m1;b-;@;1|vom|_;]|lb1uo0bo|-(Suez
et al, 2014)ĺ$_;
върху инсулиновата чувствителност (Маерск и др., 2012b; Енгел
и др., 2018;
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
Cm7bm]vo=|_bvv|7_-;mo|0;;mu;rѴb1-|;7mou1omCul;7bm_l-mvĺm
industry,
in which
Бонет и др.,
2018).it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
1om|u-v|ķѴ-u];u!$v;-lbmbm]|_;;@;1|vo="ouo=ruo71|v1om|-bmbm]
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
|_;lombm7;;vo=bmvѴbmv;mvbঞb|_-;v_o;7mo;@;1|o="ombmvѴbm
that
have beenнаapproved
through
EFSA’s
processes
are a safe and че
acceptable
В проучване
Енгел и др.
(2018),
резултатите
потвърждават,
консумацията
v;mvbঞb|
(Maersk
et
al,
2012b;
Engel
et
al,
2018;
Bonnet
et
al,
2018)ĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
на напитки с никокалорични подсладители не влияе на инсулинова

them.” (PHE, 2017)ĺ
чувствителност
по начин, различен от водата, след прием в продължение на
m-v|70
m];Ѵ;|-Ѵĺ(2018)ķ|_;u;vѴ|vvrrou||_-||_;1omvlrঞom
6 месеца. Основната
констатация на това 6-месечно РКИ е, че дългосрочната
o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhv7o;vmo|-@;1|bmvѴbmv;mvbঞb|7b@;u;m|Ѵ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
консумация
1L млякоfoods
на подсладена
захар напитка,
напитка с
|_-m-|;u-[;uѵlom|_vĽbm|-h;ĺ$_;l-bmCm7bm]o=|_bvѵŊlom|_!$bv
itдневна
was concluded
thatнаreplacing
and drinksсъс
sweetened
with sugars
|_-|-Ѵom]Ŋ|;ul7-bѴ1omvlrঞomo=Ɛo=lbѴhķv]-uŊv;;|;m;70;;u-];ķ
НКП и вода не е имало ефекти върху инсулиновата чувствителност или
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
"7ubmh-m7-|;u_-7mo;@;1|vombmvѴbmv;mvbঞb|ouubvhl-uh;uvo=
their
weight
as they
content
of foods
and drinks
while
рискови
маркери
заreduce
диабетthe
типcalorie
2 при 60
пациента
с наднормено
тегло
и
|r;Ƒ7b-0;|;vbmѵƏo;u;b]_|ouo0;v;-7Ѵ|v(Engel
et
al,
2018)ĺ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
затлъстяване (Енгел и др., 2018). По подобен начин, в РКИ при 50 здрави
човека без диабет, с нормално и наднормено тегло, където участниците са

"blbѴ-uѴķbm-m!$bmƔƏ_;-Ѵ|_ķmomŊ7b-0;ঞ1ķmoul-ѴŊ-m7o;u;b]_|
консумирали по 2 кена (330 ml всеки) газирана напитка, съдържаща аспартам
bm7bb7-Ѵvķ_;u;r-uঞ1br-m|v1omvl;7Ƒ1-mvŐƒƒƏl;-1_őo=-
и ацесулфам-K, ежедневно в продължение на 12 седмици, не е бил открит
1-u0om-|;70;;u-];1om|-bmbm]-vr-u|-l;-m7-1;vѴ=-l;Ŋom-7-bѴ0-vbv
никакъв ефект върху инсулиновата чувствителност или секрецията на
=ouƐƑ;;hvķmo;@;1|-v=om7ombmvѴbmv;mvbঞb|oubmvѴbmv;1u;ঞomķ
_;m1olr-u;7|o-mmv;;|;m;71om|uoѴ0;;u-];(Bonnet
et al,(Бонет
2018)ĺи др.,
инсулин, когато са сравнявани с неподсладена контролна напитка
$_bvv|7-77v=u|_;u;b7;m1;|oru;bovCm7bm]vvrrouঞm]|_-|"
2018).
1omvlrঞom7o;vmo|m;]-ঞ;Ѵ-@;1|bmvѴbmv;mvbঞb|ĺ
Това проучване добавя още сведения към предходните констатации,

u|_;ulou;ķo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vv1_-v|_; u-lbm]_-l@vrubm]
1o_ou|ķ-ruovr;1ঞ;o0v;u-ঞom-Ѵv|7|_-||;v|;7|_;u;Ѵ-ঞomv_br
чувствителност. Освен това, проучвания чрез наблюдения като кохортното
0;|;;mѴom]Ŋ|;ulѴo1-Ѵoub;0;;u-];1omvlrঞom-m7bmvѴbmu;vbv|-m1;

потвърждаващи, че консумацията на НКП не влияе негативно на инсулиновата
проучване Фрамингам Офспринг, при което е тествана връзката между

диабет, Лийхи и др. открили, че по-висок прием на напитки с нискокалорични

-v;ѴѴ-vru;7b-0;|;vķ=om7mo-vvo1b-ঞom0;|;;m|_;Ѵom]Ŋ|;ulbm|-h;o=
подсладители бил значимо свързан с по-ниски нива на инсулин, по-нисък
7b;|7ubmhvv;;|;m;7b|_"-m7bmvѴbmu;vbv|-m1;ouru;7b-0;|;v(Ma et
хемоглобин A1c (HbA1c) и по-нисък HOMA-IR (Лийхи и др., 2017).
al, 2016)."blbѴ-uѴķ-m-Ѵvbm]7-|-=uol|_;&"-ঞom-Ѵ;-Ѵ|_-m7|ubঞom
-lbm-ঞom"u;Ő "őƑƏƏƐŊƑƏƐƑbmƑƔķѶƐƕ-7Ѵ|v|_-|;u;=u;;
Нискокалоричните подсладители и чревната микробиота
o=7b-0;|;vķ;-_;|-Ѵĺ=om7|_-|_b]_;ubm|-h;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7
Ролята на чревния микробиом или микробиота, или микрофлора, като
0;;u-];v-vvb]mbC1-m|Ѵ-vvo1b-|;7b|_Ѵo;ubmvѴbmѴ;;ѴvķѴo;u
_-;lo]Ѵo0bmƐ1Ő0Ɛ1ő-m7Ѵo;uŊ!(Leahy
et al,е2017)ĺ
фактор на влияние върху човешкото здраве в момента
област на обстойно
проучване. Чревният микробиом е част от цялостната човешка физиология,

Low calorie sweeteners and gut microbiota
която е важна за регулиране на нашето здраве, включително здравето и
$_;uoѴ;o=|_;]|lb1uo0bol;ķoulb1uo0bo|-oulb1uoYou-ķbm-@;1ঞm]
функционирането на нашия стомашно-чревен тракт (Паскал и др., 2018).
_l-m_;-Ѵ|_bv1uu;m|Ѵ-m-u;-o=;|;mvb;u;v;-u1_ĺ$_;bm|;vঞm-Ѵ
Докато в момента текат множество експерименти и се съобщава за няколко
lb1uo0bol;bvr-u|o=|_;o;u-ѴѴ_l-mr_vboѴo]|_-|bvblrou|-m||o
проучвания, изследващи промени след експозиция на НКП, важно е да се
u;]Ѵ-ঞm]ou_;-Ѵ|_ķbm1Ѵ7bm]ou]-v|uobm|;vঞm-Ѵ_;-Ѵ|_-m7=m1ঞom
знае,etче
област на изследване по принцип е все още в зародиша си що
(Pascale
al,тази
2018)ĺ)_bѴ;l-m;r;ubl;m|v-u;moomŊ]obm]ķ-m7-
=;v|7b;vbm;vঞ]-ঞm]1_-m];v=oѴѴobm];rovu;|o"_-;0;;m
се отнася до това да се разбере какво въздействие могат да имат
u;rou|;7ķb|Ľvblrou|-m||ohmo|_-||_bvC;Ѵ7o=u;v;-u1_bv0-vb1-ѴѴbm
хранителните вещества върху профила на чревна микробиота и/или
b|vbm=-m1ķbmvo=-u-vm7;uv|-m7bm]_-|blr-1|r-uঞ1Ѵ-um|ub;m|vl-
функция. Има хипотеза, че определени видове промени биха могли да
_-;om|_;]|lb1uo0bo|-ruoCѴ;-m7ņou=m1ঞomĺ$_;u;-u;_ro|_;v;v
доведат до увеличен риск от определени здравни ефекти, но, като цяло,
that certain types of changes could translate into increased risk of certain
значението на повечето промени не е известно. Също така, няма известни
_;-Ѵ|_o|1ol;vķ_o;;uķbm];m;u-Ѵķ|_;l;-mbm]=Ѵm;vvo=lov|1_-m];v
промени, които са надеждни биомаркери за увеличен риск от развиване на
-u;mhmomĺ$_;u;-u;-Ѵvomo1_-m];vhmom|o0;u;Ѵb-0Ѵ;0bol-uh;uv
наднормено тегло или диабет. Нещо повече, има големи разлики между
=oubm1u;-v;7ubvho=;b|_;u0;1olbm]o;u;b]_|ou7;;Ѵorbm]7b-0;|;vĺ
профила на чревния микробиом при тестови животни и при хора, затова
ou;o;uķ|_;u;-u;Ѵ-u];7b@;u;m1;v0;|;;m|_;]|lb1uo0bol;ruoCѴ;bm
Ѵ-0ou-|ou-mbl-Ѵv-m7r;orѴ;ķvo|u-mvѴ-ঞm]7-|-=uol|_;v;v|7b;vbv;u
прехвърлянето на данни от тези проучвания поражда много подозрения
suspect
(Johnson
et al,
2018)ĺ$_;u;bv1ollomѴ-Ѵvo-b7;-ub-0bѴb|bm|_;
(Джонсън
и др.,
2018).
Съществува и често срещана широка променливост в
moul-Ѵ]|lb1uo0bol;ruoCѴ;0;|;;mom;_l-mv0f;1|-m7-mo|_;uķ
нормалния чревен микробиомен профил между един пациент човек и друг
=u|_;u1olrѴb1-ঞm]bm|;uru;|-ঞomo=7-|-o|1ol;v;;m=uol!$vĺ
такъв, което допълнително усложнява тълкуването на данните за резултата
77bঞom-ѴѴķ|_;]|lb1uo0bol;ruoCѴ;1-m1_-m];7-bѴfv|b|_moul-Ѵ
дори от РКИ. Освен това, чревният микробиомен профил може да се
1_-m];vbm7-bѴ=oo7bm|-h;ĺ
променя през деня заедно с нормалните промени в дневния прием на храна.

Experts’
views

1
2

Повечето проучвания на НКП са проучвания, включващи експерименти.

ov|u;v;-u1_om"_-v0;;mv|7b;vbmoѴbm]-mbl-Ѵ;r;ubl;m|vĺ[;mķ
Често
тестването ползва и високи дози НКП. Имало е смесени резултати при
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
|;vঞm]_-v-ѴvoঞѴb;7;u_b]_7ov;vo="ĺ$_;u;_-;0;;mlb;7
това
изследване, но няма доказателство,
отчетените промени са промени,
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Őчеőr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|

o|1ol;vb|_|_bvu;v;-u1_ķ_o;;uķ|_;u;bvmo;b7;m1;|_-|1_-m];v
u;rou|;7-u;1_-m];v|_-|oѴ71-v;-m-7;uv;_;-Ѵ|_;@;1|ĺ(Magnuson
2016).
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
et al, 2016)
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that
have been
approved
EFSA’s processes
are a safe
and да
acceptable
В
бъдеще
ще бъде
важноthrough
проучванията
на потенциала
на НКП
влияе на
m|_;=|u;ķb|bѴѴ0;blrou|-m|=ou_l-mv|7b;vom|_;ro|;mঞ-Ѵ=ou"
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
чревния
микробиом при хора да бъдат провеждани много внимателно.
|oblr-1||_;]|lb1uo0bol;|o0;;u1-u;=ѴѴ1om71|;7ĺ);ѴѴŊ7;vb]m;7
them.” (PHE, 2017)ĺ
v|7b;vv_oѴ7;-lbm;ro|;mঞ-Ѵ;@;1|vbm|_;1om|;|o=_l-mu;-Ѵbvঞ1
Проучвания
с добър дизайн следва да разглеждат потенциалните ефекти в
1omvlrঞomѴ;;Ѵv
(Sylvetsky
etна
al,потребление
2018)ĺ-u;=Ѵ1om|uoѴo=o|_;u=-1|ouv
контекста
на реалистични
нива
от хора (Силветски и др.,
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
hmom|o-@;1|]|lb1uoYou-ķv1_-v1_-m];vbm=oo71omvlrঞom-m77b;|
2018).
контрол
на други
фактори,
за които
се знае,
че засягат
it was Внимателен
concluded that
replacing
foods
and drinks
sweetened
with
sugars
1olrovbঞomķ-u;-Ѵvom;1;vv-u|o-ob71om=om7bm];@;1|v (Magnuson et
чревната
микрофлора,
например
промени
в
потреблението
на
храна
и
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
al, 2016)ĺ bm-ѴѴķ;|u-roѴ-ঞomo=|_;;@;1|o=om;"om|_;]|lb1uoYou-
their weight asвthey
reduce
the calorie
contentзаofизбягване
foods andнаdrinks
while
консумацията
диетата,
са също
необходими
ефекти
от
|o-ѴѴ"vbvmo|-rruorub-|;ķom|_;0-vbvo=;ѴѴŊ7o1l;m|;77b@;u;m1;vbm
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,и 2015őĺ
странични
фактори (Магнусон
др., 2016). Накрая, екстраполация на ефекта
|_;bu1_;lbv|uķ|_;bulo;l;m||_uo]_|_;0o7ķ-m7|_;-lom|o="ou
на
един НКП върху чревната микрофлора за всички НКП не е подходяща,
"l;|-0oѴb|;v|_-|u;-1_|_;]|lb1uoYou-ĺ
които
биха причинили неблагоприятен ефект за здравето (Магнусон и др.,
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou

3
4
5
6

обосновано от добре документирани разлики в тяхното движение в тялото,
както и от количеството НКП или метаболити на НКП, които достигат до
чревната микрофлора.
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Експертно
Experts’
мнение
views
Въздействието на храненето върху чревна микробиота. За какво

1
2
3
4
5

свидетелстват доказателствата за нискокалоричните подсладители
Проф. Уенди Ръсел: Все повече доказателства показват, че чревният

$_;blr-1|o=7b;|om]|lb1uo0bo|-ĺ)_-|7o;v;b7;m1;
show about low calorie sweeteners?

микробиом може да има значителна роля в превенцията и развитието на

незаразни заболявания. Това включва метаболитни, както и стомашно-чревни

Prof Wendy Russell:m1u;-vbm];b7;m1;7;lomv|u-|;v|_-||_;bm|;vঞm-Ѵ
lb1uo0bol;l-_-;-vb]mbC1-m|uoѴ;bm|_;ru;;mঞom-m77;;Ѵorl;m|
сo=momŊ1ollmb1-0Ѵ;7bv;-v;vĺ$_bvbm1Ѵ7;vl;|-0oѴb1ķ-v;ѴѴ-v
увеличена физическа активност и сваляне на тегло ще повлияе на резултата
за
здравето, съставът на храненето
има най-силно въздействие при
]-v|uobm|;vঞm-Ѵ7bvou7;uv
(Pascale etвероятно
al, 2018)ĺu]-0Ѵķ-Ѵ|_o]_Ѵb=;v|Ѵ;
прякото
формиране на чревния микробиом, като промени се случват в рамките
1_ob1;v|obm1u;-v;r_vb1-Ѵ-1ঞb|-m7Ѵov;;b]_|bѴѴblr-1|om_;-Ѵ|_
o|1ol;vķ7b;|-u1olrovbঞombvѴbh;Ѵ|o_-;|_;v|uom];v|blr-1|om
на
24 часа (Дейвид и др., 2014). Въглехидратите са най-обстойно изучени, като
7bu;1|Ѵv_-rbm]|_;]|lb1uo0bol;ķb|_1_-m];vo11uubm]b|_bmƑƓ
несмилаемите фибри доставят на микробиотата енергия, източник на въглерод
hours (David et al, 2014)ĺ-u0o_7u-|;v-u;|_;lov|b7;Ѵv|7b;7ķb|_
и основните прекурсори за скъсяване на веригата на мастните киселини, важни
momŊ7b];vঞ0Ѵ;C0u;vrrѴbm]|_;lb1uo0bo|-b|_;m;u]ķ-1-u0omvou1;
за поддържане на здравето на червата (Чен и др., 2013). Смилаемите
-m7l-fouru;1uvouv|ov_ou|1_-bm=--1b7vķblrou|-m|=oul-bm|-bmbm]
въглехидрати включват фибри и скорбяла, които може да бъдат разграждани в
gut health (Chen et al, 2013)ĺ b];vঞ0Ѵ;1-u0o_7u-|;bm1Ѵ7;vC0u;-m7
тънките
черва, както и моно- и дизахариди, включително захароза (захар), за
v|-u1_ķ_b1_1-m0;7;]u-7;7bm|_;vl-ѴѴbm|;vঞm;ķ-v;ѴѴ-vlomoŊ-m7
които
е доказано, че променят чревната микробиота и микробното
7bv-11_-ub7;vbm1Ѵ7bm]v1uov;Őv]-uőķ_b1__-;0;;mv_om|olo7Ѵ-|;
|_;]|lb1uo0bo|--m7lb1uo0b-Ѵ1uovv|-Ѵh
al, 2014, Lambertz et al,
взаимодействие
(Еид и др., 2014, Ламберц и(Eid
др.,et2017).
2017)ĺ

отклонения. (Паскал и др., 2018). Спорно е, въпреки че избора за начин на живот

Ясно е, че приемът на модулиращи въглехидрати може да въздейства върху

6
7
8

|bv1Ѵ;-u|_-|lo7Ѵ-ঞm]1-u0o_7u-|;bm|-h;v1-mblr-1|om|_;]|
lb1uo0bo|--m7-vv;vvbm]|_;;@;1|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbѴѴu;tbu;
ще изисква внимателно контролирани проучвания на хора, които включват
1-u;=ѴѴ1om|uoѴѴ;7_l-mv|7b;v|_-|bm1Ѵ7;-mm7;uv|-m7bm]o=|_;
разбиране
на заменяните въглехидратни форми. Въпреки че някои проучвания
1-u0o_7u-|;=oulvu;rѴ-1;7ĺѴ|_o]_vol;-mbl-Ѵv|7b;v_-;v_om|_-|
на
животни показват, че нискокалоричните подсладители, обикновено тествани
Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvķv-ѴѴ|;v|;7-|_b]_Ѵ;;Ѵvmo||rb1-ѴѴ1omvl;7
с0_l-mvķ1oѴ7_-;m;]-ঞ;;@;1|vom|_;]|lb1uo0bo|-ķ0v_b[bm]
високи нива, които типично не се консумират от хората, биха имали
the balance and
diversity
as yet no
отрицателни
ефекти
върхуŎ;Ѳ;|om;|-ѲĶƏƍƎѳŏ,
чревната микробиота,there
чрезisпромяна
наconclusive
баланса и
;b7;m1;=uolo0v;u-ঞom-Ѵoubm|;u;mঞom-Ѵv|7b;vbm_l-mvĺmѴb]_|o=
разнообразието
(Нетълтън и др., 2016), все още няма категорични сведения от
|_;;uѴobm|-h;vo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvbm|_;|rb1-Ѵ_l-m7b;|ķb|bv
наблюдения и интервенционални проучвания при хора. В светлината на много
t;vঞom-0Ѵ;-v|o_;|_;u-mblr-1||_;u;l-0;oѴ7u;vѴ|bm1Ѵbmb1-ѴѴ
ниската консумация на нискокалорични подсладители в типичното хранене на
l;-mbm]=Ѵ1_-m];vĺ
чревната микробиота и оценката на ефекта от нискокалорични подсладители

хората, стои под въпрос дали съществува някакво въздействие, което би
довело до клинично значими промени.

Experts’
views

Ролята на храненето при управлението на диабет
Диабетът представлява хронично заболяване, което се появява или когато

1

The role of
diet in diabetes
management
панкреасът
не произвежда
достатъчно
инсулин, или когато тялото не може
ефективно
да ползва инсулина, който произвежда (Фигура 2). Инсулинът е
b-0;|;vbv-1_uomb17bv;-v;|_-|o11uv;b|_;u_;m|_;r-m1u;-v7o;vmo|

Diabetes
numbers
Диабетътin
в цифри
Ő(IDF,ķƑƏƐƕő
2017)

ruo71;;mo]_bmvѴbmou_;m|_;0o71-mmo|;@;1ঞ;Ѵv;|_;bmvѴbm
ключов
хормон, който регулира кръвната захар. Съществуват различни

b|ruo71;vŐ
видове
диабет,b]u;ƑőĺmvѴbmbv-h;_oulom;|_-|u;]Ѵ-|;v0Ѵoo7]Ѵ1ov;ĺ
но най-честите са тип 1, тип 2 и гестационен диабет, като
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$_;u;-u;7b@;u;m||r;vo=7b-0;|;vķ0||_;lov|1ollom-u;|r;Ɛķ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
|r;Ƒ-m7];v|-ঞom-Ѵ7b-0;|;vķb|_|r;Ƒ7b-0;|;v0;bm]|_;lov|u-rb7Ѵ
increasing (WHO, 2017)ĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Нормална ситуация
Ŏ oul-Ѵvb|-ঞom
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that have beenлapproved
through EFSA’s processes are a safe and acceptable
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s
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
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m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it Диабет
was concluded
тип 1 that replacing foods and drinks sweetened with sugars
Type
1
diabetes
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight
инсулин as they reduce the calorie content of foods and drinks while
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cells
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През 2017 г. приблизително 425 милиона

mƑƏƐƕķ-rruobl-|;ѴƓƑƔlbѴѴbom
възрастни (20-79 години) са живели с диабет;
-7Ѵ|vŐƑƏŊƕƖ;-uvő;u;Ѵbbm]b|_
до 2045 г. се очаква те да нараснат до
7b-0;|;vĸ0ƑƏƓƔ|_bvbv;r;1|;7
629 милиона 1 на 11 милиона възрастни
to
rise to 629 million
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случаите на диабет тип 2 се разрасват най-бързо (СЗО, 2017).
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b]u;ƑĹ b-0;|;vo11uv;b|_;u_;m|_;r-m1u;-v7o;vmo|ruo71;;mo]_
bmvѴbmŐ|r;Ɛ7b-0;|;vőou_;m|_;0o71-mmo|;@;1ঞ;Ѵv;|_;bmvѴbmb|
Фигура 2: Диабетът се случва или когато панкреасът не произвежда достатъчно инсулин
(диабет тип 1), или когато тялото не може ефективно
да ползва инсулина, който
ruo71;vŐ|r;Ƒ7b-0;|;vőĺ"ou1;Ĺ
 b-0;|;v|Ѵ-vŋѵ|_;7bঞomķƑƏƐƒĺ
произвежда (диабет тип 2). източник: IDF Атлас на диабет – 6-то издание, 2013.

на 6
About 1 in
Около

0bu|_vbv-@;1|;70
раждания
бива засегнато от
hyperglycaemia
pregnancy
хипергликемия
презinбременността
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Experts’
views
Хранителната терапия играе критична роля при управлението на двата вида

Употреба на нискокалорични подсладители в диетата за диабет –

диабет, намалявайки потенциалните усложнения, свързани със слаб

Практическа перспектива

гликемичен, липиден контрол и такъв на кръвното налягане, както и

Животът с диабет често означава постоянна загриженост за това какво и

подобряване на качеството на живота. В тази връзка, понастощяем
|ubঞom|_;u-rrѴ-v-1ubঞ1-ѴuoѴ;bml-m-]bm]0o|_|r;vo=7b-0;|;vķ
хранителната терапия и хранителното обучение се препоръчват за всички
u;71bm]|_;ro|;mঞ-Ѵ1olrѴb1-ঞomvu;Ѵ-|;7|oroou]Ѵ1-;lb1ķѴbrb7ķ-m7
0Ѵoo7ru;vvu;1om|uoѴķ-m7blruobm]t-Ѵb|o=Ѵb=;ĺ$_vķ|o7-ķm|ubঞom
хора с диабет, включително тези в риск да развият диабет тип 2
|_;u-r-m7m|ubঞom;71-ঞom-u;u;1oll;m7;7=ou-ѴѴr;orѴ;b|_
(пред-диабет) (Еверт и др., 2014).
7b-0;|;vbm1Ѵ7bm]|_ov;-|ubvho=7;;Ѵorbm]|r;Ƒ7b-0;|;vŐru;Ŋ7b-0;|;vő
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
(Evert
et al, 2014)ĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Целите на хранителната терапия са да популяризира и подкрепи

;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
здравословни модели на хранене с разнообразие от плътни откъм
o-Ѵvo=m|ubঞom|_;u-r-u;|oruolo|;-m7vrrou|_;-Ѵ|_;-ঞm]
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
хранителни вещества храни в подходящ размер на порциите за постигане
r-;umvb|_--ub;|o=m|ub;m|Ŋ7;mv;=oo7vbm-rruorub-|;rouঞomvb;
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
на индивидуализирани гликемични, липидни цели и такива за кръвното
|o-1_b;;bm7bb7-Ѵbv;7]Ѵ1-;lb1ķ0Ѵoo7ru;vvu;ķ-m7Ѵbrb7]o-Ѵvĸ--bm
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
налягане; постигане и поддържане на целите за телесно тегло; както и
-m7l-bm|-bm0o7;b]_|]o-Ѵvĸ-m77;Ѵ-ouru;;m|1olrѴb1-ঞomvo=
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
7b-0;|;vĺ=u|_;u]o-Ѵbv|ol-bm|-bm|_;rѴ;-vu;o=;-ঞm]0ruob7bm]
забавяне
или
предотвратяване на усложненията от диабет. Допълнителна
them.”
(PHE,
2017)ĺ
rovbঞ;l;vv-];v-0o|=oo71_ob1;v-m7ru-1ঞ1-Ѵ|ooѴv=ou7-Ŋ|oŊ7-l;-Ѵ
цел е да се поддържа удоволствието от храненето чрез даване на
rѴ-mmbm]ĺm7;;7ķ=oul-mbm7bb7-Ѵvb|_7b-0;|;vķ|_;lov|1_-ѴѴ;m]bm]
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
положителни послания
за избора на храна, както и практически
r-u|o=|_;|u;-|l;m|rѴ-mbv7;|;ulbmbm]_-||o;-|(Evert
al, 2014)ĺ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetenedetwith
sugars
инструменти за ежедневно планиране на яденето. Действително, за много

5
6
7
8

b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
хора с диабет най-трудната част от плана за лечение е да определят какво
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
да ядат (Еверт и др., 2014).
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

|ubঞom|_;u-rrѴ-v-1ubঞ1-ѴuoѴ;
bml-m-]bm]0o|_|r;vo=7b-0;|;vĺ
Хранителната терапия играе
критична роля в управлението
и на двата вида диабет.

колко
се яде,
и усещането
за лишаване,
особено
когато
става въпрос
за
Use
ofдаlow
calorie
sweeteners
in the
diet for
diabetes
сладък вкус. Но наличието на диабет не бива да пречи на хората да се
ru-1ঞ1-Ѵr;uvr;1ঞ;
наслаждават умерено на разнообразие от храни, включително някои

bbm]b|_7b-0;|;vo[;ml;-mv0;bm]1omv|-m|Ѵ1om1;um;7-0o|_-|
любими.
-m7_ol1_|o;-|-m7=;;Ѵbm]7;rub;7ķ;vr;1b-ѴѴ_;mb|1ol;v|o
v;;||-v|;ĺo;;uķ_-bm]7b-0;|;vv_oѴ7mĽ|h;;rr;orѴ;=uol;mfobm]-
При хората с диабет нивата на кръвна захар се влияят от това колко
-ub;|o==oo7vbm1Ѵ7bm]vol;=-oub|;vbmlo7;u-ঞomĺ
въглехидрати се консумират с всяко ядене. Следователно, управлението на

mr;uvomvb|_7b-0;|;vķ0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵv-u;-@;1|;70_ol1_
приема на въглехидрати и намаляването на прекомерната употреба на
1-u0o_7u-|;bv0;bm]1omvl;7b|_bm;-1_l;-Ѵĺ$_;u;=ou;ķl-m-]bm]
захари са важни аспекти на гликемичния контрол при управление на
1-u0o_7u-|;bm|-h;-m7u;71bm];1;vvv]-uvĽ1omvlrঞom-u;blrou|-m|
диабет. Употребата на НКП вместо захари може да направи планирането на
-vr;1|vo=]Ѵ1-;lb11om|uoѴbm7b-0;|;vl-m-];l;m|ĺ&vbm]"bmv|;-7o=
яденето за управление на диабет по-лесно. Освен това, тъй като хората
v]-uv1-ml-h;l;-ѴrѴ-mmbm]=ou7b-0;|;vl-m-];l;m|;-vb;uĺ
u|_;ulou;ķ
имат
вродено
предпочитание
към
сладкия
вкус,
храните
с
добър
вкус
могат
0;1-v;_l-mv_-;-mbmm-|;ru;=;u;m1;=ouv;;||-v|;ķ_-bm]r-Ѵ-|-0Ѵ;ķ
да помогнат за подобряване на спазването на правилен план за хранене
]oo7Ŋ|-vঞm]=oo7v1-m_;Ѵrblruo;|_;1olrѴb-m1;bml;-ѴrѴ-mmbm]=ou
7b-0;|;vĺ$_;u;v_oѴ70;mo;r;1|-ঞom|_-|"ķ0|_;lv;Ѵ;vķoѴ7
при диабет. Следва да няма очаквания, че НКП, сами по себе си, биха
7;1u;-v;0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵv-v|_;-u;mo|v0v|-m1;v|_-|1-m;;u|
намалили нивата на кръвна захар, тъй като те не са вещества, които могат
r_-ul-1oѴo]b1ŊѴbh;;@;1|vĺo;;uķ"1-m_;Ѵrruob7;r;orѴ;b|_
да упражнят подобен на лекарствата ефект. Но НКП могат да помогнат на
7b-0;|;vb|_b7;u=oo71_ob1;v-m7v-ঞv=|_;bu1u-bm]v=ouv;;||-v|;
хора с диабет да бъдат дадени избори за храна и да бъде удовлетворено
b|_o|1om|ub0ঞm]|ou-bv;70Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵvoubm1u;-v;7bmvѴbmm;;7v
тяхното желание за сладък вкус, без да се даде причина за повишени нива
(Fitch et al, 2012)ĺ
на кръвна захар или увеличена нужда от инсулин (Фич и др., 2012).

oubm7bb7-Ѵvb|_|r;Ɛ7b-0;|;vķvbm1;om;h;;Ѵ;l;m|bm|_;m|ubঞom-Ѵ
За хора с диабет тип 1, понеже един ключов елемент в хранителното
l-m-];l;m|o=|_;bu7b-0;|;vbv1-u0o_7u-|;Ŋ1omঞm]l;-ѴrѴ-mmbm]
-m7-7fv|l;m|v|obmvѴbm7ov;v0-v;7om1-u0o_7u-|;bm|-h;bmou7;u|o
управление на техния диабет е планирането на храненията с изчисляване
l-bm|-bm0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵvb|_bm|_;moul-Ѵu-m];ķvbm]"bmrѴ-1;
на въглехидратите и корекция на дозите инсулин въз основа на приема на
o=v]-uvbm=oo7v-m77ubmhv_-v|_;ro|;mঞ-Ѵ|ou;71;|_;1-u0o_7u-|;
въглехидрати за поддържане на нивата на кръвна захар в нормален
1om|;m|bm-l;-Ѵouvm-1hķ-m7|_v|ou;71;|_;bmvѴbm7ov;u;tbu;7=ou
диапазон, употребата на НКП вместо захари в храни и напитки има
|_bv;-ঞm]o11-vbomĺ
потенциала да намали съдържанието на въглехидрати в ястието или

закуската, и така да намали дозата инсулин, необходима за това хранене.

Experts’
views
Хранителни указания за превенция и управление на диабет

1

Няколко здравни организации по света са издавали указания за
хранително управление на диабет, които на първо място целят да служат
като указание за здравните специалисти при образоването на техните

|ubঞom]b7;Ѵbm;v=ou7b-0;|;vru;;mঞom-m7
пациенти,
и в крайна сметка, да помогнат на хората с диабет да правят

2
3
4
5

managementи здравословни избори с цел подобряване на техния
по-балансирани
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

";;u-Ѵ_;-Ѵ|_ou]-mbv-ঞomv-uom7|_;ouѴ7_-;bvv;7]b7;Ѵbm;v=ou
гликемичен
контрол.

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
|_;m|ubঞom-Ѵl-m-];l;m|o=7b-0;|;vķ_b1_rubl-ubѴ-bl|ov;u;-v-
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
]b7;=ou_;-Ѵ|_ruo=;vvbom-Ѵvbm;71-ঞm]|_;bur-ঞ;m|vķ-m7Ѵঞl-|;Ѵķ|o
При
разглеждане на ролята на НКП при управление на диабет, няколко
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
_;Ѵrbm7bb7-Ѵvb|_7b-0;|;vl-h;lou;0-Ѵ-m1;7-m7_;-Ѵ|_b;u1_ob1;vbm
организации
в глобален план признават, че НКП могат да бъдат
Ŏou7;u|oblruo;|_;bu]Ѵ1ov;1om|uoѴĺ
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
ползвани
заменяне
захарите
приprocesses
хранително
на
that have за
been
approvedнаthrough
EFSA’s
are управление
a safe and acceptable
диабет,
тъй като НКП нямат ефект върху гликемията. Например, както
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
m-77u;vvbm]|_;uoѴ;o="bm7b-0;|;vl-m-];l;m|ķseveral
them.” (PHE, 2017)ĺ
Американската
диабетна асоциация (АДА 2018), така и Американската
ou]-mb-ঞomv]Ѵo0-ѴѴu;1o]mbv;|_-|"1-m0;v-=;Ѵv;7|ou;rѴ-1;
академия
за хранене и диетика, в техните препоръки за Медицинска
v]-uvbm|_;m|ubঞom-Ѵl-m-];l;m|o=7b-0;|;v-v"_-;mo;@;1|
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• НКП по принцип са безопасни за употреба в рамките
Американска
диабетна Ŏ "-u;];m;u-ѴѴv-=;|ov;b|_bm|_;7;Cm;7-11;r|-0Ѵ;
Diabetes
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ American
на приемливи нива на дневен прием.
асоциация (2018)
vvo1b-ঞomŐƑƏƐѶő
daily intake levels
it
was concluded that replacing foods and drinks
sweetened with sugars
ƑƏƐѶő-m7|_;&"1-7;lo=|ubঞom-m7
b;|;ঞ1vbm|_;bu;7b1-Ѵ
• Употребата на НКП може да има потенциал да намали
да заключението, че употребата на НКП има потенциала да намали
Ŏ $_;v;o="l-_-;|_;ro|;mঞ-Ѵ|ou;71;o;u-ѴѴ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
цялостния прием на калории и въглехидрати, ако
|ubঞom$_;u-rŐ$őu;1oll;m7-ঞomv=ou|r;Ɛ-m7|r;Ƒ7b-0;|;v
цялостния прием на калории и въглехидрати, ако заместват калорични
замени калорични
1-Ѵoub;-m71-u0o_7u-|;bm|-h;b=v0vঞ||;7=ou1-Ѵoub1
their
weight
as
they
reduce
the
calorie
content
of
foods
and
drinks
while
(Franz et al, 2017)1om1Ѵ7;|_-|"v;_-v|_;ro|;mঞ-Ѵ|ou;71;o;u-ѴѴ
(захар) подсладители и без компенсация.
подсладители
и
няма
компенсация
чрез
прием
на
допълнителни
калории
от
Őv]-uőv;;|;m;uv-m7b|_o|1olr;mv-ঞom0bm|-h;o=
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
1-Ѵoub;-m71-u0o_7u-|;bm|-h;b=v0vঞ||;7=ou1-Ѵoub1v;;|;m;uv

-m7b|_o|1olr;mv-ঞom0bm|-h;o=-77bঞom-Ѵ1-Ѵoub;v=uolo|_;u
доказателства
указания от организацията
„Диабет в Обединеното кралство“
=oo7vou1;vĺ"blbѴ-uѴķ|_;Ѵ-|;v|
b-0;|;v&;b7;m1;Ŋ0-v;7m|ubঞom
за
превенция и управление на диабет, публикувани през март 2018 г., водят
]b7;Ѵbm;v=ou|_;ru;;mঞom-m7l-m-];l;m|o=7b-0;|;vķr0Ѵbv_;7
bm-u1_ƑƏƐѶķ1om1Ѵ7;v|_-|"l-0;u;1oll;m7;7-v|_;_-;
до
заключението, че НКП могат да бъдат препоръчвани, тъй като нямат
mo;@;1|om]Ѵ1-;lb--m7|_-||_;1-m0;-v;=Ѵv|u-|;]=ou|_ov;
въздействие
върху гликемията, както и че могат да бъдат полезна
individuals
trying
to опитващи
reduce calorie
(Dyson
et al,на2018)ĺ$-0Ѵ;Ƒ
стратегия за хората,
се даintake
намалят
приема
калории (Дисън и
ru;v;m|v|_;v;u;1oll;m7-ঞomvu;]-u7bm]|_;v;o="bm7b-0;|;vĺ
др., 2018). Таблица 2 представя тези препоръки относно употребата на НКП
при диабет.
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• НКП са безопасни и могат да бъдат препоръчвани.
Диабет вUK
Обединеното
Diabetes
(2018)
Ŏ "-u;v-=;-m7l-0;u;1oll;m7;7
• НКП имат потенциала да намаляват приема на калории
кралство (2018)
Ŏ "_-;|_;ro|;mঞ-Ѵ|ou;71;o;u-ѴѴ;m;u]-m7
и въглехидрати, и могат да бъдат предпочитани пред
1-u0o_7u-|;bm|-h;-m7l-0;ru;=;uu;7|ov]-u_;m
захарта, когато се консумират умерено.
1omvl;7bmlo7;u-ঞom
• НКП могат да бъдат полезна стратегия за хората, които
искат да контролират приема на калории и да
Ŏ "1-m0;-v;=Ѵv|u-|;]=ou|_ov;bm7bb7-Ѵvv;;hbm]
управляват своето тегло.
|o1om|uoѴ|_;bu1-Ѵoub;bm|-h;-m7l-m-];|_;bu;b]_|
• НКП могат да помогнат за намаляване на HbA1c
Ŏ "l-_;Ѵru;71;0Ɛ1Œ]Ѵ1-|;7_-;lo]Ѵo0bmœ_;m
[гликиран хемоглобин], когато се ползват като част
used
as part of a low-calorie
от нискокалорична
диета.diet

om]Ѵ1-;lb-ĺ
ou;-lrѴ;ķ0o|_|_;l;ub1-m
b-0;|;vvvo1b-ঞomŐ
хранителна
терапия
(MNT) за диабет тип 1 и тип 2 (Франц
и др., 2017) стигат

други източници на храна. Аналогично, най-новите базирани на

6

Организация
Препоръки относно ролята на нискокалоричните
u]-mbv-ঞom
!;1oll;m7-ঞomv-0o||_;uoѴ;o=Ѵo1-Ѵoub;
(година
на публикуване) sweeteners
подсладители
в управлението
на диабета
Ő;-uo=r0Ѵb1-ঞomő
(LCS) (ХКП)
in diabetes
management

-77bঞom-Ѵ1-Ѵoub;v=uolo|_;u=oo7vou1;vĺ

• Регистрирани диетолози и нутриционисти
(РДН) следва
Американска
академия за
US
Academy of
Ŏ !;]bv|;u;77b;ঞঞ-mv-m7m|ubঞombv|vŐ!
vőv_oѴ7
да обучават възрастни с диабет какъв прием одобрени
хранене и диетика
|ubঞom-m7 b;|;ঞ1v ;71-|;-7Ѵ|vb|_7b-0;|;v|_-|bm|-h;o=-rruo;7"
НКП няма да има значително влияние върху
(2017)
ŐƑƏƐƕő
bѴѴmo|_-;-vb]mbC1-m|bmY;m1;om]Ѵ1;lb11om|uoѴĺ
гликемичния контрол.
Ŏ !;v;-u1_u;rou|vmovb]mbC1-m|bmY;m1;o=1omvlbm]
• Изследванията не отчитат значимо влияние на
консумацията на НКП (напр. аспартам, стевиол
"Őv1_-v-vr-u|-l;ķv|;boѴ]Ѵ1ovb7;vķ-m7v1u-Ѵov;őķ
гликозиди и сукралоза), независимо от намаляването на
bm7;r;m7;m|o=;b]_|Ѵovvķom0Ɛ1Œ]Ѵ1-|;7
теглото, върху HbA1c [гликиран хемоглобин], нивата на
_-;lo]Ѵo0bmœķ=-vঞm]]Ѵ1ov;Ѵ;;ѴvķoubmvѴbmѴ;;Ѵv
глюкоза и инсулин на гладно.
$-0Ѵ;ƑĹ|ubঞom]b7;Ѵbm;v=ou7b-0;|;vl-m-];l;m|Ĺu;1oll;m7-ঞomvu;]-u7bm]|_;v;o=
Таблица 2: Указания за хранене за управление на диабет: препоръки относно
low
calorie sweeteners
in the diet подсладители
for diabetes в диетата за диабет
употребата
на нискокалорични

Управление на теглото при диабет

1
2

Наднорменото телесно тегло е известно като рисков фактор както за
развиване, така и за влошаване на диабет тип 2. Състояние на наднормено

Weight
management
inда
diabetes
тегло
или затлъстяване
може
влоши гликемичния контрол и да увеличи

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
кардиометаболитния
риск. Следователно е важно да се предотврати
1;vv0o7;b]_|bv-hmomubvh=-1|ou=ou0o|_|_;7;;Ѵorl;m|-m7
увеличаването
на тегло при хораm]Ѵ-m7Ő
с диабет илиőr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
пред-диабет. За възрастни с
;-1;u0-ঞomo=|r;Ƒ7b-0;|;vĺ;bm]o;u;b]_|ouo0;v;l-ouv;m
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_

]Ѵ1-;lb11om|uoѴ-m7bm1u;-v;1-u7bol;|-0oѴb1ubvhĺ$_;u;=ou;ķb|bv1ubঞ1-Ѵ
наднормено
тегло или затлъстяване с диабет тип 2, скромно намаляване на
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou

3
4
5
6
7
8

|oru;;m|;b]_|]-bmbmbm7bb7-Ѵvb|_7b-0;|;vouru;Ŋ7b-0;|;vĺ
ou
industry,
which
it states,
“Weтегло)
endorse
the European
Food Safety
Authority’s
теглото
(5%inдо
10% от
телесното
доказано
дава значими
клинични

o;u;b]_|ouo0;v;-7Ѵ|vb|_|r;Ƒ7b-0;|;vķlo7;v|;b]_|ѴovvŐƔѷ|o
ƐƏѷo=0o7;b]_|ő_-v0;;mv_om|oruob7;vb]mbC1-m|1Ѵbmb1-Ѵ0;m;C|v
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
(Франц и др., 2017). За постигане на умерено намаляване на теглото се
bm1Ѵ7bm]ķblrou|-m|Ѵķblruo;7]Ѵ1ov;1om|uoѴ
(Franz et al, 2017)ĺ$o-1_b;;
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
изискват интервенции в начина на живот, включително план за здравословно
lo7;v|;b]_|ѴovvķѴb=;v|Ѵ;bm|;u;mঞomvbm1Ѵ7bm]-1-Ѵoub;Ŋu;71;7ķ
them.” (PHE, 2017)ĺ
хранене
с намалени калории, физическа активност и промени в поведението.
_;-Ѵ|_;-ঞm]rѴ-mķr_vb1-Ѵ-1ঞb|ķ-m70;_-bou1_-m];-u;u;tbu;7ĺ
Промените
в диетата
могат да помогнат при умерено и устойчиво намаляване
b;|-u1_-m];v1-m_;Ѵrbmlo7;v|-m7vv|-bm;7;b]_|Ѵovvķ-m7|_;l-
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ruo71;1Ѵbmb1-ѴѴl;-mbm]=Ѵu;71ঞomvbm]Ѵ1ovѴ-|;7_-;lo]Ѵo0bmƐ1
на
и може that
да създадат
значими
понижения with
в гликирания
it теглото,
was concluded
replacingклинично
foods and
drinks sweetened
sugars
Ő0Ɛ1ő(Evert
et
al,
2014)ĺ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
хемоглобин
A1c (HbA1c) (Еверт и др., 2014).
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
ползи,
включително и, което е по-важно, подобрен контрол на кръвната захар

their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
-ub;|o=;-ঞm]r-;umv-u;-11;r|-0Ѵ;-m71-m0;;@;1ঞ;bm|_;
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
Приемливи
са разнообразни
модели
на хранене и може да бъдат ефективни
l-m-];l;m|o=7b-0;|;v-blbm]-Ѵvobm;b]_|1om|uoѴ (Dyson et al, 2018)ĺ"
при управлението на диабет също с цел контрол на теглото (Дисън и др.,
1-m0;r-u|o=-1-Ѵoub;Ŋ1om|uoѴѴ;7_;-Ѵ|_7b;|-m7l--Ѵvo_;Ѵrr;uvomv
2018).
НКП може да са част от контролирана
с калории
здравословна
и
b|_7b-0;|;vbm;@ou|v|oѴov;;b]_|
(Rogers
et al, 2016;
Dyson et al,диета
2018)ĺ
може
също така да помогнат на хора с диабет в усилията им да свалят тегло
vr;1b-ѴѴ=ou|_ov;_o|rb1-ѴѴo;u1omvl;v]-uvķ"l-0;-v;=Ѵ
(Роджърс
и др., 2016; Дисън и др., 2018). Особено за хората, които типично
|ooѴbm_;Ѵrbm]|ou;71;0o|_v]-uv-m71-Ѵoub;bm|-h;ĺou;v1b;mঞC1
bm=oul-ঞom-0o||_;uoѴ;o="bm;b]_|l-m-];l;m|bvruob7;7bm|_;
консумират
прекалено много захари, НКП могат да са полезен инструмент в
ru;bov1_-r|;uŐv;;chapter
помощ
при намаляване както на4őĺ
захарите, така и на приема на калории.
Повече научна информация за ролята на НКП при управление на теглото е
предоставена в предходния раздел (виж раздел 4).
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Като цяло, НКП и съдържащите ги храни и напитки могат да бъдат
безопасно ползвани от хора с диабет, за да овладяват желанието за нещо

m-ѴѴķ"-m7=oo7v-m77ubmhv1om|-bmbm]|_;l1-m0;v-=;Ѵv;70
сладко, без да рискуват скок в нивата на кръвната им захар, при условие
r;orѴ;b|_7b-0;|;v|o_;Ѵr1u01u-bm]v=ouvol;|_bm]v;;|b|_o|
че другите съставки на храната/напитката също не влияят на кръвната
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
risking
a spike in blood glucose levels,
provided that
other ingredients of
захар. Употребата на НКП вместо
захари може
също така да помогне за
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
|_;=oo7ņ7ubmh7omĽ|bmY;m1;0Ѵoo7]Ѵ1ov;;b|_;uĺ&vbm]"bmrѴ-1;o=
намаляване на приема на калории и да бъде полезен инструмент в
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
sugars can also help reduce overall calorie intake and be a helpful tool in
industry,
in which
it states,за“We
endorse the
Europeanкоето
FoodеSafety
Authority’s
хранителните
стратегии
управление
на теглото,
особено
важно
m|ubঞom-Ѵv|u-|;]b;v=ou;b]_|l-m-];l;m|ķ_b1_bv;vr;1b-ѴѴblrou|-m|
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хора с диабет тип 2 или пред-диабет, които трябва да отслабнат или да
=our;orѴ;b|_|r;Ƒ7b-0;|;vouru;Ŋ7b-0;|;v_om;;7|oѴov;;b]_|ou
that
have been approved
through EFSA’s
processes
are Чрез
a safeвнасяне
and acceptable
предотвратят
по-нататъшното
качване
на теглото.
на
ru;;m|-77bঞom-Ѵ;1;vv;b]_|]-bmĺl-hbm]Ѵb=;v|Ѵ;1_-m];v|_-|1-m
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
_;Ѵr|o-u7v-_;-Ѵ|_b;u0o7;b]_|ķv1_-vblruobm]7b;|t-Ѵb|-m7
промени в начина на живот, това може да помогне в посока към
them.” (PHE, 2017)ĺ
bm1u;-vbm]r_vb1-Ѵ;;u1bv;ķ|_;ubvho=7;;Ѵorbm]|r;Ƒ7b-0;|;v1-m0;
по-здравословно телесно тегло, с подобряване на качеството на храненето
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и увеличаване на
физическите упражнения, рискът от развиване на диабет
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
0|_;lv;Ѵ;vķoѴ71-v;;b]_|Ѵovvou7;1u;-v;0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵvķ0|
може да бъде
намален.
Разбира
се, не следва
се
it тип
was2concluded
that значително
replacing foods
and drinks
sweetened
withда
sugars
|_;1-m1;u|-bmѴ0;r-u|o=-mo;u-ѴѴ_b]_Ŋt-Ѵb|7b;|-blbm]|oblruo;
очаква, че НКП, сами по себе си, биха причинили намаляване на телесното
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
o;u-ѴѴ]Ѵ1-;lb11om|uoѴbm7b-0;|;vĺ
their
weight
as they на
reduce
theнаcalorie
content
ofно
foods
andсигурност
drinks while
тегло
или сваляне
нивата
кръвната
захар,
те със
могат
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
да бъдат част от пълноценна висококачествена диета за подобряване на
цялостния гликемичен контрол при диабет.

Using low calorie sweeteners in place
of
sugars can
help reduceподсладители
overall
Употребата
на нискокалорични
calorie
intakeможе
andдаbeпомогне
a helpful
вместо захари
за tool
намаляване на цялостния прием на калории
bmm|ubঞom-Ѵv|u-|;]b;v=ou;b]_|
и да бъде полезен инструмент в хранителните
l-m-];l;m|ĺ
стратегии за управление на теглото.
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;b7;m1;=uol_l-m-m7-mbl-Ѵv|7b;vĺm|0;vƑƏƐѵĸƓƏŐƒőĹƒѶƐŊƖƓ
ƕƕĺ !oloŊ!oloĺķ]bѴ-uŊ"-Ѵbm-vķub|oŊॕu7o-*ķ;|-Ѵĺ @;1|vo=|_;momŊm|ubঞ;
v;;|;m;uvom]Ѵ1ov;l;|-0oѴbvl-m7-rr;ঞ|;u;]Ѵ-ঞm]_oulom;vĹ"v|;l-ঞ1u;b;
o=o0v;u-ঞom-Ѵruovr;1ঞ;v|7b;v-m71Ѵbmb1-Ѵ|ub-ѴvĺѴovm;ƑƏƐѵĸƐƐŐѶőĹ;ƏƐѵƐƑѵƓ
ƕѶĺ !oloŊ!oloķ]bѴ-uŊ"-Ѵbm-vķॕl;Ŋ झ-!ķ;|-ѴĺomŊ|ubঞ;";;|;m;uvĹ
b7;m1;om|_;buvvo1b-ঞomb|_;|-0oѴb1 bv;-v;v-m7o|;mঞ-Ѵ @;1|vomѴ1ov;
;|-0oѴbvl-m7rr;ঞ|;ĺ!;m;vѴbmĺƑƏƐƕĸѵƖĹƐƑƖŊƒѶ
ƕƖĺ !vv;ѴѴ)!ķ-h-ķfou1hķ;|-Ѵĺlr-1|o=7b;|1olrovbঞomom0Ѵoo7]Ѵ1ov;u;]Ѵ-ঞomĺ
ub|!; oo7"1b|uĺƑƏƐѵĸƔѵĹƔƓƐŋƖƏ
ѶƏĺ "1_Ѵ;ķ-mvom ķ7b] "ķ;|-Ѵĺ"]-uŊv;;|;m;70;;u-];vķ;b]_|]-bmķ-m7
bm1b7;m1;o=|r;Ƒ7b-0;|;vbmom]-m7lb77Ѵ;Ŋ-];7ol;mĺĺƑƏƏƓĸƑƖƑŐѶőĹ
ƖƑƕŋƒƓ
ѶƐĺ "_b];|-ķ+ov_b7-$ķ-h-bĺ @;1|vo=-vr-u|-l;om7b-0;ঞ1u-|v-m77b-0;ঞ1r-ঞ;m|vĺ
|u"1b(b|-lbmoѴƐƖѶƔĸƒƐĹƔƒƒŊƓƏĺ
ѶƑĺ "|;bm;u|! ķ u; ķ$or=;uķ u;;ķ;]Ѵbm];uĺ @;1|vo=1-u0o_7u-|;v]-uv-m7
-uঞC1b-Ѵv;;|;m;uvom-rr;ঞ|;-m7|_;v;1u;ঞomo=]-v|uobm|;vঞm-Ѵv-ঞ;|r;rঞ7;vĺu
|uĺƑƏƐƐ-ĸƐƏƔŐƖőĹƐƒƑƏŊѶĺ
Ѷƒĺ "|;um"ķѴ;b1_;u"ķ Ѵou;vķol0ovķ!;1b|-v ķ"_ĺ7lbmbv|u-ঞomo=-vr-u|-l;
bmmomŋbmvѴbmŊ7;r;m7;m|7b-0;ঞ1vĺ$ob1oѴ mbuom;-Ѵ|_ƐƖƕѵĸƑĹƓƑƖŊƒƖĺ
ѶƓĺ ";ķou;l$ķ,;;b ķ;|-ѴĺuঞC1b-Ѵv;;|;m;uvbm71;]Ѵ1ov;bm|oѴ;u-m1;0-Ѵ|;ubm]
|_;]|lb1uo0bo|-ĺ-|u;ƑƏƐƓĸƔƐƓŐƕƔƑƐőĹƐѶƐŊѵ
ѶƔĺ "Ѵ;|vhķuom!ķѴ- ķ)-Ѵ|;uķ!o|_;uĺoulom-Ѵu;vromv;v|omomŊ
m|ubঞ;v;;|;m;uvbm-|;u-m77b;|vo7-ĺ|u;|-0Őom7őƑƏƐѵĹƕƐĺ
Ѷѵĺ $;@ķ ;bm;ķ m];Ѵl-mĺ";;||-v|;Ĺ;@;1|om1;r_-Ѵb1r_-v;bmvѴbmu;Ѵ;-v;bm
l;mĺ_vboѴĺş;_-ĺƐƖƖƔĸƔƕĹƐƏѶƖŋƐƏƖƔĺ
Ѷƕĺ $;lbh-m"ķ ;m;Ѵbķ+-v-uķ;|-Ѵĺ"1u-Ѵov;;m_-m1;vŊƐu;Ѵ;-v;-m7Ѵo;uv0Ѵoo7
]Ѵ1ov;bm|_;ru;v;m1;o=1-u0o_7u-|;bm_;-Ѵ|_v0f;1|v0|mo|bmr-ঞ;m|vb|_|r;Ƒ
7b-0;|;vĺ uor;-mfoum-Ѵo=1Ѵbmb1-Ѵm|ubঞomĺƑƏƐƔĸѵƖŐƑőĹƐѵƑŋѵ
ѶѶĺ $;"ķ"-ѴѴ;_ķ;muķ ou7;ĺ @;1|vo=momŊm|ubঞ;Ő-uঞC1b-Ѵvm-|u-Ѵő
v;;|;m;uvomƑƓŊ_]Ѵ1ov;ruoCѴ;vĺ uѴbm|uƑƏƐƕ";rĸƕƐŐƖőĹƐƐƑƖŊƐƐƒƑ
ѶƖĺ $blr;;_m;m ķ ;u]vomķ-uѴvomĺ ov]-uv0vঞ||;v_-;-mblr-1|om
]Ѵ1;lb11om|uoѴbmr-ঞ;m|vb|_7b-0;|;vĵ_-ul$;1_moѴĺƑƏƐƒĸƑƖĹѵƐŋƔ
ƖƏĺ $1h;u!ķ$-m"+ĺ omomŊm|ubঞ;v;;|;m;uvbmY;m1;-1|;]Ѵ1ov;_ol;ov|-vbvbm
_l-mvĵvv|;l-ঞ1u;b;ĺ_vboѴ;_-ƑƏƐƕĸƐѶƑĹƐƕŊƑѵ
ƖƐĺ )ĺ b-0;|;v -1|v_;;|Ő&r7-|;7o;l0;uƑƏƐƕőĺ-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rĹņņĺ_oĺbm|ņ
l;7b-1;m|u;ņ=-1|v_;;|vņ=vƒƐƑņ;mņ
ƖƑĺ )$ķ_-o!ķom7ķ;|-Ѵĺ @;1|vo=7b@;u;m|v;;|ru;Ѵo-7vombm1u;ঞm_oulom;
v;1u;ঞomķ]-v|ub1;lr|bm]ķ-m7rov|ru-m7b-Ѵ]Ѵ1;lb-bm_;-Ѵ|__l-mvĺlѴbm|uĺ
ƑƏƐƑ-mĸƖƔŐƐőĹƕѶŊѶƒĺ
Ɩƒĺ )$ķom7ķ"|-m7C;Ѵ7" ķ;|-ѴĺuঞC1b-Ѵ";;|;m;uv-;o @;1|om-v|ub1
lr|bm]ķѴ1-]omŊbh;;rঞ7;ŊƐķouѴ1;lb-[;uu-ѴѴ1ov;bm;-Ѵ|_
l-mvĺ b-0;|;v-u;ƑƏƐƒĸƒѵŐƐƑőĹ;ƑƏƑŊ;ƑƏƒ

6.
6.
Нискокалоричните подсладители
calorie здраве
sweeteners
иLow
оралното
and oral health

o1-Ѵoub;v;;|;m;uvŐ"ő-u;momŊ1-ubo];mb1
ingredients and therefore, contrary to sugars and
o|_;u=;ul;m|-0Ѵ;1-u0o_7u-|;vķ"7omo|
Нискокалоричните
подсладители (НКП) са некариогенни съставки и следователно,
1om|ub0|;|o|_;7;;Ѵorl;m|o=7;m|-Ѵ1-ub;vĺ
обратно на захарите и други ферментиращи въглехидрати, НКП не допринасят за
развитието
на зъбен кариес. Този раздел цели да предостави информация относно
$_bv1_-r|;u-blv|oruob7;bm=oul-ঞom-0o|
оралното
здраве, ефекта на храненето върху зъбния кариес, както и ролята, която
ou-Ѵ_;-Ѵ|_ķ|_;;@;1|o=7b;|om7;m|-Ѵ1-ub;v-m7
може
да играят НКП за доброто орално здраве.
|_;uoѴ;"1-mrѴ-bm]oo77;m|-Ѵ_;-Ѵ|_ĺ

Experts’
views
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Защо е важно доброто орално здраве?

Why is good oral health important?

Според
FDI – Световната дентална федерация, „Оралното здраве е
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

11ou7bm]|o|_; )ouѴ7 ;m|-Ѵ ;7;u-ঞomķļu-Ѳ_;-Ѳ|_bvlѲࢼň=-1;|;7
and
includes the ability to speak, m]Ѵ-m7Ő
smile, smell, taste,
touch, chew, swallow and
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
вкусва,
дъвче,
преглъща
и
предава
гама
от
емоции
чрез изражения на лицето
1om;-u-m];o=;loࢼomv|_uo]_=-1b-Ѳ;ru;vvbomvb|_1omC7;m1;-m7
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
сb|_o|r-bmĶ7bv1ol=ou|-m77bv;-v;o=|_;1u-mbo=-1b-Ѳ1olrѲ;ĸĽ
увереност
и без болка,
дискомфорт
и заболяване
на Food
черепно-лицевия
(FDI,
2015)ĺ
industry,
in which
it states,
“We endorse
the European
Safety
Authority’s
многоаспектно и включва способността да се говори, усмихва, помирисва,

комплекс.“
(FDI, 2015). Заболяванията на устната кухина може да засегнат
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv

u-Ѵ7bv;-v;v1-mblr-1|l-m7b@;u;m|-vr;1|vo=Ѵb=;ķ=uolo;u-ѴѴ_;-Ѵ|_|o
that have been
approved
through
processes
are a safe
and acceptable
множество
различни
аспекти
на EFSA’s
живота,
от цялостното
здраве
до

r;uvom-Ѵu;Ѵ-ঞomv_brv-m7v;Ѵ=Ŋ1omC7;m1;ķ|o;;m;mfobm]=oo7ĺm=-1|ķou-Ѵ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
професионалните
отношения и самочувствието, дори до наслаждението от

4

_;-Ѵ|_-@;1|v];m;u-Ѵ_;-Ѵ|_01-vbm]1omvb7;u-0Ѵ;r-bm-m701_-m]bm]
_-|r;orѴ;;-|ķ|_;buo;u-ѴѴt-Ѵb|o=Ѵb=;-m7;ѴѴŊ0;bm]ĺu-Ѵ_;-Ѵ|_-Ѵvo
като причинява значителна болка, както и чрез това, което хората ядат,
_-v-m;@;1|omo|_;u1_uomb17bv;-v;v
(Sheiham, 2005)ĺ
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
them.” (PHE,
2017)ĺ оралното здраве засяга общото здравословно състояние,
храната.
Всъщност,
цялостното качество на живота им и добруването им. Оралното здраве също

it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars

5
6
7
8

така
има ефект върху други хронични заболявания (Шейхам, 2005).
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];

their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

ulo|_bv-lbuuou|oou0o7
Нашата
уста е огледало на тялото ни
-m7u;Y;1|vou];m;u-Ѵ_;-Ѵ|_-m7
и
отразява нашето общо здраве и
well-being!
благополучие!

Experts’
views
относно

Факти aboutзаболявания
на устната
кухина (FDI, 2015)
Facts
oral diseases
(FDI, 2015)
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"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

3,9 милиарда
billion

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
Заболяванията на устната кухина
Като цяло заболяванията на устната
that have been approved through EFSA’s processes are a safe
and acceptable
приемат много форми и проявления,
кухина
засягат 3,9 милиарда човека
u-Ѵ7bv;-v;v|-h;l-mv_-r;v-m7
;u-ѴѴķou-Ѵ7bv;-v;v-@;1|
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
като
най-често
срещаните
са
зъбен
=oulvķb|_|_;lov|1ollom0;bm]
ƒķƖ0bѴѴbomr;orѴ;ouѴ7b7;ĺ
по света.
them.” (PHE, 2017)ĺ
кариес
и пародонтит.
dental
caries
(or else tooth decay) and
]l7bv;-v;ĺ
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

40%
Зъбният кариес е голямо
предизвикателство
за общественото
;m|-Ѵ1-ub;vbv-l-four0Ѵb1_;-Ѵ|_1_-ѴѴ;m];
здраве по света. Повече от 40% от
ouѴ7b7;ĺ;uƓƏѷo=|_;]Ѵo0-ѴrorѴ-ঞom
is
7;-Ѵbm]b|_m|u;-|;77;1-o=r;ul-m;m||;;|_ĺ
глобалното население е изправено пред
последствията от нелекуван кариес на
постоянни зъби.

6
7
8

Tooth decay is the most common
Зъбният кариес е най-често
childhood diseaseķ0|b|-@;1|vr;orѴ;
срещаното детско заболяване, но
o=-ѴѴ-];vĺ
засяга хора от всякакви възрасти.

Ако не бъдат правилно управлявани,
=mo|ruor;uѴl-m-];7ķou-Ѵ7bv;-v;v
1-mm;]-ঞ;Ѵblr-1|o;u-ѴѴ_;-Ѵ|_
заболяванията на устната кухина може
-m7;ѴѴŊ0;bm]ĺ
да се отразят негативно на цялостното
здравословно състояние и
благоденствие.

Tooth
decay
is largely
preventable!
Зъбният
кариес
до голяма
степен може да
oo7ou-Ѵ_]b;m;-m7-_;-Ѵ|_7b;|
бъде предотвратен! Добрата хигиена на
-u;h;bm7;m|-Ѵ1-ub;vru;;mঞomĺ

устната кухина и здравословното хранене са
ключът към превенция на кариес на зъбите.

Experts’
views
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Относно зъбния кариес
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"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
About
dentalнаричан
caries още гниене на зъбите или кавитет, е сред най-широко
Зъбният
кариес,
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
разпространените
хронични заболявания по света и представлява голямо
;m|-Ѵ1-ub;vķ_b1_bv-Ѵvou;=;uu;7|o-v|oo|_7;1-ou1-bঞ;vķbv-lom]v|
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou

3

глобално
пред
общественото
здраве.
Той
е най-често
|_;lov|b7;vru;-71_uomb17bv;-v;ouѴ7b7;-m71omvঞ||;v-l-fou
industry, предизвикателство
in which it states, “We
endorse
the European
Food
Safety
Authority’s

Ŏ]Ѵo0-Ѵr0Ѵb1_;-Ѵ|_1_-ѴѴ;m];ĺ|bv|_;lov|1ollom1_bѴ7_oo77bv;-v;ķ0|b|
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
срещаното
заболяване в детството, но засяга хора от всички възрасти през
-@;1|vr;orѴ;o=-ѴѴ-];v-1uovv|_;Ѵb=;vr-m(FDI,
2015)ĺ
that
have
been
approved
throughядете
EFSA’s
processes are
a safe
and acceptable
целия
живот
(FDI,
2015). Когато
определени
храни,
бактериите
в устата

-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Ви
ги разграждат и произвеждат киселини, които могат сериозно да повредят

4
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8

)_;mo;-|1;u|-bm=oo7vķ|_;0-1|;ub-bmoulo|_0u;-hv|_;l7om
them.” (PHE, 2017)ĺ
-m7ruo71;v-1b7v|_-|_-;|_;-0bѴb||ov;ubovѴ7-l-];|_;_-u7ঞvv;v
(кавитет).
o=ou|oo|_ĺ$_;u;vѴ|bv|_;=oul-ঞomo=7;m|-Ѵ1-ub;vŐ1-bঞ;vőĺ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
Отрицателните
здравни ефекти от зъбния кариес са кумулативни, защото
$_;m;]-ঞ;_;-Ѵ|_;@;1|vo=7;m|-Ѵ1-ub;v-u;1lѴ-ঞ;0;1-v;|_;
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
7bv;-v;bv|_;u;vѴ|o=Ѵb=;Ѵom];rovu;|o7b;|-uubvh=-1|ouvĺ;bm]=u;;o=
заболяването
от продължаващо
цял живот
излагане
на рискови
their
weight asе резултат
they reduce
the calorie content
of foods
and drinks
while
1-bঞ;vbm1_bѴ7_oo77o;vmo|l;-m0;bm]1-ub;vŊ=u;;=ouѴb=;ķ-m7lov|7;m|-Ѵ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
фактори.
Липсата на кавитети
в детството
не означава липса на кариеси за цял
1-ub;vbvmoo11uubm]bm-7Ѵ|vĺ$_;u;=ou;ķ;;m-vl-ѴѴu;71ঞombmubvho=
живот и най-често зъбен кариес вече се появява при възрастни. Следователно,
7;m|-Ѵ1-ub;vbm1_bѴ7_oo7bvo=vb]mbC1-m1;bmѴ-|;uѴb=;(Moynihan and Kelly,
дори малко намаляване на риска от зъбен кариес в детството е от значение в
2014)ĺ
твърдите тъкани в устата Ви. Резултатът е образуване на зъбен кариес

по-нататъшния живот (Мойнихан и Кели, 2014).

lrou|-m|Ѵķ7;m|-Ѵ1-ub;vbvѴ-u];Ѵru;;m|-0Ѵ;-m7-ob7-0Ѵ;ŋbmlov|1-v;v
Важно
е да се знае, че зъбният кариес до голяма
степен подлежи на
|_;u;bvmo|_bm]bm;b|-0Ѵ;-0o||_;l(FDI,
2015)ĺ
предотвратяване и избягване – в повечето случаи няма нищо неизбежно
относно него (FDI, 2015).

Experts’
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Разпространение на зъбния кариес
Зъбният кариес е най-разпространеното състояние на устната кухина, засягащо повече от 40% от световното население през 2010 г. Повече от
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3 милиарда човека по света са засегнати от нелекувано гниене на млечни и постоянни зъби, и е изчислено, че е най-широко разпространеното

Prevalence of dental carries

състояние от 291 заболявания, включени в Проучване на глобалната тежест от заболявания (FDI, 2015). Разпространението на зъбен кариес

$oo|_7;1-bv|_;lov|ru;-Ѵ;m|o=ou-Ѵ_;-Ѵ|_1om7bঞomvķ-@;1ঞm]lou;|_-mƓƏѷo=|_;ouѴ7rorѴ-ঞombmƑƏƐƏĺou;|_-m
по света е представено на Фигура 1.
ƒ0bѴѴbomr;orѴ;ouѴ7b7;-u;-@;1|;70m|u;-|;77;1-o=rubl-u-m7r;ul-m;m||;;|_-m7b|_-v0;;m;vঞl-|;7|o0;|_;
lov|ru;-Ѵ;m|1om7bঞomo|o=ƑƖƐ7bv;-v;vbm1Ѵ7;7bm|_;Ѵo0-Ѵu7;mo= bv;-v;"|7(FDI, 2015)ĺ$_;ru;-Ѵ;m1;o=|oo|_
Кариесът по света
7;1-ouѴ7b7;bvru;v;m|;7bm
b]u;Ɛĺ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Tooth decay worldwide
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
them.” (PHE, 2017)ĺ

Високо
(повече 3.5)
ŐomѴ_;mb;bm]om1olr|;uő

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

Средно (2.6-3.5)
Ниско (1.2-2.5)
Много ниско (0.0-1.1)

6

Няма данни

7
8

b]u;ƐĹ$oo|_7;1-ouѴ7b7;ĺ;u-];ml0;uo=7;1-;7Ő
őķlbvvbm]Őőķ-m7CѴѴ;7Ő
ő|;;|_Ő$őbmƐƑŊ;-uŊoѴ7vѴ-|;v|--bѴ-0Ѵ;7-|-ƐƖƖƓŋƑƏƐƓĺ
Фигура 1: Кариесът по света. Среден брой зъби с кариес (D), липсващи
(M) и с пломба (F) зъби(T)
при 12-годишни деца, най-нови налични данни 1994–2014. uolĹ$_;
_-ѴѴ;m];o=u-Ѵ
bv;-v;ŋ1-ѴѴ=ou]Ѵo0-Ѵ-1ঞom0
)ouѴ7
;m|-Ѵ
;7;u-ঞomĺ-rv-m7]u-r_b1všub-7
7bঞomvƑƏƐƔ
От: Предизвикателството
на заболяванията на устната кухина
– покана
за глобално
действие от Световната дентална федерация
FDI.
Карти и графики © „Мириад Едишънс“ 2015
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Хранене и зъбен кариес
Здравето
на устната кухина е свързано с диетата по много начини. Храненето
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

Diet and dental caries

засяга зъбите по време на развитието и неправилното хранене може да влоши

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
u-Ѵ_;-Ѵ|_bvu;Ѵ-|;7|o7b;|bml-m-vĺ|ubঞom-@;1|v|_;|;;|_
пародонтозата
и
инфекциозните
заболявания на устната кухина. Но
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
7ubm]7;;Ѵorl;m|-m7l-Ѵm|ubঞoml-;-1;u0-|;r;ubo7om|-Ѵ-m7ou-Ѵ
най-значимият
ефект
от храненето
върхуthe
зъбите
е локалното
действие
на
industry, in which
it states,
“We endorse
European
Food Safety
Authority’s
bm=;1ঞov7bv;-v;vĺo;;uķ|_;lov|vb]mbC1-m|;@;1|o=m|ubঞomom
храната
в устата върху развитието на зъбен кариес и ерозията на емайла.
Ŏ|;;|_bv|_;Ѵo1-Ѵ-1ঞomo=7b;|bm|_;lo|_om|_;7;;Ѵorl;m|o=7;m|-Ѵ
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that
have been approved
through
EFSA’s processes
are a safe and
acceptable
От
множеството
фактори,
които допринасят
за развитието
на зъбен
кариес,
1-ub;v-m7;m-l;Ѵ;uovbomĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
храненето
играе важна роля. Зъбният кариес се причинява от киселини,
them.”
(PHE,
2017)ĺ
=|_;l-m=-1|ouv|_-|1om|ub0|;|o|_;7;;Ѵorl;m|o=7;m|-Ѵ1-ub;vķ
произвеждани когато захари и други подлежащи на ферментация

Създадената киселина води да загуба на калций и фосфати от емайла, процес,
който се нарича деминерализация (Гупта и др., 2013). Спазването на

-u;0uoh;m7om0ou-Ѵ0-1|;ub-o=|_;7;m|-ѴrѴ-t;om|_;|oo|_vu=-1;ĺ
здравословно хранене заедно с практикуване на добри практики за устна
$_;-1b7ruo71;7Ѵ;-7v|o-Ѵovvo=1-Ѵ1bl-m7r_ovr_-|;=uol|_;
хигиена в ранна възраст са ключови приоритети
за превенция
и ранно лечение
;m-l;Ѵķ-ruo1;vv|_-|bv1-ѴѴ;77;lbm;u-Ѵbv-ঞom
(Gupta
et al, 2013)ĺ
на зъбен кариес. Що се отнася до хранене за оптимално здраве на зъбите,

прекомерният прием на захари и други подлежащи на ферментация
oѴѴobm]-_;-Ѵ|_7b;||o];|_;ub|_ru-1ঞ1bm]]oo7ou-Ѵ_]b;m;
ru-1ঞ1;v=uol-m;-uѴ-];-u;h;ruboubঞ;v=ou|_;ru;;mঞom-m7;-uѴ
въглехидрати следва да бъде ограничен.
|u;-|l;m|o=7;m|-Ѵ1-ub;vĺ)_;mb|1ol;v|o-7b;|=ouorঞl-Ѵ7;m|-Ѵ
7b;|rѴ-v-mblrou|-m|uoѴ;ĺ$oo|_7;1-bv1-v;70-1b7vruo71;7_;m
_;-Ѵ|_ķ;1;vvbm|-h;o=v]-uv-m7o|_;u=;ul;m|-0Ѵ;1-u0o_7u-|;vv_oѴ7
въглехидрати,
присъстващи в нашите храни или напитки, бъдат разградени
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
v]-uv-m7o|_;u=;ul;m|-0Ѵ;1-u0o_7u-|;vru;v;m|bmou=oo7vou7ubmhv 0;Ѵblb|;7ĺ
от бактериите от зъбния камък върху повърхността на зъбите.
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

+
Oral bacteria break

uo71ঞomo=-1b7

разграждат
подлежащи на
ingredients

на киселина

Бактериите
в устната кухина
down fermentable
ферментация съставки

Производство

;lbm;u-Ѵbv-ঞom

Деминерализация
на зъбната
of tooth structure
(loss (загуба
of calciumна
and
структура
калций
phosphate from the enamel)

и фосфат от зъбния емайл)

Dental caries

Зъбен кариес
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Захар и зъбен кариес

Без кариогенен ефект на нискокалоричните подсладители

Честата консумация на захари е значим хранителен фактор при развитието

Обратно на захарите, НКП нямат кариогенен ефект, тъй като не са субстрати за

на зъбен кариес. Систематичен преглед, извършен с цел информиране за

микроорганизми в устната кухина. Всички НКП са сладки на вкус хранителни

насоките на Световната здравна организация (СЗО) за приема на захар,

съставки с никакви, или на практика никакви, калории, които не могат да бъдат

открил, че има последователни доказателства в подкрепа на връзката между

ферментирани от бактериите в устната кухина, и следователно не допринасят за

количеството на приема на свободни захари и развитието на зъбен кариес в

кариеси (Робъртс и Райт, 2012; ван Ловерен и др., 2012).

Sugar and dental caries

u;t;m|v]-uvĽ1omvlrঞombv-vb]mbC1-m|7b;|-u=-1|oubm|_;
7;;Ѵorl;m|o=7;m|-Ѵ1-ub;vĺvv|;l-ঞ1u;b;|_-|-v1om71|;7-blbm]
различните възрастови групи (Мойнихан и Кели, 2014). Процесът на преглед
|obm=oul|_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomŐ)ő]b7;Ѵbm;vomv]-uvbm|-h;
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
е показал сведения с умерено количество в подкрепа на това, че
=om7|_-||_;u;bv1omvbv|;m|;b7;m1;vrrouঞm]-u;Ѵ-ঞomv_br0;|;;m
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
ограничаването на приема на свободни захари до <10% от дневния прием на
|_;-lom|o==u;;v]-uvbm|-h;-m7|_;7;;Ѵorl;m|o=7;m|-Ѵ1-ub;v-1uovv
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
калории
минимизира
от зъбен
кариес през целия живот (СЗО, 2015).
age
groups
(Moynihanриска
and Kelly,
2014)ĺ$_;u;b;ruo1;vv_-v-Ѵvov_om
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
;b7;m1;o=lo7;u-|;t-Ѵb||ovrrou||_-|Ѵblbঞm]bm|-h;o==u;;v]-uv|o
това, рискът от кариес е счетен за по-голям, ако захарите се
ŎОсвен
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
ƺƐƏѷo=7-bѴ;m;u]bm|-h;lbmblbv;v|_;ubvho=7;m|-Ѵ1-ub;v|_uo]_o|
консумират
с висока
честота
и са
във форма,
която
запазва
в устната
that
have been
approved
through
EFSA’s
processes
areсе
a safe
and acceptable
the
life
course
(WHO,
2015)ĺ
u|_;ulou;ķ1-ub;vubvh_-v0;;m=om7|o0;
кухина за дълги периоди (Андерсън и др., 2009).
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
]u;-|;ub=v]-uv-u;1omvl;7-|_b]_=u;t;m1-m7-u;bm-=oul|_-|bv
them.” (PHE, 2017)ĺ
u;|-bm;7bm|_;lo|_=ouѴom]r;ubo7v(Anderson et al, 2009).
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
itНаучни
was concluded
that replacing
foods and
sweetened with sugars
доказателства
в регулацията
на drinks
ЕС
"1b;mঞC1;b7;m1;bm|o
&u;]Ѵ-ঞom
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Преглеждайки
наличните сведения, Европейският
орган
за безопасност на
!;b;bm]|_;--bѴ-0Ѵ;;b7;m1;ķ|_;
uor;-m
oo7"-=;|
their
weight as they reduce the calorie content
of foods
and drinks while
|_oub|Ő
"ővrrou|vbm|_;u;vr;1ঞ;v1b;mঞC1orbmbomv|_-|
храни
(ЕОБХ) поддържа
в(PHE,
съответното
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
2015őĺ научно становище, че „има
ļ|_;u;bvvL1b;m|v1b;mࢼC1bm=oul-ࢼom|ovrrou||_;1Ѳ-blv|_-|
значима
научна информация в подкрепа на твърденията, че интензивни
bm|;mv;v;;|;m;uvĶ-v-ѲѲv]-uu;rѲ-1;uvĶl-bm|-bm|oo|_lbm;u-Ѳbv-ࢼom
подсладители, като всички заместители на захарта, поддържат
07;1u;-vbm]|oo|_7;lbm;u-Ѳbv-ࢼomb=1omvl;7bmv|;-7o=v]-uvĽ
минерализацията на зъбите чрез намаляване на деминерализацията на
Ŏ "ĶƏƍƎƎŏĸ
зъбите, ако бъдат консумирани вместо захари“ (ЕОБХ, 2011).

-v;7om|_bvv1b;mঞC1orbmbom0
"ķ|_;
uor;-mollbvvbom
Въз
основа на научното становище на ЕОБХ,
Европейската
комисия е
-|_oubv;7|_;_;-Ѵ|_1Ѵ-blĹļ
разрешила
здравната претенция:u;t;m|1omvlrࢼomo=v]-uv
„Честата консумация на захари

1om|ub0|;v|o|oo|_7;lbm;u-Ѳbv-ࢼomĸomvlrࢼomo==oo7vń7ubmhv
допринася
за деминерализацията на зъбите. Консумацията на

1om|-bmbm]Ѳo1-Ѳoub;v;;|;m;uvbmv|;-7o=v]-ul-_;Ѳrl-bm|-bm
|oo|_lbm;u-Ѳbv-ࢼom07;1u;-vbm]|oo|_7;lbm;u-Ѳbv-ࢼomĽollbvvbom
може да помогне за поддържане на минерализацията на зъбите чрез
!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƓƒƑņƑƏƐƑķƐѵ-ƑƏƐƑőĺ

храни/напитки, съдържащи нискокалорични подсладители вместо захар,
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намаляване на деминерализацията на зъбите“ Регламент на Комисията
(ЕС) № 432/2012, 16 май 2012 г.).

o1-ubo];mb1;@;1|o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv

om|u-u|ov]-uvķ"_-;mo1-ubo];mb1;@;1|-v|_;-u;mo|v0v|u-|;v
=ouou-Ѵlb1uoou]-mbvlvĺѴѴ-rruo;7"-u;v;;|Ŋ|-vঞm]=oo7bm]u;7b;m|v
b|_moķouru-1ঞ1-ѴѴmoķ1-Ѵoub;v|_-|1-mmo|0;=;ul;m|;70ou-Ѵ0-1|;ub-ķ
Първите научни свидетелства относно ползите за здравето на зъбите от НКП
and therefore, they do not contribute to tooth decay (Roberts and Wright,
датират
отLoveren
70-те години
на 20-ти век (Олсон, 1977) и оттогава множество
2012; van
et al, 2012)ĺ

проучвания и прегледи са изучавали и потвърдили некариогенното естество на

$_;Cuv|v1b;mঞC1;b7;m1;u;]-u7bm]|_;7;m|-Ѵ_;-Ѵ|_0;m;C|vo="7-|;v
НКП
(Гренби и др., 1986; Мандел и Гроц, 2002; Мацукабо и др., 2006; Гупта и др.,
0-1h|o|_;ƐƖƕƏv(Olson,
2013;
Феразано и др., 2016).1977)ķ-m7vbm1;|_;mķ-ml0;uo=v|7b;v-m7

u;b;v_-;;-lbm;7-m71omCul;7|_;momŊ1-ubo];mb1m-|u;o="
(Grenby et al, 1986; Mandel and Grotz, 2002; Matsukubo et al, 2006; Gupta et
Когато се оценяват незахарни подсладители по отношение на зъбен кариес,
al, 2013; Ferrazzano et al, 2016)ĺ
важно е да се отчетат потенциалът за метаболизъм на микроорганизмите в
устната
кухина и зъбния камък, влиянието на консумацията на кариогенни
)_;m;-Ѵ-ঞm]-momŊv]-uv;;|;m;ubmu;Ѵ-ঞom|o7;m|-Ѵ1-ub;vķb|bv

микроорганизми,
както и рискът от микробна адаптация към подсладителя.
blrou|-m||o1omvb7;u|_;ro|;mঞ-Ѵ=oul;|-0oѴbvl0ou-Ѵlb1uoou]-mbvlv
Разглеждайки
влиянието на захари и на НКП върху денталното здраве, преглед на
-m77;m|-ѴrѴ-t;ķ|_;bmY;m1;o=1omvlrঞomom1-ubo];mb1

lb1uoou]-mbvlvķ-m7|_;ubvho=lb1uo0b-Ѵ-7-r|-ঞom|o|_;v;;|;m;uĺ
литературата
от 2013 г. заключил, че НКП като аспартам, ацесулфам-K,

-lbmbm]|_;blr-1|o=v]-uv-m7o="om7;m|-Ѵ_;-Ѵ|_ķ-ƑƏƐƒѴb|;u-|u;
цикламат,
захарин, сукралоза и стевиол гликозиди, наред с други, не се
review concluded that LCS such as aspartame, acesulfame-K, cyclamate,
saccharin, sucralose and steviol glycosides, among others, are not
да причинят зъбен кариес (Гупта и др., 2013).
metabolized to acids by oral microorganisms and they cannot cause dental
caries (Gupta et al, 2013)ĺ

метаболизират до киселина от микроорганизмите в устната кухина и не могат
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Бидейки неподлежащи на ферментация и така некариогенни съставки, НКП

0;bm]mo|=;ul;m|-0Ѵ;-m7|_vmomŊ1-ubo];mb1bm]u;7b;m|vķ"-u;|oo|_
са безвредни за зъбите съставки, предоставящи дентални ползи, когато се
=ub;m7Ѵbm]u;7b;m|vruob7bm]7;m|-Ѵ0;m;C|v_;mv;7bmv|;-7o=v]-uv
ползват вместо захари в храни и напитки, зъбни пасти и лекарства, при
bm=oo7v-m70;;u-];vķ|oo|_r-v|;-m7l;7b1-ঞomvķruob7;7|_-|o|_;u
условие че другите съставки са също некариогенни и неерозивни (други
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
1omvঞ|;m|v-u;-ѴvomomŊ1-ubo];mb1-m7momŊ;uovb;Őo|_;ubm]u;7b;m|vbm
съставки в някои нискокалорично подсладени хранителни продукти, като
vol;Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7ruo71|vv1_-vv|-u1_-m7ņoum-|u-ѴѴ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
скорбяла и/или естествено присъстващи захари, все пак могат да причинят
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могат да помогнат на хората да намалят цялостния прием на захар и все пак

6
7
8

да се наслаждават на сладък вкус в контекста на щадяща зъбите диета без
кариогенен ефект.

Low calorie sweeteners are
Нискокалоричните
tooth
friendly ingredients
подсладители са безопасни
за зъбите съставки

Experts’
views

1
2
3
4
5
6
7
8

Източници

References
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Ɛĺ
m7;uvomķuom ķ-mo;u;mķ$-|vbķ
]]-Ѵ"ĺ"1uov;-m77;m|-Ѵ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
1-ub;vĹ-u;b;o=|_;;b7;m1;ĺ0;vb|!;b;vƑƏƏƖĸƐƏŐ"rrѴƐőĹƓƐŊƔƓĺ
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
Ƒĺ ollbvvbom!;]Ѵ-ঞomŐ &őoƓƒƑņƑƏƐƑo=Ɛѵ-ƑƏƐƑ;v|-0Ѵbv_bm]-Ѵbv|o=
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
r;ulb;7_;-Ѵ|_1Ѵ-blvl-7;om=oo7vĺ
ƒĺ
"ĺ"1b;mঞC1orbmbomom|_;v0v|-mঞ-ঞomo=_;-Ѵ|_1Ѵ-blvu;Ѵ-|;7|obm|;mv;
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
v;;|;m;uvĺ "oum-ѴƑƏƐƐķƖŐѵőķƑƑƑƖĺ-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rĹņņomѴbm;Ѵb0u-uĺbѴ;ĺ1olņ
that7obņƐƏĺƑƖƏƒņfĺ;=v-ĺƑƏƐƐĺƑƑƑƖņ;r7=
have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
Ɠĺ
;uu--mo ķ-mঞѴ;$ķѴ1b7bķ;|-Ѵĺv"|;b-u;0-7b-m-;u|omb-om-ubo];mb1
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
";;|;m;uĵ!;b;ĺoѴ;1Ѵ;vƑƏƐѵĸƑƐĹƒѶ
them.” (PHE, 2017)ĺ
Ɣĺ

oѴb1"|-|;l;m|Ĺ"]-uv0vঞ||;v-m7|_;buuoѴ;bm1-ub;vru;;mঞomĺ7or|;70
|_; ;m;u-Ѵvv;lrѴķƑѵ|_";r|;l0;uƑƏƏѶķ"|o1h_oѴlķ";7;m
ѵĺ
)ouѴ7 ;m|-Ѵ
;7;u-ঞomĺ$_;_-ѴѴ;m];o=u-Ѵ bv;-v;ŋ1-ѴѴ=ou]Ѵo0-Ѵ-1ঞomĺ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
$_;u-Ѵ;-Ѵ|_|Ѵ-vĺƑm7;7ĺ;m;-ĺƑƏƐƔĺ-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rvĹņņĺ=7bouѴ77;m|-Ѵĺ
it was
concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
ou]ņvb|;vņ7;=-Ѵ|ņCѴ;vņl;7b-ņ7o1l;m|vņ1olrѴ;|;ōo_ō-|Ѵ-vĺr7=
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
ƕĺ b0vom"ķ u;movhbķbѴѴķ!-0;mķ$oubѴ-ķ)bm7v|uol ĺomv;mvvv|-|;l;m|
theirom0;m;C|vo=ѴoŊ1-Ѵoub;v;;|;m;uvĺ|ubঞomѴѴ;ঞmƑƏƐƓĸƒƖŐƓőĹƒѶѵŊƒѶƖ
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
Ѷĺ u;m0$ķ"-Ѵ7-m_-ĺ"|7b;vo=|_;m_b0b|ou1ঞomo=m|;mv;";;|;m;uvom
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
u-Ѵb1uoou]-mbvlv!;Ѵ-ঞm]|o
;m|-Ѵ;-Ѵ|_ĺ-ub;v!;vƐƖѶѵĸƑƏĹƕŊƐѵ

Ɩĺ
ƐƏĺ
ƐƐĺ
ƐƑĺ
Ɛƒĺ
ƐƓĺ
ƐƔĺ
Ɛѵĺ
Ɛƕĺ

r|-ķr|-ķ--uķbu-f7-u""ķ-"ķ"bm]_ĺ!oѴ;o="]-u-m7"]-u
"0vঞ||;vbm ;m|-Ѵ-ub;vĹ!;b;ĺ"! ;m|ĺƑƏƐƒ ;1ƑƖĸƑƏƐƒĹƔƐƖƓƑƐ
-m7;Ѵ ķuo|(ĺ ;m|-Ѵ1omvb7;u-ঞomvbmv1u-Ѵov;v;ĺѴbm ;m|ƑƏƏƑĸƐƒŐƒőĹ
ƐƐѵŊƐƐѶ
-|vh0o$ķ$-h-o;ĺ"1uov;v0vঞ||;v-m7|_;buuoѴ;bm1-ub;vru;;mঞomĺm|ĺ ;m|ĺ
ĺ ƑƏƏѵĸƔѵĹƐƐƖŋƐƒƏ
omb_-mķ;ѴѴ"ĺ @;1|om1-ub;vo=u;v|ub1ঞm]v]-uvbm|-h;Ĺvv|;l-ঞ1u;b;|o
bm=oul)]b7;Ѵbm;vĺ ;m|!;vƑƏƐƓĸƖƒŐƐőĹѶŊƐѶ
Ѵvomĺmm(b|uo"|7o=|_; @;1|vo=uঞC1b-Ѵ";;|;m;uvom7_;u;m|Ѵ-t;
oul-ঞomĺ ;m|!;vƐƖƕƕĸƔѵŐƐƐőĹƐƓƑѵ
!o0;u|v)ķ)ub]_|$ĺomm|ubঞ;ķѴo1-Ѵoub1v0vঞ||;v=ou=oo7v]-uvĹ1Ѵbmb1-Ѵ
blrѴb1-ঞomv=ou-77u;vvbm]|_;bm1b7;m1;o=7;m|-Ѵ1-ub;v-m7o;u;b]_|ņo0;vb|ĺm|
;m|ĺƑƏƐƑĹѵƑƔƕƏƐ
"_;b_-lĺu-Ѵ_;-Ѵ|_ķ];m;u-Ѵ_;-Ѵ|_-m7t-Ѵb|o=Ѵb=;ĺѴѴ)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mƑƏƏƔ
";rĸѶƒŐƖőĹѵƓƓ
(-mo;u;mķuoh-Ѵ,ķ]-m;vvb-m ĺ m1ঞom-Ѵ=oo7vņbm]u;7b;m|v-m77;m|-Ѵ1-ub;vĺ
u|uƑƏƐƑĸƔƐŐ"rrѴƑőĹ"ƐƔŋ"ƑƔ
)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomŐ)őb7;Ѵbm;Ĺ"]-uvbm|-h;=ou-7Ѵ|v-m71_bѴ7u;mĺƑƏƐƔĺ
-bѴ-0Ѵ;-|Ĺ_rĹņņĺ_oĺbm|ņm|ubঞomņr0Ѵb1-ঞomvņ]b7;Ѵbm;vņv]-uvōbm|-h;ņ;mņ

7.
ƕĺ
Сладостта в хранителния

";;|m;vvbm|_;_l-m7b;|

режим на човека

Сладкият вкус се харесва универсално. Човешкият апетит за сладко е вроден,
проявява се дори преди раждането и се простира върху всички възрасти и култури
по целия свят, което прави сладостта неразделна част от храненето на хората. Но в
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захари да бъде намален до по-малко от 10% от общия дневен прием на калории за
|_;ouѴ7ķ_b1_l-h;vv;;|m;vv-mbm|;]u-Ѵr-u|o=|_;_l-m7b;|ĺ
хора от всички възрасти, управляването на апетита за сладост е критично важно от
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гледна точка на храненето и общественото здраве.
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раздел цели да представи научната информация относно ролята на
m|ubঞom-Ѵ-m7-r0Ѵb1_;-Ѵ|_r;uvr;1ঞ;ĺ

сладкия вкус като цяло в човешката храненето на човека и да разгледа ролята на
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Experts’
views
Защо харесваме сладък вкус?

1

Вкусът играе ключова роля в избора и приема на храна. Във връзка с
другите сетива, вкусът играе критична роля за решения за това дали
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Why
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like ще
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потенциална
бъде taste?
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гарантира приема на достатъчно хранителни вещества. При хората, както

Фигура 1: Петте основни вкуса

Figure 1: Five basic tastes
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Как нашето тяло „разпознава“ сладостта?
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processes
are a safe
and acceptable
u;1;r|ouruo|;bmvķ$Ɛ!Ƒ-m7$Ɛ!ƒķ7bl;ubv;|o=oul|_;v;;|Ŋ|-v|;
рецептора,
T1R2 и T1R3, димеризират, за да образуват рецептор за сладък
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
u;1;r|ouĺ$_;Ŋruo|;bm-vvo1b-|;7b|_|_;v;;|Ŋ|-v|;u;1;r|ou
вкус.
G-протеинът, свързан с рецептора за сладък вкус, е алфа-густдуцин.
them.”
(PHE, 2017)ĺ
bv-Ѵr_-Ŋ]v|71bmĺbm7bm]o=-v;;|1olrom7|o|_;u;1;r|ou
Свързването
на сладко съединение към рецептора активира

освобождаването
на алфа-густдуцин, който отключва вътреклетъчно
-1ঞ-|;v|_;u;Ѵ;-v;o=-Ѵr_-Ŋ]v|71bmķ_b1_|ub]];uvbm|u-1;ѴѴѴ-u
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
събитие,
например
отваряне на йонни канали или генерирането на
;;m|vv1_-v|_;or;mbm]o=bom1_-mm;Ѵvou|_;];m;u-ঞomo=o|_;u
биохимични
сигнали.
Стимулацията
вкусовия
рецептор T1R2
T1R3
it was
concluded that replacing
foodsна
and
drinks sweetened
with+sugars
0bo1_;lb1-Ѵvb]m-Ѵvĺ"ঞlѴ-ঞomo=|_;$Ɛ!ƑƳ$Ɛ!ƒ|-v|;u;1;r|ou
активира периферните вкусови нерви и, като следваща стъпка, мозъчните
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
-1ঞ-|;vr;ubr_;u-Ѵ]v|-|oum;u;v-m7ķbm|umķ0u-bm]v|-|ou
вкусови пътища (Ренуик и Молинари, 2010).
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
r-|_-vŎ!;mb1h-m7oѲbm-uĶƏƍƎƍŏĺ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
Идентични рецептори са открити наскоро в други части на
храносмилателния
тракт, от стомаха и панкреаса, до дебелото черво и
7;mঞ1-Ѵu;1;r|ouv_-;u;1;m|Ѵ0;;m=om7bmo|_;ur-u|vo=|_;
ентероендокринни
клетки. Такива рецептори реагират на присъствие на
7b];vঞ;|u-1|ķ=uol|_;v|ol-1_-m7r-m1u;-v|o|_;1oѴom-m7
захари
чрез индуциране на множество метаболитни реакции, обикновено
;m|;uo;m7o1ubm;1;ѴѴvĺ"1_u;1;r|ouvu;vrom7|o|_;ru;v;m1;o=
свързвани със засищането и глюкозния метаболизъм (напр. отделяне на
v]-uv0bm71bm]-ml0;uo=l;|-0oѴb1u;vromv;vv-ѴѴ-vvo1b-|;7
чревни хормони и инсулин, намаляване на грелин, забавящ изпразването
b|_v-ঞ;|-m7]Ѵ1ov;l;|-0oѴbvlŐ;ĺ]ĺv;1u;ঞomo=]|_oulom;v
на
стомаха), докато НКП изглежда са метаболитно неактивни при хора
-m7bmvѴbmķu;71ঞomo=]_u;ѴbmķvѴobm]o=]-v|ub1;lr|bm]őķ_;u;-v
и/или
без значими и клинично релевантни ефекти (Щайнерт и др., 2011;
"-rr;-ul;|-0oѴb1-ѴѴbm-1ঞ;bm_l-mv-m7ņoub|_o|vb]mbC1-m|
Бриант
и Мъклоглин, 2016; Мехат и Корпе, 2018).

-m71Ѵbmb1-ѴѴu;Ѵ;-m|;@;1|vŎ"|;bm;u|;|-ѲĶƏƍƎƎķu-m|-m71-]_ѲbmĶ
ƏƍƎѳķ;_-|-m7our;ĶƏƍƎѴŏĸ

Предпочитание за сладост: от началото на живота до зряла възраст

Experts’
views и отхвърлянето на киселото са вродени склонности.
Приемането на сладостта
Това се вижда, например, от характеристиката “вкусово-лицев рефлекс”,

положителните афективни реакции, предизвикани при новородени хора няколко
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$_;-11;r|-m1;o=v;;|m;vv-m7|_;u;f;1ঞomo=0b;um;vv-u;bmm-|;|u-b|vĺ
устата им, което много се различава от реакцията, предизвикана от вещества с
$_bvbv;b7;m|ķ=ou;-lrѴ;ķ=uol|_;1_-u-1|;ubvঞ1ľ]v|oŊ=-1b-Ѵu;Y;;vĿķ|_;
горчив и кисел вкус (Фигура 2). Всъщност, когато в устната кухина бъде
rovbঞ;-@;1ঞ;u;-1ঞomv;Ѵb1b|;7bm_l-mm;Ŋ0oumv-=;_ouv-[;u0bu|_
поставен сладък разтвор, малките деца отпускат лицето си и понякога се
0rѴ-1bm]-vl-ѴѴ-lom|o=v;;|voѴঞombm|o|_;bulo|_vķ_b1_bvbmv_-ur
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
усмихват (Щайнер 1977; Розенщайн и Олстер 1988; Щайнер и др., 2001).
1om|u-v||o|_;u;f;1ঞom1-v;700b;uŊ-m7vouŊ|-vঞm]v0v|-m1;vŐ b]u;Ƒőĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
m=-1|ķ_;m-v;;|voѴঞombvrѴ-1;7bm|_;ou-Ѵ1-b|ķbm=-m|vu;Ѵ-|_;=-1;
Естественото ни харесване на1977;
сладост
остава and
до старост,
има свидетелства,
че
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
-m7vol;ঞl;vvlbѴ;(Steiner
Rosenstein
Olster 1988;
Steiner et al, 2001).
industry,
which
it states,
“We endorseи the
European Харесването
Food Safety Authority’s
намаляваinот
детството
до юношество
в зрелостта.
на сладостта
Ŏum-|u-ѴѴbhbm]=ouv;;|m;vvu;l-bmvmঞѴoѴ7-];ķ_o;;uķ|_;u;bv;b7;m1;
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
е интензивно през детството, което може да отразява хранителната потребност
that
have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
|_-|b|7;1u;-v;v=uol1_bѴ7_oo7|o-7oѴ;v1;m1;-m7bm|o-7Ѵ|_oo7ĺbhbm]=ou
за привличане на младите организми към храни, които са високо енергийни
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
v;;|m;vvbvbm|;mv;7ubm]1_bѴ7_oo7ķ_b1_l-u;Y;1||_;m|ubঞom-Ѵm;;7
през периоди на максимален растеж (Десор и Бийчъм, 1987; Мененела и др.,
them.” (PHE, 2017)ĺ
=ou-u-1ঞm]om]ou]-mbvlv|o=oo7v|_-|-u;_b]_bm;m;u]7ubm]r;ubo7v
2011; Мененела и др., 2014). При младежи предпочитаната интензивност на

o=l-bl-Ѵ]uo|_(Desor and Beauchamp, 1987; Mennella et al, 2011; Mennella
сладостта е по-ниска
в сравнение с по-млади деца, и е по-ниска при възрастни в
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
et al, 2014)ĺm-7oѴ;v1;m|vķ|_;ru;=;uu;7bm|;mvb|o=v;;|m;vvbvѴo;u|_-m
сравнение
сchildren,
младежи
(деitГрааф
и Зандстра,
1999).
it
was
concluded
thatand
replacing
foods
and drinks
sweetened
with(desugars
in
younger
is lower
in adults
than
in adolescents
Graaf and
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Zandstra, 1999)ĺ
their
weight
as хора
they изразяват
reduce theедна
calorie
content
of foods
drinks while
Докато
всички
и съща
реакция
към and
сладостта
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
)_bѴ;-ѴѴ_l-mv;ru;vv|_;v-l;u;vromv;|ov;;|m;vvbll;7b-|;Ѵ-[;u
непосредствено след раждането,
харесването на сладки продукти се променя с

0bu|_ķ|_;Ѵbhbm]=ouv;;|ruo71|v1_-m];vo;uঞl;-m70;1ol;v_b]_Ѵ
времето и става силно индивидуално при възрастни (Шварц и др., 2009). Апетит
b7bovm1u-ঞ1bm-7Ѵ|v(Schwartz
et al, 2009)ĺm-rr;ঞ|;=ouv;;|m;vvbv
за сладко присъства при повечето възрастни, въпреки че съществуват големи
ru;v;m|bmlov|-7Ѵ|vķ-Ѵ|_o]_Ѵ-u];bm|;uŊbm7bb7-Ѵ7b@;u;m1;v;bv|bm0o|_
разлики между хората както в предпочитаното ниво на сладост в познати, така
|_;ru;=;uu;7Ѵ;;Ѵo=v;;|m;vvbm=-lbѴb-uruo71|v-m7bm|_;u-m];o==oo7v
и в гамата сладки храни и напитки, които се консумират. (Рийд и Мъкданиел,
-m77ubmhv|_-|-u;1omvl;7v;;|(Reed and McDaniel, 2006; Bachmanov et al,
2006; Бачманов и др., 2011).
2011)ĺ
$_;u;bv;b7;m1;|_-|];m;ঞ17b@;u;m1;v-lom]r;orѴ;l-r-u|Ѵ-11om|
Има свидетелства, че генетични разлики между хората може отчасти да са
=oubm7bb7-Ѵ7b@;u;m1;vbmv;;|m;vvru;=;u;m1;-m7bm|_;1omvlrঞomo=
причина за различни предпочитания за сладост и при консумацията на сладки
sweet
foods
and (Рийд
drinksи(Reed
and McDaniel,
2006; Keskitalo
et al, Джоузеф
2007; Joseph
храни и
напитки
Мъкданиел,
2006; Кескитало
и др., 2007;
и др.,et
al, 2016)ĺo;;uķ_o|_;v;];m;ঞ17b@;u;m1;vbmv;;|r;u1;rঞomouѴbhbm]
2016). Но как тези генетични разлики във възприятието или харесването на
lb]_||u-mvѴ-|;bm|o=oo7bm|-h;-m7=oo7ru;=;u;m1;bvvঞѴѴm1Ѵ;-uĺ
сладко биха могли да се пренесат в приема на храна и предпочитанието за
храни все още не е ясно.

Изражения
на лицето на малко дете
Infant facial expressions
Sweet
Сладко

Sour
кисело

Bitter
горчиво

Salt
солено
l-];1ou|;vo=o_m)bѴ;-m7"omv

2

Sweetness
preference:
Fromна
early
life
to adulthood
часа след раждане
чрез поставяне
малко
количество
сладък разтвор в

Фигура
2: Изражения на лицето на малко дете като реакция на сладки, кисели, горчиви и солени на
b]u;ƑĹm=-m|=-1b-Ѵ;ru;vvbomvbmu;vromv;|ov;;|ķvouķ0b;u-m7v-Ѵ||-v|;vঞlѴb
вкус стимули (Щайнер, 1977).
Ő"|;bm;uķƐƖƕƕőĺ

Приемането
е вродено
Acceptanceна
ofсладостта
sweetness
is innate
и универсално. Хората се раждат
-m7mb;uv-Ѵĺl-mv-u;0oum
с харесване за сладост, което намалява
with a liking for sweetness, which
от детството към юношеството и до
7;1u;-v;v=uol1_bѴ7_oo7|o
зряла
възраст.

-7oѴ;v1;m1;-m7bm|o-7Ѵ|_oo7ĺ

Experts’
views
Ролята на сладостта в хранителния режим

1

Приемането на сладостта е вродено и универсално, така че не е изненада, че
сладостта винаги е била и си остава неразделна част от човешкото хранене.
Харесването на сладостта се вижда и от факта, че думата „сладък“ се ползва,
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The role of sweetness in the diet
за да се опише не само основно вкусово качество, но и нещо, което е желано
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Acceptance of sweetness is innate and universal, thus, it’s not a surprise that
или доставя удоволствие, напр., “la dolce vita” [сладък живот] (Рийд и

v;;|m;vv-Ѵ-v-v-m7vঞѴѴu;l-bmv-mbm|;]u-Ѵr-u|o=|_;_l-m7b;|ĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Мъкданиел, 2006).
$_;Ѵbhbm]o=v;;|m;vvbv-Ѵvo;b7;m|0|_;=-1||_-||_;ou7Şv;;|Şbv
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
v;7|o7;v1ub0;mo|omѴ|_bv0-vb1|-v|;t-Ѵb|0|-Ѵvovol;|_bm]|_-|bv
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Нашите диети и производството на храна са се променили значително,
and McDaniel,
Ŏ7;vbu-0Ѵ;ourѴ;-vu-0Ѵ;ķ;ĺ]ĺķľѴ-7oѴ1;b|-ĿŒv;;|Ѵb=;œ(Reed
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
откакто
праисторическите
хора
са
ловували
и
събирали
храна.
В последните
2006)ĺ
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable

десетилетия хранителната ни среда се промени значително и
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
u7b;|v-m7=oo7ruo71ঞom_-;1_-m];7vb]mbC1-m|Ѵvbm1;;-uѴ_l-mv
them.”
(PHE, 2017)ĺприятни на вкус храни, които обикновено имат голямо
висококалорични,
_m|;7=ou-m7]-|_;u;7=oo7ĺ;u|_;Ѵ-v|7;1-7;vķou=oo7;mbuoml;m|
съдържание на мазнини и захар, сега са широко налични и лесно достъпни.
has
changed considerably
and high-calorie, palatable foods, which are usually
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
Затова, във времена
на епидемия от затлъстяване, с увеличен прием на
_b]_;ubm=-|-m7v]-u1om|;m|ķ-u;mob7;Ѵ--bѴ-0Ѵ;-m7;-vbѴ-11;vvb0Ѵ;ĺ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
захар и мазнини, допринасящ за прекомерен прием на калории и в крайна
"oķbmঞl;vo=-mo0;vb|;rb7;lb1ķb|_bm1u;-v;7v]-u-m7=-|bm|-h;v
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
сметка за увеличение на теглото, различни стратегии за управление на
1om|ub0ঞm]|o;1;vv;m;u]bm|-h;-m7Ѵঞl-|;Ѵ|o;b]_|]-bmķ7b@;u;m|
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
афинитета
ни към сладост,(PHE,
например
v|u-|;]b;v=oul-m-]bm]ouѴbhbm]=ouv;;|m;vvv1_-v0vbm]"bmrѴ-1;
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
2015őĺда се ползват НКП вместо калорични
подсладители, могат да бъдат полезни при намаляване на захарите и
o=1-Ѵoub1v;;|;m;uvl-0;_;Ѵr=Ѵbmu;71bm]v]-uv-m7|_vo;u-ѴѴ
;m;u]bm|-h;vĺ
зааедно с това на цялостния прием на калории.

Прекомерният прием на захар
може да допринесе за
1;vvv]-ubm|-h;1-m
прекомерен
прием на калории
1om|ub0|;|o;1;vv;m;u]
и следователно за наддаване
intake
andиtherefore
to
на тегло
затлъстяване.
weight gain and obesity

Experts’
views
Има ли връзка между сладост и затлъстяването?
Привличането на хората към храни и напитки със сладък вкус поражда

5
6
7

ru;=;u;m1;v-m7o0;vb|_-;=om7mo7b@;u;m1;bmѴbhbm]=ouv;;|m;vv
харесването на сладост
при различни категории по индекс на телесна маса
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
-1uovv7b@;u;m|0o7l-vvbm7;Őő1-|;]oub;vbm1_bѴ7u;m-m7-7Ѵ|v
it
was concluded
that replacing
andХил
drinks
sweetened
with sugars
(ИТМ)
деца и възрастни
(Кокс и foods
др., 1999;
и др.,
2009;ou;-lrѴ;ķ-u;1;m|
Бобовски
и др.,
Ŏo;|-ѲĶƎƔƔƔķbѲѲ;|-ѲĶƏƍƍƔķo0ovhb;|-ѲĶƏƍƎƓŏĺ
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
2017). in
Например,
скорошно
проучване
както
деца, така
при sweet
възрастни,
study
both children
and adults
found
that,при
regardless
ofиage,
their
weight
as
they
reduce
the
calorie
content
of
foods
and
drinks
while
ru;=;u;m1;-m7Ѵbhbm]ķ0o|_=ou1-Ѵoub1v;;|;m;uv-m7"ķ7b7mo|7b@;u
откри, че, независимо от възрастта, предпочитанието и харесването на
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
0;|;;mo0;v;-m7momŊo0;v;bm7bb7-ѴvŐ
et al, 2017)ĺ
сладко, както за калорични подсладители, такаb]u;ƒő(Bobowski
и за НКП, не се различава
"blbѴ-uѴķbm-v|7o=ƒѵѵ1_bѴ7u;mķ-];7ƕŊƖ;-uvķmo-vvo1b-ঞom-v
между хора със или без затлъстяване (Фигура 3) (Бобовски и др., 2017).
=om70;|;;m-7brovb|-m7Ѵbhbm]=ouv]-uou=-=oo7vķ=ub|vou
Аналогично, в проучване на 366 деца на възраст 7-9 години не е била открита
vegetables (Hill et al, 2009)ĺ$_bvv]];v|v|_-|o;u;b]_|bm1_bѴ7u;mbvmo|
връзка между затлъстяването и харесването на захарни или мазни храни,
u;Y;1ঞ;o=7b@;u;m1;vbmѴbhbm]=ouv;Ѵ;1|;71ollom=oo7v-m7v_ov|_-|
плодове или зеленчуци (Хил и др., 2009). Това предполага, че наднорменото
Ѵbhbm]=ouv;;|m;vvbvmo|u;Ѵ-|;7|o0o7;b]_|v|-|vbm1_bѴ7u;mĺ
тегло при деца не отразява разликите в харесването на избрани обичайни

храни, и показва, че харесването на сладост не е свързано със състоянието

b]u;ƒĹov|ru;=;uu;7Ѵ;;Ѵvo=v1uov;-m7v1u-Ѵov;-lom]-ѴѴ-m7-lom]o0;v;vĺ
Фигура
3: Най-предпочитаните нива на захароза и сукралоза сред всички и сред затлъстелите
сравнено с а) с деца и б) възрастни без затлъстяване: Няма статистически значима връзка
momo0;v;1_bѴ7u;mŐ-ő-m7-7Ѵ|vŐ0őĹ$_;u;;u;mov|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|u;Ѵ-ঞomv_brv
между ИТМ и най-предпочитаните нива на захароза или сукралоза, независимо от възрастта.
0;|;;m-m7lov|ru;=;uu;7Ѵ;;Ѵo=v1uov;ouv1u-Ѵov;ķu;]-u7Ѵ;vvo=-];ĺ
-|--u;
Данните са средноаритметични ± стандартна
грешка. (Бобовски и др., 2017)
l;-mvƼv|-m7-u7;uuouĺ(Bobowski
et al, 2017)
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вкусовите предпочитания и затлъстяването, са открили, че няма разлика в

на телесното тегло при деца.

8

Деца

Всички
All
деца
children

Нормално
Normal
тегло
weight

Пълни
Obese

0,17

Sucralose, Most preferred (%w/v)

4

$_;-u-1ঞomo=_l-mv|ov;;||-vঞm]=oo7v-m70;;u-];v_-v]b;m
Апетитът на отделния човек за богати на енергия храни и напитки би могъл
ubv;|o|_;moঞom|_-||_;-rr;ঞ|;=ouv;;|ruo71|vl-vঞlѴ-|;
да способства свръхконсумацията и, в общество, в което вкусните и удобни
o;u;-ঞm]-m7bm71;;b]_|]-bmo;u|_;Ѵom]|;ul(Deglaire
et al, 2015)ĺ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
хранителни продукти са широко налични, потенциално да надвие
mbm7bb7-ѴĽv-rr;ঞ|;=ou;m;u]Ŋub1_=oo7v-m77ubmhv1oѴ7=-1bѴb|-|;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
физиологичните механизми за m]Ѵ-m7Ő
регулиране на
енергията (Белисъл, 2015). Но
o;u1omvlrঞom-m7ķbm-vo1b;|_;u;r-Ѵ-|-0Ѵ;-m71om;mb;m|=oo7
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
съществуващите свидетелства не потвърждават ясно, че афинитетът към
ruo71|v-u;b7;Ѵ--bѴ-0Ѵ;ķro|;mঞ-ѴѴo;uub7;|_;r_vboѴo]b1-Ѵ;m;u]Ŋ
industry,
in различава
which it states,
“We endorse
European
Food
Authority’s
сладост се
от(Bellisle,
състоянието
поthe
телесно
тегло
или Safety
че е свързано
със
u;]Ѵ-ঞoml;1_-mbvlv
2015)ĺo;;uķ;bvঞm];b7;m1;7o;vmĽ|
Ŏ1Ѵ;-uѴvrrou||_-|Ѵbhbm]=ouv;;|m;vv7b@;uv0;b]_|v|-|vou|_-|b|bv
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
затлъстяването (Мъкданиел и Рийд, 2004).
that
have been
EFSA’s
are a safe and acceptable
associated
withapproved
obesity through
(McDaniel
and processes
Reed, 2004)ĺ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Повечето
проучвания,
които са разглеждали потенциалната връзка между
them.”
(PHE,
2017)ĺ
ov|v|7b;v|_-|_-;;-lbm;7|_;ro|;mঞ-Ѵ-vvo1b-ঞom0;|;;m|-v|;

Children

Adults

Възрастни
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Всички
All
възрастни
adults

Захароза Q Sucralose
Сукралоза
Q Sucrose

Нормално
Normal
тегло
weight

Пълни
Obese

0,17

Sucralose, Most preferred (%w/v)

3

на предизвика наддаване на тегло в дългосрочен план (Деглеър и др., 2015).

Sucrose, Most preferred (%w/v)

2

схващането, че апетитът за сладки продукти може да стимулира преяждане и

Is there a link between sweetness and obesity?

Sucrose, Most preferred (%w/v)

1

Experts’
views

1

3
4
5

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Освен
това, наскоро публикувано проучване откри по-нисък рейтинг за
u|_;ulou;ķ-u;1;m|Ѵr0Ѵbv_;7v|7=om7Ѵo;uѴbhbm]u-ঞm]v
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
харесването
и консумацията
наendorse
сладки храни
при хора
съсSafety
затлъстяване
в
-m7bm|-h;vo=v;;|=oo7v=ouo0;v;1olr-u;7|oѴ;-mbm7bb7-Ѵv
industry,
in which
it states, “We
the European
Food
Authority’s
Langeveld
et al,
2018)ĺmr-uঞ1Ѵ-uķ|_;v|71ol0bm;77-|-=uol
сравнение
с този
при
слаби хора. (ван Лангевелд и др., 2018). По-конкретно,
Ŏ(van
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
|ororѴ-ঞomv|7b;vbm|_;;|_;uѴ-m7vķ|_;
|1_-ঞom-Ѵ
oo7в
that
have beenе approved
through
EFSA’s
processes
are
a safe
and acceptable
проучването
комбинирало
данни
от две
проучвания
на населението
omvlrঞom"u;Ő
 "ƑƏƏƕŋƑƏƐƏĸmƐƒƔƐő-m7|_;|ubঞom
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Нидерландия, Холандското
национално проучване на консумацията на храни
;vঞomm-bu;vrѴvŐ
rѴvőv|7ŐƑƏƐƐŋƑƏƐƒĸmƖƓƓőb|_-|-v|;
them.”
(PHE,
2017)ĺ n 1351) и проучването „Хранителни въпросници плюс“
(DNFCS
2007–2010;
7-|-0-v;1om|-bmbm]Ɠƕѵ=oo7vĽ|-v|;-Ѵ;vķ-m7=om7|_-|o0;v;l;m-m7
(NQplus) (2011–2013; n 944), с база данни за вкус, съдържаща вкусови
ol;m1omvl;7vb]mbC1-m|ѴѴ;vv;m;u]=uol=oo7v|-vঞm]ļv;;|-m7
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
стойности за 476 храни, и открило, че мъже и жени със затлъстяване
=-|Ľ|_-mmoul-ѴŊ;b]_|l;m-m7ol;mķ-Ѵ|_o]_|_;7b@;u;m1;-vomѴ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
консумират значително по-малко
от храни
с вкус „сладък и мазен“ в
v|-ঞvঞ1-ѴѴvb]mbC1-m|bml;m
(vanенергия
Langeveld
et al, 2018).
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
сравнение
мъже
жени с the
нормално
въпреки
че разликата
their
weightс as
theyиreduce
calorieтегло,
content
of foods
and drinks била
while
статистически значима само
при
мъжете (ван Лангевелд
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
и др., 2018).

6
7
8

u;7b|š)ouѴ70;vb| ;7;u-ঞom

2

Experts’
views

Сладост без калории

В традиционните хранителни продукти сладостта се внася главно от захари,
въглехидрати с характерен сладък вкус, които също така внасят и калории: 4

1

kcal на грам. За да може потребителите да се насладят на осезаем сладък вкус
на
любимите им
храни и напитки
Sweetness
without
caloriesбез енергийното натоварване на захарта,
множество
интензивни подслаждащи агенти са разработени в последните
m|u-7bঞom-Ѵ=oo7ruo71|vķv;;|m;vvbv0uo]_|rubl-ubѴ0v]-uvķ

десетилетия.
НКП имат много по-висока подслаждаща способност в
1-u0o_7u-|;vb|_-7bvঞm1ঞ;v;;||-v|;ķ_b1_-Ѵvo0ubm]1-Ѵoub;vĹƓh1-Ѵ

2
3
4
5
6
7
8

сравнение
със захарите, затова могат да бъдат ползвани в миниатюрни
r;u]u-lĺmou7;u|o-ѴѴo1omvl;uv|o;mfo|_;r-Ѵ-|-0Ѵ;v;;||-v|;

"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

of their favourite
foods желаното
and beverages
without
theнаenergy
of sugar,
количества,
за да дадат
ниво на
сладост
храни load
и напитки,
като

m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
-ml0;uo=bm|;mv;v;;|;mbm]-];m|v_-;0;;m7;;Ѵor;7bm|_;Ѵ-v|
същевременно
допринасят много
малко илиőr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
никак за енергийната стойност на
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
7;1-7;vĺ"_-;-l1__b]_;uv;;|;mbm]ro;u1olr-u;7|ov]-uvķ
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
vo|_-||_;1-m0;v;7bmlbm|;-lom|v|o1om=;u|_;7;vbu;7Ѵ;;Ѵo=
информация за енергийната стойност на една храна. Чрез намаляване на
Ŏv;;|m;vv|o=oo7v-m77ubmhv_bѴ;1om|ub0ঞm];uѴbѴ;oumo;m;u]-|
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
енергийното
съдържание
на храни
и напитки
НКПare
могат
потенциално
да бъдат
that
have been
approved through
EFSA’s
processes
a safe
and acceptable
-ѴѴ|o|_;Cm-Ѵruo71|ĺ$_vķv;;|m;vvr;uv;ruob7;vѴbѴ;bm=oul-ঞom
полезни
при засищане на желанието за сладък вкус.
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
-0o||_;;m;u]-Ѵ;o=-=oo7ĺu;71bm]|_;;m;u]1om|;m|o==oo7v
them.”
(PHE, 2017)ĺ
-m70;;u-];vķ"l-ro|;mঞ-ѴѴ0;-_;Ѵr=Ѵ|ooѴbmv-ঞ-ঞm]ou7;vbu;
=ouv;;||-v|;ĺ
Въпреки това през годините бяха изразявани притеснения за потенциалните
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
ефекти
от НКП върху
глада или апетита за още сладост. По-конкретно, беше
it
was
concluded
that
replacing foods and drinks sweetened with sugars
o;;uķo;u|_;;-uvķ1om1;umv_-;0;;m;ru;vv;7-0o|ro|;mঞ-Ѵ
предположено, че НКП биха могли да засилят естествения апетит за сладост,
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
;@;1|vo="om_m];uouom-rr;ঞ|;=ou=u|_;uv;;|m;vvĺou;
да усилят харесването на сладки продукти от всякакви видове и да попречат
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
vr;1bC1-ѴѴķb|_-v0;;mv]];v|;7|_-|"lb]_|;m_-m1;|_;m-|u-Ѵ
на потребителите да управляват своята реакция към сладост. Множество
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ
-rr;ঞ|;=ouv;;|m;vvķ;-1;u0-|;|_;Ѵbhbm]=ouv;;|ruo71|vo=-ѴѴ
научни
проучвания
са
се
занимавали
с тези опасения в последните 40
hbm7vķ-m7ru;;m|1omvl;uv=uoll-m-]bm]|_;buu;vromv;|ov;;|m;vvĺ
години
и не са открили потвърждение на засилването на апетита за
rѴ;|_ou-o=v1b;mঞC1v|7b;v_-;-77u;vv;7|_;v;1om1;umvo;u|_;
сладост
при употребата на НКП (Белисъл, 2015).
Ѵ-v|ƓƏ;-uv-m7=om7movrrou|=ou-m;-1;u0-ঞomo=|_;-rr;ঞ|;=ou
sweetness with the use of LCS (Bellisle, 2015)ĺ
крайния продукт. По този начин само по себе си сладостта дава малко

Актуални свидетелства не потвърждават
uu;m|;b7;m1;7o;vmo|vrrou||_;moঞom|_-|
схващането,
че честата експозиция на сладък
u;r;-|;7;rovu;|ov;;||-v|;bm];m;u-Ѵķou|o
вкус
като цяло, или на сладост без калории
v;;|m;vvb|_o|1-Ѵoub;vbmr-uঞ1Ѵ-uķѴ;-7v|o-
по-конкретно,
води до завишен апетит и/или
_;b]_|;m;7-rr;ঞ|;-m7ņou1omvlrঞomo=v]-uŊ
консумация на подсладени със захар храни и
v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhvĺ
напитки.

Експертно
Experts’
мнение
views

1
2
3

Хипотезата за „сладък зъб“: Може ли експозицията на сладък вкус да
увеличи апетита за сладост?
$_;ľv;;||oo|_Ŀ_ro|_;vbvĹ-m;rovu;|ov;;||-v|;bm1u;-v;|_;-rr;ঞ|;=ouv;;|m;vvĵ

Dr France Bellisle: $_;|;ulľv;;||oo|_Ŀu;=;uv|ov|uom]ru;=;u;m1;v
Д-р Франс Белисъл: Терминът „сладък зъб“ се отнася до силни предпочитания
=ouv;;|Ŋ|-vঞm]=oo7vĺ|bvmo|-v1b;mঞC11om1;r|b|_-mub]ouov
за храни със сладък вкус. Той не е научно понятие със строга дефиниция. Но е
7;Cmbঞomĺo;;uķb|bvѴ;]bঞl-|;|o-vh_;|_;uu;r;-|;7;rovu;
to
sweetness,да
with
or without
calories,
could enhance
the liking
закономерно
се пита
дали честата
експозиция
на сладост,
с илиand
безthe
-rr;ঞ|;=ouv;;||-vঞm]ruo71|vķѴ;-7bm]|obm1u;-v;71omvlrঞomĺm
калории, би могла да повиши харесването и апетита за сладки на вкус
bm1u;-v;7v;o="bml-m=oo7v-m70;;u-];v1oѴ7Ѵ;-7|ov1_-
продукти, което да доведе до увеличена консумация. Увеличената употреба на
vb|-ঞomĺ]-bmķl1_u;1;m|u;v;-u1__-v-77u;vv;7|_bv_ro|_;vbvĺ
НКП в много храни и напитки би могла да доведе до такава ситуация. Много

4
5
6
7

скорошни изследвания се занимават с тази хипотеза.

uu;m|;b7;m1;7o;vmo|vrrou||_;moঞom|_-|u;r;-|;7;rovu;|o
v;;||-v|;bm];m;u-Ѵķou|ov;;|m;vvb|_o|1-Ѵoub;vbmr-uঞ1Ѵ-uķѴ;-7v
Актуални доказателства не подкрепят схващането, че честата експозиция на
|o-_;b]_|;m;7-rr;ঞ|;-m7ņou1omvlrঞomo=v]-uŊv;;|;m;7=oo7v
сладък
вкус
като цяло,
или
по-конкретно
на сладост без калории, води до
and
drinks
(Rogers,
2017;
Appleton
et al, 2018)ĺ)_-|Ѵ-0ou-|ou-m7C;Ѵ7
v|7b;v_-;v_ombv|_-|;rovu;|o-r-uঞ1Ѵ-uv;mvou-ub0|;Ő;ĺ]ĺķ
увеличен апетит и/или консумация на подсладени със захар храни и напитки
v;;|m;vvőѴ;-7v|ou;71ঞomvbm|_;lol;m|-urѴ;-v-m|m;vv-m71_ob1;
(Роджърс, 2017; Апълтън и др., 2018). Това, което са показали лабораторни
o==oo7v-m70;;u-];vb|_|_-|v-l;-ub0|;ķ-uo0v|r_;mol;mom
проучвания и такива в естествени условия, е, че експозицията на конкретен
hmom-vľv;mvouvr;1bC1v-ঞ;|Ŀ (Rolls, 1986; Hetherington et al, 2000;
сетивен атрибут (напр. сладост) води до ограничения в моментното
Liem and de Graaf, 2004őĺ$_;u;=ou;ķ;rovu;|ov;;||-v|;=uol7b;|-u
удоволствие и избора на храни и напитки с този същия атрибут, силно явление,
vou1;vb|_Ѵo-lom|vo=v]-uvķ=ou;-lrѴ;v;;|;m;7b|_"ķl-
известно като „сензорно-специфична ситост“ (Ролс, 1986; Хедърингтън и др.,
mo|omѴ7;1u;-v;|_;1omvlrঞomo==u;;v]-uv0|1oѴ7-Ѵvov-ঞ-|;|_;
2000; Лием и де Грааф, 2004). Следователно,
експозицията
на сладък вкус от
7;vbu;=ouv;;|m;vv=uolo|_;uvou1;v
(Appleton
et al, 2018)ĺ
диетични източници с ниски количества захари, например подсладени с НКП,
може не само да намали консумацията на свободни захари, но би могла и да
засити желанието за сладост от други източници (Апълтън и др., 2018).

8

om;uv;Ѵķ|_;ro|;mঞ-Ѵ;@;1|vo=u;71bm]v;;|m;vvbm|_;7b;|Ő=uol
Обратно, потенциалните ефекти от намаляването на сладостта в храненето (от
1-Ѵoub1-m7momŊ1-Ѵoub1vou1;vőom-rr;ঞ|;u;l-bm|o0;bm;vঞ]-|;7bm
u-m7olbv;71om|uoѴѴ;7|ub-ѴvŎ)b;mhbm7;|-ѲĶƏƍƎѴŏĺ$o-77u;vv|_bvu;v;-u1_
калорични и некалорични източници) върху апетита остава да бъдат
t;vঞomķ-u;1;m|v|7v_o;7|_-|u;71bm]v;;|m;vvbm-7b;|0
изследвани в рандомизирани контролирани изпитвания (Уитънкайнд и др.,
=oѴѴobm]-ѴoŊv]-u7b;|=ou|_u;;lom|_v7b7mo|1_-m];|_;ru;=;u;m1;
2018). Във връзка с този изследователски въпрос скорошно проучване показа,
=ouv;;|m;vvķ;;mb=|_;v0f;1|vu-|;7|_;=oo7v-v|-vঞm]v;;|;u
че намаляването на сладостта в храненето чрез спазване на ниско захарна
-[;u|_;;m7o=|_;bm|;u;mঞomr;ubo7ĺo;;uķom1;|_;ѴoŊv]-u
диета в продължение на три месеца не е променило предпочитанието за
diet ended, people quickly increased their sugar intake to baseline levels
сладост, дори в случаите на оценка за храните от включените в проучването
-m7|_;buf7]l;m|vo=v;;||-v|;bm|;mvb|u;;u|;7|oru;Ŋ7b;|Ѵ;;Ѵvĺ|
субекти като по-сладки на вкус след края на интервенционния период. Но след
v;;lv|_-|ru;=;u;m1;-m7Ѵbhbm]o=v;;|m;vv7o;vmo|1_-m];b|_bm;-1_
завършване на ниско захарната диета хората бързо увеличавали своя прием
bm7bb7-Ѵ-11ou7bm]|o|_;_b]_;uouѴo;u;rovu;|ov;;||-vঞm]=oo7v
(Wise
et al, 2016)ĺ
на захар
и техните преценки за интензивността на вкуса са се върнали на
нивата отпреди диетата. Изглежда, че предпочитанията и харесването на
сладостта не се променят у всеки човек според по-силната или по-ниската

Low calorie sweeteners’ intake
m;b|_;uruolo|;vmouvrru;vv;v
-rr;ঞ|;bm_l-mvĺ
Приемът на нискокалорични
подсладители нито
експозиция на храни със сладък вкус (Уайз и др., 2016).

засилва, нито потиска апетита при хората.
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Хипотеза за объркване на сладкия вкус: могат ли нискокалорични
подсладители
да развалят
заучения
контрол на
приема
калории?
The
sweet taste
confusion
hypothesis:
Can
lowна
calorie
sweeteners disrupt the learned control of energy intake?

Dr France Bellisle:$_;moঞom|_-|"lb]_|r-u-7ob1-ѴѴ;m_-m1;
Д-р Франс Белисъл: Схващането, че НКП биха2015)ĺ|-v=oulѴ-|;7bm|_;
могли парадоксално да
-rr;ঞ|;-m7bm|-h;bvmo|-m;om;(Bellisle,
повишат апетита и приема не е ново (Белисъл,
Било
е формулирано през
ƐƖѶƏĽv0o_mѴm7;ѴѴ-m7_bv|;-l
(Blundell2015).
and Hill,
1986)ĺ11ou7bm]|o
|_bv;-uѴ_ro|_;vbvķ"m1orѴ;v;;||-v|;-m7;m;u]1om|;m|ĺ)_;m
80-те години на 20-ти в. от Джон Бландъл и неговия екип (Бландъл и Хил, 1986).
-v;;|Ŋ|-vঞm]-m7;m;u]Ŋ1om|-bmbm]ruo71|bvbm];v|;7ķ|_;v;mvou
Според тази ранна хипотеза НКП разделят сладкия вкус и приема на калории.
vঞlѴ-ঞombv=oѴѴo;70rov|Ŋbm];vঞ;;@;1|v|_-|-1||oѴblb|bm|-h;ĸ
Когато сладък на вкус и съдържащ енергия продукт бъде погълнат,
v1_;@;1|vbm1Ѵ7;v-ঞ-ঞomvb]m-Ѵv=uol|_;]-v|uoŊbm|;vঞm-Ѵ|u-1||_-|
сензорната стимулация е последвана от ефекти след поемане, които действат
bm=oul|_;0u-bm|_-|;m;u]-m7m|ub;m|v_-;0;;mo0|-bm;7ĺ1om|u-v|ķ
за ограничаване на приема; такива ефекти включват сигнали за засищане от
-11ou7bm]|oѴm7;ѴѴĽv;-uѴ_ro|_;vbvķ"lb]_|vঞlѴ-|;-rr;ঞ|;b-
стомашно-чревния тракт, които информират мозъка, че калориите и
|_;buv;;||-v|;ķ0|;;u|morov|Ŋbm];vঞ;bm_b0b|oubmY;m1;-v|_;
хранителните вещества са получени. Обратно, според ранната хипотеза на
ruob7;mo;m;u]ĺ$_vķ|_;;r;ub;m1;o=v;;|m;vvbm|_;-0v;m1;
Бландъл, НКП биха могли да стимулират апетита чрез своя сладък вкус, но не
o=1-Ѵoub;vlb]_|;-h;m|_;m-|u-Ѵv;;|m;vvŊ;m;u]u;Ѵ-ঞomv_br-m7
1omv;t;m|Ѵ7bvur|-rr;ঞ|;1om|uoѴl;1_-mbvlvĺ
оказват инхибиращо влияние след поглъщане, тъй като не осигуряват енергия.
Така, изпитването на сладост в отсъствие на калории би могло да отслаби

естествената връзка сладост-енергия и впоследствие да разруши
$_;u;bvmo;b7;m1;o=-m-vvo1b-ঞom
механизмите за контрол на апетита.
0;|;;mѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uvŝv;-m7
-_;b]_|;m;7-rr;ঞ|;=ouv]-uouv;;|
Няма сведения за връзка между употребата
ruo71|vbm1_bѴ7u;mou-7Ѵ|vĺ
на нискокалорични подсладители и повишен

апетит за захар или сладки продукти при деца
или възрастни.

l;uovv1b;mঞC1v|7b;vvbm];u7b@;u;m|l;|_o7oѴo]b1-Ѵ-rruo-1_;v
Многобройни научни проучвания, ползващи много различни методологични
Őo0v;u-ঞom-Ѵv|7b;vķ!$vķ;r;ubl;m|-Ѵv|7b;v1-uub;7o|bmѴ-0ou-|ou
подходи (проучвания с наблюдение, РКИ, експериментални проучвания,
v;মm]v-m7v|7b;vvbm]=m1ঞom-Ѵ-]m;ঞ1!;vom-m1;l-]bm]Ő=!őő
bm-ubov|r;vo=1omvl;uvŐl;mķol;mķѴ;-mķo0;v;ķm;;uo0;v;ķ
извършвани в лабораторни условия, както и проучвания, ползващи
=oul;uѴo0;v;ő_-;;-lbm;7|_;blr-1|o="om-rr;ঞ|;=ouv;;|
изображения от функционална магнитно-резонансна томография (fMRI)) при
|-v|;-m7Ѵঞl-|;Ѵombm|-h;o=v;;||-vঞm]ruo71|v(Anton et al, 2010;
различни видове потребители (мъже, жени, със затлъстяване, такива, които
7;!|;u;|-ѲĶƏƍƎƐķb;um-v;|-ѲĶƏƍƎƐķ -mࢼmo;|-ѲĶƏƍƎѴķb]]bmv;|-ѲĶ
никога не са били със затлъстяване, или такива които са били в миналото със
2018)ĺ u|_;ulou;ķv;;u-Ѵu;1;m|u;b;vo=|_;Ѵb|;u-|u;_-;;-Ѵ-|;7
затлъстяване) са изследвали въздействието на НКП върху апетита за сладък
|_;--bѴ-0Ѵ;7-|-bm_l-mv-0o|";@;1|vom-rr;ঞ|;-m7;m;u]
вкус и в крайна сметка върху приема на сладки на вкус продукти (Антон и др.,
bm|-h;ĺ;u-ѴѴķ|_;;bvঞm]v|7b;vu;-1_Ѵ-u];Ѵ1omvbv|;m|1om1ѴvbomvĹ
2010; де Руйтер и др., 2013; Пиернас и др., 2013; Фантино и др., 2018; Хигинс и
|_;v_ou|ŊouѴom]Ŋ|;ulv;o="v_ovmo1omvbv|;m|-vvo1b-ঞomb|_
-_;b]_|;m;7-rr;ঞ|;bm];m;u-Ѵķouvr;1bC1-rr;ঞ|;=ouv]-uouv;;|
др., 2018). Освен това, няколко скорошни прегледа на литературата са оценили
ruo71|vĺm=-1|ķbml-mbmv|-m1;vķ|_;v;o="bv-vvo1b-|;7b|_
наличните данни при хора относно ефекти на НКП върху апетита и приема на
-7;1u;-v;7bm|-h;o=v;;||-vঞm]v0v|-m1;v
(Bellisle,
2015;до
Rogers
et
калории. Като цяло, съществуващите проучвания
достигат
голяма
al, 2016; Rogers, 2017)ĺ$_bvbv-Ѵvo|_;1om1Ѵvbomo=-u;rou|00Ѵb1
степен до едни и същи изводи: краткосрочната или дългосрочната
;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őķmoঞm]|_-||_;u;bvmo;b7;m1;|ov]];v||_-|0
употреба на НКП не показва последователни връзки с повишен апетит като
l-bm|-bmbm]|_;v;;||-v|;|_uo]_|_;v;o=momŊ1-Ѵoub1v;;|;m;uv
цяло, или конкретно апетита за захар или сладки продукти. Всъщност, в
bm7bb7-Ѵv-u;v0v;t;m|Ѵlou;Ѵbh;Ѵ|ol-h;_b]_;u1-Ѵoub;=oo7-m7
много
случаи
употребата
drink
choices
(PHE,
2015)ĺ на НКП е свързана с намален прием на сладки на
вкус вещества (Белисъл, 2015; Роджърс и др., 2016; Роджърс, 2017). Такова
също е и заключението на доклад от Агенцията за обществено здраве (АОЗ)
на Англия, отбелязвайки, че няма сведения, предполагащи, че хората,
поддържащи сладък вкус чрез ползването на некалорични подсладители,
впоследствие е по-вероятно да изберат по-високо калорични храни и напитки
(PHE, 2015).
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m|om" ķ-uঞmķ-mķ;|-Ѵĺ @;1|vo=v|;b-ķ-vr-u|-l;ķ-m7v1uov;om=oo7bm|-h;ķ
v-ঞ;|ķ-m7rov|ru-m7b-Ѵ]Ѵ1ov;-m7bmvѴbmѴ;;Ѵvĺrr;ঞ|;ƑƏƐƏĸƔƔĹƒƕŋƓƒ
Ƒĺ rrѴ;|omķ$oubѴ-ķ;u|;mv_- ķ7;u--=ķ;Ѵ- ĺ";;||-v|;;rovu;-m7|_;
v0v;t;m|-11;r|-m1;-m7ru;=;u;m1;=ouv;;||-v|;bm|_;7b;|Ĺvv|;l-ঞ1u;b;o=|_;
r0Ѵbv_;7Ѵb|;u-|u;ĺlѴbm|uƑƏƐѶĸƐƏƕĹƓƏƔŋƓƐƖ
ƒĺ -1_l-moķov-hķ Ѵoub-mo)ķ;|-Ѵĺ;m;ঞ1vo=v;;||-v|;ru;=;u;m1;vĺ Ѵ-ou
u-]ƑƏƐƐĸƑѵĹƑѶѵŊƑƖƓ
Ɠĺ ;ѴѴbvѴ; ĺm|;mv;";;|;m;uvķrr;ঞ|;=ou|_;";;|$-v|;ķ-m7!;Ѵ-ঞomv_br|o);b]_|
-m-];l;m|ĺuu0;v!;rƑƏƐƔĸƓŐƐőĹƐƏѵŊƐƐƏ
Ɣĺ Ѵm7;ѴѴ ķbѴѴĺ-u-7ob1-Ѵ;@;1|vo=-mbm|;mv;v;;|;m;uŐ-vr-u|-l;őom-rr;ঞ|;ĺ
-m1;|ƐƖѶѵĸ-ƐƏĹƐƏƖƑŊƐƏƖƒ
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
ѵĺ o0ovhbķ;mm;ѴѴ-ĺ;uvom-Ѵ-ub-ঞombmru;=;u;m1;=ouv;;|m;vvĹ @;1|vo=-];-m7
o0;vb|ĺ_bѴ7_oo70;vb|ƑƏƐƕĸƐƒŐƔőĹƒѵƖŊƒƕѵ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
ƕĺ u-m|ķ1-]_Ѵbmĺo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĹ b7;m1;u;l-bmvѴ-1hbm]=ou;@;1|vom
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
_l-m]|=m1ঞomĺ_vboѴ;_-ƑƏƐѵĸƐѵƓŐ|őĹƓѶƑŊƔ
Ѷĺ
o ķ;uuķoou;ķ;|-Ѵĺ";mvou-m7_;7omb1-vvo1b-ঞomvb|_l-1uom|ub;m|-m7
industry,
in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
;m;u]bm|-h;vo=Ѵ;-m-m7o0;v;1omvl;uvĺm|0;v!;Ѵ-|;|-0 bvou7ƐƖƖƖĸƑƒĹƓƏƒŊ
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
ƓƐƏ
Ɩĺ 7;u--=ķ,-m7v|u-
ĺ";;|m;vvbm|;mvb|-m7rѴ;-v-m|m;vvbm1_bѴ7u;mķ-7oѴ;v1;m|vķ-m7
that
have been approved
through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-7Ѵ|vĺ_vboѴ;_-ƐƖƖƖĸѵƕĹƔƐƒŋƑƏ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
ƐƏĺ 7;!|;uķ-|-mķbfr;u ķb;l ķѴ|_o=!ĺ$_;;@;1|o=v]-uŊ=u;;;uvv
v]-uŊv;;|;m;70;;u-];vomv-ঞ;|ķѴbhbm]-m7-mঞm]ĹmƐѶlom|_u-m7olb;77o0Ѵ;Ŋ
them.”
(PHE, 2017)ĺ
0Ѵbm7|ub-Ѵbm1_bѴ7u;mĺѴovm;ƑƏƐƒĸѶĹ;ƕѶƏƒƖ
ƐƐĺ ;]Ѵ-bu;ķ࣐f;-mķ-v|;|0omķ;vv;Ŋo| ķ;u10;u]"ķ"1_Ѵb1_ĺvvo1b-ঞomv
between weight status
and liking scores for sweet, salt and fat according to the gender in
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
-7Ѵ|vŐ$_;|ubm;|Ŋ"-m|࣐v|7őĺ uѴbm|uƑƏƐƔĸѵƖĹƓƏŊƓѵ
it
was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
ƐƑĺ ;vouķ;-1_-lrĺom]b|7bm-Ѵ1_-m];vbmv;;|ru;=;u;m1;vbm_l-mvĺ_vboѴ
;_-ƐƖѶƕĸƒƖĹѵƒƖŋƓƐĺ
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their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
ƐƓĺ u;movhbķ;mm;ѴѴ-ķo_mvom"ķ;ѴѴbvѴ; ĺ";;|m;vv-m7 oo7u;=;u;m1;ĺĺ|uĺ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
ƑƏƐƑĸƐƓƑĹƐƐƓƑ"ŋƐƐƓѶ" (PHE, 2015őĺ
ƐƔĺ -mঞmoķ -mঞmoķ-|u-ķbv|u;- ĺ;;u-];v1om|-bmbm]Ѵo;m;u]v;;|;m;uv7o
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o=v;;||-v|;ru;=;u;m1;ĺlѴbm|uƑƏƏƕĸѶѵĹƐѵѵƒŋƖ
ƑƐĺ b;l ķ7;u--=ĺ";;|-m7vouru;=;u;m1;vbmom]1_bѴ7u;m-m7-7Ѵ|vĹuoѴ;o=
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!oѴ;o=Ѵo1-Ѵoub;
Роля
на нискокалоричните
sweeteners in aв healthy
diet
подсладители
здравословното
хранене

Насърчаването на цялостен здравословен хранителен модел и начин на живот е
фокусът на скорошни хранителни указания по целия свят. Експерти смятат, че е
време да се спре с фокусирането върху отделни хранителни вещества и да се
започне комуникирането на ползите от модел, който включва както
по-здравословни поведения за хранене, така и редовна физическа активност.
Такъв модел на начина на живот поддържа здравословно телесно тегло и може
m1ou-]bm]-mo;u-ѴѴ_;-Ѵ|_7b;|-u-m7Ѵb=;v|Ѵ;r-;umbv|_;=o1vo=u;1;m|m|ubঞom-Ѵ
да помогне за предотвратяване и намаляване на риска от хронични заболявания.
]b7;Ѵbm;v-uom7|_;ouѴ7ĺ r;u|vv]];v|b|Ľvঞl;|ov|or=o1vbm]ombm7bb7-Ѵm|ub;m|v-m7
Множество
хранителни поведения се свързват с по-качествено хранене,
|ov|-u|1ollmb1-ঞm]|_;0;m;C|vo=-r-;um|_-|bm1Ѵ7;v0o|__;-Ѵ|_b;u;-ঞm]0;_-bouv-m7
включително
употребата на нискокалорични подсладители (НКП) и на храни и
u;]Ѵ-ur_vb1-Ѵ-1ঞb|ĺ"1_-Ѵb=;v|Ѵ;r-;umvrrou|v-_;-Ѵ|_0o7;b]_|-m71-m_;Ѵrru;;m|
ouu;71;|_;ubvho=1_uomb17bv;-v;vĺml0;uo=7b;|-u0;_-bouv_-;0;;mѴbmh;7|o-0;;uŊ
напитки,
които ги съдържат, за да се помогне да бъде намален приемът на захар,
t-Ѵb|7b;|bm1Ѵ7bm]|_;v;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvŐ"ő-m7o==oo7v-m77ubmhv1om|-bmbm]|_;l
според
скорошни проучвания.

|o_;Ѵru;71;;1;vvv]-uvbm|-h;ķ-11ou7bm]|ou;1;m|v|7b;vĺ

Този раздел цели да представи скорошни данни, свързващи употребата на НКП с
$_bv1_-r|;u-blv|oru;v;m|u;1;m|7-|-Ѵbmhbm]|_;v;o="b|_-_b]_;ut-Ѵb|7b;|-m7|o
по-висококачествена
диета, както и да се обсъди ролята на нискокалорично
7bv1vv|_;uoѴ;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhvbm-_;-Ѵ|_7b;|-ur-;umbm|_;1om|;|
подсладените
храни и напитки в един здравословен диетичен модел в контекста
o=u;1;m|m|ubঞom-Ѵ]b7;Ѵbm;vĺ
на скорошните указания за хранене.

Experts’
views

Нискокалоричните подсладители, свързани с по-високо качество на
храненето

1

Връзката между приема на НКП и подобреното качество на храненето се
показва от нарастващ брой проучвания в различни групи от населението по
целия свят (Дъфи и Попкин, 2006; Санчез-Вилегас и др., 2009; Наджа и др., 2011;

2

Low calorie sweeteners linked to higher quality diet
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
$_;Ѵbmh0;|;;m"bm|-h;-m7blruo;77b;|t-Ѵb|_-v0;;mv_ombm-

Дреуновски и Рем, 2014; Хедрик и др., 2015; Гибсън и др., 2016; Хедрик и др., 2017;
Лийхи и др., 2017; Пател и др., 2018; Силва-Монтейро и др., 2018). Някои от тези
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цел да изследват здравните навици на потребителите на НКП, Дреуновски
and
Rehm,
them.”
(PHE,2014).
2017)ĺ
проучвания
са установили положителна връзка с цялостния здравословен
world Ŏ @;-m7orhbmĶƏƍƍѳķ"m1_;ň(bѲѲ;]-v;|-ѲĶƏƍƍƔķ-f-;|-ѲĶƏƍƎƎķ

3
4

Рем са ползвали данни от Националното проучване за преглед на здравето и
храненето (NHANES), събрани между 1999 и 2008 г. от повече от 22 000
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че потребителите на НКП имат много по-високи точки по Индекса в сравнение с
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тези,
които не са консумирали НКП. Потребителите на НКП отчитат подобен
mo|1omvl;"ĺConsumers of LCS reported similar energy intakes but
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lower intakes of fat, added sugars, and saturated fats, compared to nonнаситени
мазнини в сравнение с неконсуматори. Така, като цяло,
1omvl;uvĺ"oķo;u-ѴѴķ"v;uv_-7-0;;u7b;|t-Ѵb|-vbѴѴv|u-|;7bm
потребителите
на НКП са имали по-добро качество на храненето, както е
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илюстрирано
във Фигура 1. Същото проучване също така е показало, че хора,
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консумират НКП, е по-малко вероятно да пушат и е по-вероятно да са
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по-активни физически. По принцип, това проучване предполага, че
американски граждани (Дреуновски и Рем, 2014). Изследователите са
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консумацията на НКП се свързва с цялостно по-добра и здравословно хранене
и начин на живот.
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Потребителите
на НКП
имат
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53.6 50.4

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
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За потребителите на НКП е:

по-малко
вероятно да пушат
less likely to smoke
консумиращи
LCS useНКП

неконсумиращи
No LCS НКП
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Фигура 1: По-висок Индекс на здравословно хранене при потребители на нискокалорични
подсладители спрямо непотребители.
Източник: Център за хранене за обществено здраве, Университет на Вашингтон
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физическа активност

Experts’
views

Тези констатации били потвърдени в по-късно проучване на Лийхи и др., които ползвали
данни от Националното проучване за преглед на здравето и храненето (NHANES)
2001–2012 при 25 817 възрастни и установили, че по-високото потребление на на

1

напитки с нискокалорични подсладители било свързано със значително по-ниска
консумация на въглехидрати, общи и добавени захари (Лийхи и др., 2017). Също
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така,
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имали значително по-високо цялостно качество на храненето в сравнение с
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в сравнение с неконсуматори включвало значително по-ниска консумация на обща
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Аналогично,
проучване
them.” (PHE,
2017)ĺ от Обединеното кралство, публикувано в началото на 2016 г.,
7;mvb|Őh1-Ѵņ]őĺ
рандомизирано контролирано изпитване (РКИ) установило, че потребителите на НКП
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което разглежда данни от 1590 участника в Националното проучване в Обединеното

m|_;ƑƏƐƔ
кралство
за диета и ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
хранене (NDNS), установило, че потребителите на нискокалорично
"blbѴ-uѴķ-&v|7r0Ѵbv_;7bm;-uѴƑƏƐѵķ_b1_;-lbm;77-|-=uol

it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
=om7|_-|1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;77ubmhv_-7-0;;u7b;|
на
подсладени със захар напитки (ПЗН) и подобно на това на неконсумиращите ПЗН
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
t-Ѵb|1olr-u;7|o1omvl;uvo=v]-uv;;|;m;70;;u-];vŐ""vő
(Гибсън
и др., 2016). Групата на консумиращите НКП имала по-висок прием на риба,
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
-m7vblbѴ-u|omomŊ1omvl;uvo=""v
et al, 2016)ĺThe
groupкакто
плодове и зеленчуци, и по-нисък прием на(Gibson
месо, мазнини
и наситениLCS
мазнини,
_-7_b]_;uCv_ķ=ub|v-m7;];|-0Ѵ;vbm|-h;ķ-m7Ѵo;ul;-|ķ=-|-m7
и на захар, в сравнение с консуматорите на ПЗН. Освен това, потребителите на
v-|u-|;7=-|-v;ѴѴ-vѴo;uv]-ubm|-h;ķ1olr-u;7|o""v1omvl;uvĺ
диетични напитки са имали идентичен среден общ прием на калории (1719 kcal/ ден)
u|_;ulou;ķ7b;|7ubmh1omvl;uv_-7-mb7;mঞ1-Ѵl;-m|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;
като на непотребителите, които не са потребители (1718 kcal/ден), и значително по-нисък
ŐƐƕƐƖh1-Ѵņ7-ő-vmomŊ1omvl;uvŐƐƕƐѶh1-Ѵņ7-ő-m7-vb]mbC1-m|ѴѴo;u
прием
на калории в сравнение с консуматори на ПЗН (1958 kcal/ден) и потребители на
;m;u]bm|-h;1olr-u;7|o""v1omvl;uvŐƐƖƔѶh1-Ѵņ7-ő-m71omvl;uv
двата
вида напитки (1986 kcal/ден). Тези констатации били потвърдени в последващ
o=0o|_|r;o=0;;u-];vŐƐƖѶѵh1-Ѵņ7-őĺ$_;v;Cm7bm]v;u;1omCul;7bm
-v0v;t;m|-m-Ѵvbvo=u;1;m|
"7-|-Ő
анализ
на скорошни данни от Национално
проучване на"ƑƏƏѶŊƑƏƐƑ-m7ƑƏƐƒŊ
диета и хранене (NDNS
ƑƏƐƓőbmƔķƔƑƐubঞv_-7Ѵ|vķ_b1_=om7|_-|1omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;
2008-2012
и 2013-2014) при 5 521 възрастни англичани, което установило, че
sweetened
beverages had lower total and free sugars intake and an overall
потребителите на нискокалорични подсладени напитки имали по-нисък прием на общи и
0;;u7b;|t-Ѵb|ķ1olr-u;7|o1omvl;uvo=v]-uŊv;;|;m;70;;u-];v
свободни захари и като цяло по-добро качество на храненето в сравнение с потребители
Ő""ő (Patel et al, 2018).
подсладени
напитки имат по-добро качество на
храненето в сравнение с потребителите
ƐƔƖƏr-uঞ1br-m|vo=|_;&-ঞom-Ѵ
b;|-m7|ubঞom"u;Ő
"őķ

на подсладени със захар напитки (ПЗН) (Пател и др., 2018).

Experts’
views

В друго изследване, анализиращо данни от Националното проучване на
храненето в Бразилия (2008–2009) за преглед на хранителните навици на

1
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3
4
5
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потребители на захар и на трапезни подсладители, съдържащи НКП, в
представителна извадка от 32 749 човека на възраст над 10 години беше
доказано, че средният дневен прием на калории от хора, ползващи само
захар, е приблизително 16% по-висок от този, ползван от тези,b;|-u"u;
консумиращи
m-mo|_;uv|7-m-Ѵvbm]7-|-=uol|_;u-bѴb-m-ঞom-Ѵ
предимно трапезни подсладители (Силва-Монтейро и др., 2018). Средно,
ŐƑƏƏѶŋƑƏƏƖőbmou7;u|o;-lbm;|_;7b;|-u_-0b|vo=1omvl;uvo=v]-u
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
употребата на захар за подслаждане на храни и напитки била придружена от
-m7o=|-0Ѵ;Ŋ|orv;;|;m;uv1om|-bmbm]"bm-u;ru;v;m|-ঞ;v-lrѴ;
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_ m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
o=ƒƑķƕƓƖbm7bb7-Ѵvo;uƐƏ;-uvoѴ7ķb|-vv_om|_-||_;l;-m7-bѴ
увеличение от 186 kcal дневно, съответстващо на увеличение от 10% в общия
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
;m;u]bm|-h;o=bm7bb7-Ѵvvbm]omѴv]-u-v-rruobl-|;ѴƐѵѷ_b]_;u
прием на калории. Освен това, хората, които са съобщили, че ползват
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
|_-m|_ov;_ov;7|-0Ѵ;Ŋ|orv;;|;m;uv;1Ѵvb;Ѵ
(Silva-Monteiro et
НКП за подслаждане на техните храни и напитки, са имали
Ŏизключително
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
al, 2018)ĺm-;u-];ķ|_;v;o=v]-u|ov;;|;m=oo7v-m70;;u-];v
и по-ниска
консумация
на подсладени
със захар
сладкиши
и
that
have been
approved through
EFSA’s processes
areнапитки,
a safe and
acceptable
-v-11olr-mb;70-mbm1u;-v;o=ƐѶѵh1-Ѵ7-bѴķ1ouu;vrom7bm]|o-ƐƏѷ
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
десерти, както и по-висока консумация на зеленчуци и плодове в
bm1u;-v;bm|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;ĺ u|_;ulou;ķindividuals who reported
them.”
(PHE,с2017)ĺ
сравнение
които
ползватtheir
захар,
което
показва
модел на
exclusive
useтези,
of LCS
to sweeten
foods
and
drinksдиетичен
had also lower
по-високи количества за потребителите на НКП.
1omvlrঞomo=v]-uŊv;;|;m;70;;u-];vķv;;|v-m77;vv;u|vķ-m7
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
_b]_;u1omvlrঞomo=;];|-0Ѵ;v-m7=ub|vķ1olr-u;7|o|_ov;_ov;7
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
v]-uķbm7b1-ঞm]-7b;|-ur-;umo=_b]_;ut-Ѵb|=ou"v;uvĺ
Горните констатации са също така в съзвучие с резултатите от по-ранни
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
проучвания
групи
отcalorie
населението
и др.,
their
weight вasразлични
they reduce
the
content(Хедрик
of foods
and2015).
drinksИзследване
while
$_;-0o;Cm7bm]v-u;-ѴvobmѴbm;b|_o|1ol;vo=;-uѴb;uv|7b;vbm
на
Ливанското
национално
проучване
на
храненето
и
рисковите
фактори
за
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ
7b@;u;m|rorѴ-ঞom]uorv(Hedrick et al, 2015)ĺm|_;;0-m;v;-ঞom-Ѵ
незаразни заболявания (2009), разглеждащо данни от национална
|ubঞom-m7omŊollmb1-0Ѵ; bv;-v;!bvh -1|ou"u;ŐƑƏƏƖőķ-v|7
представителна извадка на 2 048 ливански възрастни на възраст 20-55
;-lbmbm]7-|-o=-m-ঞom-ѴѴu;ru;v;m|-ঞ;v-lrѴ;o=ƑķƏƓѶ;0-m;v;
години, консумацията на диетични напитки била свързана с прагматичен вид
-7Ѵ|v-];7ƑƏŊƔƔ;-uvķ|_;1omvlrঞomo=7b;|vo7-v-v-vvo1b-|;7
хранителен модел, характеризиращ се с по-висока консумация на плодове,
b|_-ru7;m|Ŋ|r;7b;|-ur-;umķ1_-u-1|;ubv;70_b]_;u1omvlrঞom
o==ub|vķ;];|-0Ѵ;vķ_oѴ;]u-bmvķ-m7Cv_
(Naja иetдр.,
al, 2011).
2011)ĺ"blbѴ-uѴķbm
зеленчуци, пълнозърнести храни и риба (Наджа
Аналогично,
|_;"&Ő";]blb;m|o&mb;uvb7-77;--uu-őv|7bm"r-bmķbm-v-lrѴ;
проучването SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) в Испания, в извадка от
o=ƐƔķƏƕƒmb;uvb|]u-7-|;vķbm1u;-v;71omvlrঞomo=7b;|0;;u-];v
15 073 университетски възпитаника, увеличената консумация на диетични
-v-vvo1b-|;7b|_-;7b|;uu-m;-m7b;|-ur-;umķ_bѴ;7;1u;-v;7
напитки била свързана със средиземноморския хранителен модел, докато
1omvlrঞom-v-vvo1b-|;7b|_-);v|;um7b;|-ur-;um(Sánchez-Villegas
намаленото потребление било свързано със западния хранителен модел
et al, 2009)ĺ
(Санчез-Вилегас и др., 2009).

Нискокалоричните подсладители и
по-високото качество на храненето
вървят
ръкаsweeteners
за ръка: потребителите
Low
calorie
and higher на
храни
и напитки
с нискокалорични
diet
quality
go hand-in-hand:
подлсадители е по-вероятно да имат
omvl;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7
по-добро
на храненето
foods
andкачество
drinks tend
to have с
по-малко съдържащи захар хранителни
0;;ut-Ѵb|7b;|vb|_Ѵ;vv
продукти

sugar-containing food products

Нискокалоричните подсладители, често ползвани в усилията за управление

Experts’
views

на теглото като част от здравословното хранене
Наблюдението, че НКП се консумират по-често от хора с наднормено тегло и
затлъстяване или от хора с диабет се е доказало в няколко проучвания; както
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3
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беше обсъдено и в Раздел 4, това е доста разумна констатация, предвид на това,
че тези групи от хора обикновено се обръщат към НКП в усилията си да

Low calorie
sweeteners
frequently
used
in weight
управляват
своето
телесно тегло
и/или нивата
на своята
кръвнаmanagement
захар (Лохнер и
;@ou|v-vr-u|o=-_;-Ѵ|_7b;|
др.,
2017). Всъщност, скорошни проучвания са дали доказателства в подкрепа на
$_;o0v;u-ঞom|_-|"-u;lou;=u;t;m|Ѵ1omvl;70o;u;b]_|-m7
това,
че хората, полагащи усилия за отслабване или които като цяло обръщат
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;

o0;v;bm7bb7-Ѵvou0r;orѴ;b|_7b-0;|;v_-v0;;mv_ombmv;;u-Ѵv|7b;vĸ
внимание
и желаят да управляват
своето телесно
тегло или да контролират своя
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|

-v-Ѵvo7bv1vv;7bm1_-r|;uƓķ|_bvbv-u-|_;uu;-vom-0Ѵ;Cm7bm]]b;m|_-||_;v;
гликемичен
индекс, консумират по-често храни и напитки с нискокалорични
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou

]uorvo=bm7bb7-Ѵvv-ѴѴ|um|o"bm|_;bu;@ou|v|ol-m-];|_;bu0o7
;b]_|-m7ņou|_;bu0Ѵoo7]Ѵ1ov;Ѵ;;Ѵv(Lohner et al, 2017)ĺm=-1|ķu;1;m|v|7b;v
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
_-;ruob7;7;b7;m1;vrrouঞm]|_-|ķbm7;;7ķr;orѴ;0;bm]bm-;b]_|ŊѴovv
have been
approved through
EFSA’s
processes are
a safe
and acceptable
Вthat
проучване,
публикувано
през 2016
г., Дреуновски
и Рем
стигнали
до
;@ou|ou_oo;u-ѴѴ-u;lbm7=Ѵo=-m7bv_|ol-m-];|_;bu0o7;b]_|ou|_;bu
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
заключението,
че намерението за отслабване или поддържане на телесното тегло
]Ѵ1ov;1om|uoѴ-u;vbm]Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhvlou;o[;m
them.” (PHE, 2017)ĺ
вероятно
е предсказвало
настоящата
на НКП, както и че тяхната
(Drewnowski
and Rehm, 2016;
Grech etупотреба
al, 2018)ĺ
подсалдители
(Дреуновски
Рем,endorse
2016; Греч
др., 2018).
industry, in which
it states,и“We
the иEuropean
Food Safety Authority’s

употреба е била свързана пряко с диетични поведения, независимо от това дали

m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ

m-v|7r0Ѵbv_;7bmƑƏƐѵķ
u;movhb-m7!;_l1om1Ѵ7;7|_-||_;bm|;m|
участниците
са били
с наднормено
тегло,
или
затлъстяване.
it was concluded
that
replacing foods
and
drinks
sweetenedТова
withпроучване
sugars
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|oѴov;oul-bm|-bm0o7;b]_|-vom;Ѵbh;Ѵru;7b1|ouo=1uu;m|"v;-m7
|_-||_;buv;-vঞ;77bu;1|Ѵ|o7b;ঞm]0;_-bouvķu;]-u7Ѵ;vvo=_;|_;u|_;
their weight
as they
reduce the calorie
content
of foodsна
and
drinksрядко
while
хранене
(NHANES)
с ретроспективни
истории
за контрол
теглото,
r-uঞ1br-m|v;u;o;u;b]_|ouo0;v;ĺ$_bvv|7l;u];7-ঞom-Ѵ;-Ѵ|_-m7
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,на
2015őĺ
експлоатиран
ресурс в рамките
NHANES (данни от пет цикъла на NHANES в
|ubঞom -lbm-ঞom"u;Ő
"ő7b;|-ubm|-h;7-|-b|_u;|uovr;1ঞ;
представителна
извадка
от
САЩ
с
22
231
възрастни) (Дреуновски и Рем,
2016).
;b]_|1om|uoѴ_bv|oub;vķ-u-u;Ѵ;rѴob|;7u;vou1;b|_bm
"Ő7-|-=uol
Констатацията
потвърждава основната хипотеза, че опитите за отслабване
или
C; "11Ѵ;vbm-u;ru;v;m|-ঞ;&"v-lrѴ;o=ƑƑķƑƒƐ-7Ѵ|vő
(Drewnowski
and Rehm, 2016)ĺ$_;Cm7bm]v1omCul|_;l-bm_ro|_;vbv|_-|trying
поддържане
на телесно тегло са свързани с по-висока употреба на НКП,to lose or
maintain body
weight was
associated
with higher
LCS use, independent
независимо
от телесното
тегло.
По-конкретно,
било установено,
че за хората,of body
;b]_|ĺ"r;1bC1-ѴѴķb|-v=om7|_-|bm7bb7-Ѵv_o|ub;7|oѴov;;b]_|7ubm]
които
са се опитвали да отслабват през последната година, било по-вероятно да
|_;r-v|;-u;u;ѵƓѷlou;Ѵbh;Ѵ|o1omvl;-m|r;o="ruo71|ĺ"blbѴ-u
консумират някакъв вид продукт с НКП. Подобни резултати били получени с
u;vѴ|v;u;o0|-bm;7b|_|_;ļ|ubm]|omo|]-bm;b]_|Ľ-ub-0Ѵ;ĺ u|_;ulou;ķ
променливата „опит да не се качва теглото“. Освен това, употребата на НКП била
"v;-vl1_lou;1ollom-lom]bm7bb7-Ѵv_o;r;ub;m1;7vb]mbC1-m|
много
повече разпространена сред хора, които са изпитали значима промяна на
;b]_|1_-m];bm|_;ru;1;7bm]ƐƏ;-uv-v1olr-u;7b|_|_ov;_o7b7mo|ĺ
теглото
в предходните 10 години в сравнение с тези, които не са. Тази нова troubled
$_bvm;Cm7bm]1omCulv_-|_-v0;;m-vvl;7=ou;-uvķ|_-|people
констатация
потвърждаваissues
това, което
е било
предполагано
продължение
на
by weight management
integrate
LCS
in their dietsвas
a strategy for
;b]_|1om|uoѴĺ
години,
че хората, притеснявани от проблеми с управлението на теглото,
съчетава
данните за прием на храни от Националната анкета на САЩ за здраве и
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];

интегрират НКП в своето хранене като стратегия за контрол на теглото.

Individuals
whoса
tried
to lose weight
За хора, които
се опитвали
да отслабнат
през последната година, е било с 64%
7ubm]|_;r-v|;-u;u;ѵƓѷlou;Ѵbh;Ѵ
по-вероятно да консумират някакъв вид
|o1omvl;-m|r;o="ruo71|ĺ
продукт с НКП.
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Връзката е показана и в скорошен анализ на данни за диетична и физическа

1

активност от Националното проучване на хранене и физическа активност
(NNPAS), 2011–12, при 12 153 австралийци, което открило, че консумацията на
НКП при възрастни била свързана с това да са на диета за сваляне на тегло
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The link has also been shown in a recent analysis of dietary and physical
-1ঞb|7-|-=uol|_;-ঞom-Ѵ|ubঞom-m7_vb1-Ѵ1ঞb|"u;
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
Ő"őķƑƏƐƐŋƐƑķbmƐƑķƐƔƒv|u-Ѵb-mbm7bb7-Ѵvķ_b1_=om7|_-|LCS
Други
проучвания предполагат, m]Ѵ-m7Ő
че НКП се ползват
като стратегия за
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
1omvlrঞombm-7Ѵ|v-v-vvo1b-|;7b|_0;bm]om-;b]_|ŊѴovv7b;|-m7
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
управление
на сладък
зъб и status
за успешно
with self-reported
diabetes
(Grechнамаляване
et al, 2018)ĺна приема на енергия, в
industry, inна
which
it states,
“Weкакто
endorse
European Food
Safety тегло“.
Authority’s
състояние
силно
желание,
и отthe
„поддържащи
телесно
През
Ŏ|_;uv|7b;v_-;v]];v|;7|_-|LCS
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
are used
a strategy to на
manage
2014 г. според онлайн проучване на Катеначи
и др.asконсумацията
НКП била
that
have
been
approved
through
EFSA’s
processes
are
a
safe
and
acceptable
sweet tooth and to successfully reduce energy intake when in a state
по-висока сред хора, които не са сваляли телесно тегло, но които успешно се
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
o=1u-bm]ķ-v;ѴѴ-v0v11;vv=Ѵľ;b]_|Ѵovvl-bm|-bm;uvĿĺm-ƑƏƐƓ
пазят от него. Поддържащите телесно тегло твърдят, че се опитват да
them.” (PHE, 2017)ĺ
omѴbm;vu;0-|;m-11b;|-Ѵĺķ|_;1omvlrঞomo="-v_b]_;u-lom]
и със съобщено от тях състояние на диабет (Греч и др., 2018).

управляват своя прием на калории чрез избора на храни и напитки, съдържащи

individuals who have not only lost weight but who also kept it successfully

НКП
вместо калорични
подсладители. Установено е, че тези потребители също
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
o@ĺ);b]_|Ѵovvl-bm|-bm;uvv|-|;7|_-||_;|u|ol-m-];|_;bu;m;u]

it
was concluded
that
replacing foodsдиети
and drinks
with sugars
следват
качествени,
по-балансирани
и иматsweetened
повече физическа
активност
bm|-h;01_oovbm]=oo7v-m77ubmhv1om|-bmbm]"bmv|;-7o=1-Ѵoub1

5

b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
v;;|;m;uvĺ$_;v;1omvl;uv_-;-Ѵvo0;;m=om7|o=oѴѴo_b]_;uŊt-Ѵb|ķ
(Катеначи
и др., 2014).
their
weight as they reduce the calorie content of foods and drinks
while
lou;0-Ѵ-m1;77b;|v-m7|o];|lou;r_vb1-Ѵ-1ঞb|(Catenacci
et al,
2014)ĺ
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|; (PHE, 2015őĺ

Освен това, в текущо проучване, което се провежда от Университета на

6
7
8

u|_;ulou;ķbm-mom]obm]v|70;bm]1om71|;70|_;&mb;uvb|o=
b;urooѴķ&ķ_b1_;-lbm;v|_;ľrv1_oѴo]o=7b;ঞm]Ŀ-m7_o"
диети“ и как напитка с НКП напитки може да помогне на хората на диета да
0;;u-];vl-_;Ѵr7b;|;uvbm-1_b;bm]|_;bu]o-Ѵvķru;Ѵblbm-u7-|-|_-|_-;
постигнат
целите си, бяхаuor;-mom]u;vvom0;vb|bmou|oķou|]-Ѵķ
представени предварителни данни на Европейския
0;;mru;v;m|;7-||_;
конгрес
по затлъстяване в Порто, Португалия, които предполагат, че
v]];v||_-||_;1omvlrঞomo=7b;|7ubmhvv;;|;m;7b|_"l-_;Ѵr
консумацията
на диетични
напитки,
НКП, може
помогне
dieters to control
food intake
whenподсладени
in a state ofсcraving,
andда
also
to alignна
ro|;mঞ-ѴѴ1omYb1ঞm]]o-Ѵvo=7b;|;uvķbĺ;ĺrѴ;-vu-0Ѵ;;-ঞm]-m7;b]_|
хората
на диета да контролират приема на храна, когато са в състояние на
control за
(Maloney
et al,и unpublished
presented at
ECO 2017)ĺ си цели на
копнеж
нея, както
да съгласуваdata
потенциално
противоречащи
Ливърпул, Обединено кралство, което разглежда „психология на спазване на

хората на диета, тоест доставящо удоволствие хранене и контрол на теглото
(Малони и др., непубликувани данни, представени на ЕКЗ 2017).

Когато здравословното хранене се комбинира

)_;m1ol0bm;7b|_-_;-Ѵ|_7b;|ķ
с физическа ативност и възприеме
0;bm]r_vb1-ѴѴ-1ঞ;-m7-7orঞm]
здравословен начин на живот, употребата на
a нискокалорични
healthy lifestyle,
using lowзаcalorie
подсладители
намаляване
sweeteners
reduce
calories
can
на калориитеto
може
да бъде
печеливша
0;-bmmbm]v|u-|;]=oublruo;7
стратегия за подобрено управление на теглото
и по-добро здраве.
;b]_|l-m-];l;m|-m70;;u
_;-Ѵ|_ĺ

Experts’
views

Препоръки относно употребата на нискокалорични подсладители като част
от здравословното хранене

1

Здравните организации в глобален план признават, че НКП могат да бъдат

НКП биха могли да способстват намаляване на приема на добавени захари,

ползвани безопасно за намаляване на захарите като част от план за

като така се постига намаляване на общите калории и сваляне/контрол на

здравословно хранене.

2
3
4
5
6
7
8

теглото, както и засилване на полезните ефекти върху свързаните
!;1oll;m7-ঞomv-0o||_;v;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv-vr-u|o=-_;-Ѵ|_7b;|
метаболитни параметри, стига да няма компенсаторно увеличение на
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
;-Ѵ|_ou]-mbv-ঞomv]Ѵo0-ѴѴu;1o]mbv;|_-|"1-m0;v-=;Ѵv;7|o
bm-77;7v]-uvbm|-h;ķ|_;u;0u;vѴঞm]bm7;1u;-v;7|o|-Ѵ;m;u]-m7
В становище, дадено през 2012 г., Американската академия за хранене и

u;rѴ-1;v]-uv-vr-u|o=-_;-Ѵ|_;-ঞm]rѴ-mĺ
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
диетика посочва, че НКП, когато се ползват вместо вместо подсладители в
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
храната, може да помогнат на потребителите да ограничат приема на
m-rovbঞomv|-|;l;m|bvv;7bmƑƏƐƑķ|_;&"1-7;lo=|ubঞom-m7
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
въглехидрати и калории като стратегия за управление на кръвна захар или
Ŏ b;|;ঞ1vv|-|;v|_-|"ķ_;mv;7bmrѴ-1;o=m|ubঞ;v;;|;m;uvķ
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
телесно
тегло
(Фич иlimit
др.,
2012).
Като цяло,
Академията
заключава,
че
may
helpbeen
consumers
carbohydrate
and
energy
intake
a strategy
that have
approved
through
EFSA’s
processes
are a safe
andas
acceptable
to
manage bloodмогат
glucose
or bodyдаweight
(Fitch et al,на2012)ĺ;u-ѴѴķ|_;
„консуматорите
безопасно
се наслаждават
гама от хранителни и
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
1-7;l1om1Ѵ7;v|_-|ļ1omvl;uv1-mv-=;Ѳ;mfo-u-m];o=m|ubࢼ;-m7
them.”
(PHE, 2017)ĺ
нехранителни
подсладители, когато се консумират в рамките на план за
momňm|ubࢼ;v;;|;m;uv_;m1omvl;7b|_bm-m;-ࢼm]rѲ-m|_-|bv]b7;70
хранене, който се ръководи от актуалните федерални препоръки за хранене,
1uu;m|=;7;u-Ѳm|ubࢼomu;1oll;m7-ࢼomvĶv1_-v|_;
b;|-ub7;Ѳbm;v=ou
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
напр. Диетичните
указания за американци и еталонните диетични количества
Americans
and thethat
Dietary
Reference
as well
as individual
it was concluded
replacing
foodsIntakes,
and drinks
sweetened
withhealth
sugarsgoals
за прием, както и индивидуалните здравни цели и лични предпочитания“.
and
personal preference”.
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
their weight as they reduce the calorie content of foods and drinks while
Съвсем наскоро Британската
асоциация
по хранене
(BDA) стигна до
ou;u;1;m|Ѵķ|_;ubঞv_
b;|;ঞ1vvo1b-ঞomŐ
ő1om1Ѵ7;7bm-
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
заключение във формулировката на своята политика, че изборът на НКП
roѴb1v|-|;l;m||_-|orঞm]=ou-m"l--vvbv|bm;b]_|1om|uoѴ-m7
bm|_;l-m-];l;m|o=o|_;u_;-Ѵ|_1om7bঞomvv1_-v7b-0;|;vl;ѴѴb|v
може да помогне при контрола на теглото и при управлението на други
bmvol;bm7bb7-Ѵvbm|_;1om|;|o=-7b;|;ঞ1bm|;u;mঞom-m7-|-bѴou;7
здравословни състояния, например захарен диабет, в някои хора в
individualised approachŐ ķƑƏƐѵőĺ
контекста на диетични интервенции и изработен индивидуално за всеки
подход (БАД, 2016).

"blbѴ-uѴķbm-v1b;mঞC1v|-|;l;m|=uol|_;l;ub1-m;-u|vvo1b-ঞom-m7
|_;l;ub1-m b-0;|;vvvo1b-ঞomb|-v1om1Ѵ7;7|_-|ķѴblbঞm]-77;7
Аналогично, в научно изявление от Американската кардиологична асоциация
v]-uvbv-mblrou|-m|v|u-|;]=ouvrrouঞm]orঞl-Ѵm|ubঞom-m7_;-Ѵ|_
и Американската
асоциация, беше постигнато заключение, че
weights,
and that, диабетна
_;mv;7f7b1bovѴķ"1oѴ7=-1bѴb|-|;u;71ঞomv
ограничаването на добавяните захари е важна стратегия за поддържане на
оптимално хранене и здравословно тегло. Когато се ползват благоразумно,

приема на калории от други източници (Гарднър и др., 2012).

;b]_|Ѵovvņ;b]_|1om|uoѴķ-m7ruoloঞm]0;m;C1b-Ѵ;@;1|vomu;Ѵ-|;7
metabolic parameters, as long as there is no compensatory increase in
В хармония
със здравните
организации
в САЩ
Обединеното кралство,
energy
intake from
other sources
(Gardner
et al, и2012)ĺ

изявленията за политиките на мексиканското Общество по кардиология и

mѴbm;b|__;-Ѵ|_ou]-mbv-ঞomvbm|_;&"-m7|_;&ķ|_;rovbঞom
Мексиканското общество за хранене и ендокринология потвърждават, че
v|-|;l;m|vo=|_;;b1-m"o1b;|o=-u7boѴo]-m7|_;;b1-m"o1b;|
употребата на НКП в ситуации, които влияят на сърдечно-съдовото здраве,
o=|ubঞom-m7
m7o1ubmoѴo]vrrou||_-||_;v;o="bmvb|-ঞomv
например затлъстяване,
диабет, метаболитен синдром и дислипидемии може
|_-|-@;1|1-u7bo-v1Ѵ-u_;-Ѵ|_ķv1_-vo0;vb|ķ7b-0;|;vķl;|-0oѴb1
да бъде алтернатива за намаляване на простите въглехидрати в контекста на
vm7uol;-m77vѴbrb7;lb-v1-m0;-m-Ѵ|;um-ঞ;|ou;71;vblrѴ;
цялостното лечение (Алекс Андерсън-Росас и др., 2017; Лавиада-Молина и др.,
1-u0o_7u-|;vbm|_;1om|;|o=-mo;u-ѴѴ|u;-|l;m|ŎѲ;-m7;uvomň!ov-v;|
2017).Laviada-Molina et al, 2017)ĺ
al, 2017;
По отношение на насоките за хранене, в публикацията на скорошен документ
)b|_u;]-u7|om|ubঞom-Ѵ]b7;Ѵbm;vķbm|_;r0Ѵb1-ঞomo=-u;1;m|0;uoŊ
l;ub1-momv;mvvr-r;uķ-]uoro=;r;u|v1om1Ѵ7;7|_-|=oo7v-m7
от Иберо-американски консенсус група експерти стигат до заключението, че
0;;u-];vb|_"1oѴ70;bm1Ѵ7;7bm7b;|-u]b7;Ѵbm;v-v-Ѵ|;um-ঞ;v
храни и напитки с НКП биха могли да бъдат включени в диетични указания
to products sweetened with free sugars, and that this could encourage
като алтернативи на продукти, подсладени със свободни захари, и че това би
ruo71|u;=oulѴ-ঞom0|_;=oo7bm7v|u-m7_;Ѵrbm-1_b;bm]v]-u
могло да насърчи създаването на нова формула от хранителната индустрия и
u;71ঞom-|-rorѴ-ঞom0-vbv (Serra-Majem et al, 2018)ĺ ou;-lrѴ;ķ
да помогне за постигане на намаляването на консумацията на захар от
7b;|-uu;1oll;m7-ঞomv=uolv;;u-Ѵ1om|ub;vu;=;u|o=oo7v-m7
населението (Сера-Маджем и др., 2018). Например, диетичните препоръки от
0;;u-];v1om|-bmbm]"-vrovvb0Ѵ;-Ѵ|;um-ঞ;v|oruo71|vv;;|;m;7
няколко държави се отнасят за храни и напитки, съдържащи НКП, като
b|_1-Ѵoub1v;;|;m;uv|oruolo|;|_;u;71ঞomo==u;;v]-uvĽ
1omvlrঞomĺ
възможни алтернативи на продукти, подсладени с калорични подсладители за
подпомагане на намаляването на консумацията на свободни захари.

Experts’
views

1
2
3
4
5

Ръководства
хранене,
основани на храна:
In
Food-Based за
Dietary
Guidelines:
Препоръки относно консумацията на нискокалорични подсладени храни и напитки
!;1oll;m7-ঞomv-0o|1omvlrঞomo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhv
oo7Ŋ0-v;77b;|-u]b7;Ѵbm;vu;1o]mbv;|_-|-_;-Ѵ|_-m70-Ѵ-m1;77b;|bvlou;|_-mfv|m|ub;m|u;tbu;l;m|v-m7
Ръководствата
за хранене признават признават, че здравословна и балансирана диета е нещо повече от просто изисквания от нужда от хранителни
-bl|o;m1ou-];-_oѴbvঞ1-ѴѴ_;-Ѵ|_;-ঞm]r-;um_b1_v_oѴ70;0-v;7om=ub|vķ;];|-0Ѵ;v-m7_oѴ;]u-bmvķ
вещества и цели да насърчи холистичен модел на хранене, който следва да се основава на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, ядки и бобови, риба и
m|v-m7rѴv;vķCv_-m7ѴoŊ=-|7-buruo71|v-m7u];vr;orѴ;|o1|7omom|_;-lom|o==oo7v_b]_bm
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
нискомаслени млечни продукти, и да кара хората да намалят количеството храни, богати на мазнини, сол и захар. Ролята на подсладените с нискокалорични
v-|u-|;7=-|ķv-Ѵ|-m7v]-uĺ$_;uoѴ;o=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;7=oo7v-m77ubmhvbm_;Ѵrbm]|ol;;||_;v;]b7;Ѵbm;v
подсладители храни и напитки вm]Ѵ-m7Ő
помощ на спазване
тези насоки
е потвърдена от препоръките в различни европейски държави, включително тези в Белгия,
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
_-v0;;m-1hmoѴ;7];7bm|_;u;1oll;m7-ঞomvo=7b@;u;m|
uor;-m1om|ub;vbm1Ѵ7bm]o=;Ѵ]blķ;ul-mķ
Германия, Испания и Обединеното кралство.
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
"r-bm-m7|_;&mb|;7bm]7olĺ
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
Ŏ "ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
them.” (PHE, 2017)ĺ
Обединено кралство

7
8

Белгия

Belgium
mƑƏƐƕķ|_;;Ѵ]b-m-ঞom-Ѵ;-Ѵ|_
През 2017 г. белгийският Национален
-m7|ubঞomѴ-mu;1o]mbv;v"
план за здраве и хранене признава НКП
-v-morঞom|ou;71;1-Ѵoub;v-m7
като възможност за намаляване
u;1oll;m7vorঞm]=ouѴo1-Ѵoub;
приема на калории
и препоръчва
sweetened
beverages
instead
вариантът
на напитки сdrinks
нискокалорични
of
sugar-sweetened
as an
-Ѵ|;um-ঞ;vou1;o=_7u-ঞomķb|_
подлсадители вместо подсладени със
-|;u0;bm]|_;ru;=;uu;7_7u-ঞom
захар напитки за алтернативен
l;-mŐѴ-m-ঞom-Ѵ|ubঞom"-m|࣐ķ
източник на хидратация, като водата
ƑƏƐƕőĺ

Испания

под препоръчителното ниво от 5-10% от

Spain
m"r-bmķ7b;|-u]b7;Ѵbm;v-m7
В Испания насоките за хранене и указанията
=oo7]b7;v7;;Ѵor;70m-ঞom-Ѵ
за храни, разработени от националните и
-m7u;]bom-Ѵm|ubঞom-vvo1b-ঞomv
регионални асоциации по хранене, са приети
_-;0;;m-7or|;70|_;bmbv|u
от Министерство на здравеопазването. В
o=;-Ѵ|_ĺm|_;Ѵ-|;v|m|ubঞom-Ѵ
най-новите указания за хранене за
]b7;Ѵbm;v=ou|_;"r-mbv_rorѴ-ঞom
bvv;70|_;"r-mbv_"o1b;|o=
испанското население, издадени от
ollmb||ubঞomķѴo1-Ѵoub;
Испанското общество за обществено
sweetened
beverages
are suggested
хранене, напитките
с нискокалорични
-v-voѴঞom|_-|-ѴѴovr;orѴ;|o
подлсадители се предлагат като решение,
1omvl;Ѵ;vvv]-u_bѴ;o@;ubm]
което позволява на хората да консумират
sweet taste, without bringing in
по-малко захар, като същевременно предлага
1-Ѵoub;vŐurooѴ-0ou-ঞo7;
сладък вкус, без
да внася калории (Grupo
Ѵ-"o1b;7-7
vr-ोoѴ-7;|ub1bॕm
Colaborativo de la Sociedad
Española de
olmb|-ub-Ő"
őƑƏƐѵőĺ

общия прием на калории.

Nutrición Comunitaria (SENC) 2016).

наречени
„Ръководство
се яде
добре“,
foods and
drinks withдаlow
calorie
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Германия

m|_;ƑƏƐƔ
United Kingdom;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
Germany
it was concluded that replacing foods and
drinks sweetened with sugars
$_;Ѵ-|;v|&7b;|-u]b7;Ѵbm;v
m|_;;ul-mu;1oll;m7-ঞomv
Най-новите ръководства по хранене на
В Германия в препоръките, издадени от
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Ѵ-m1_;700Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7
bvv;70|_;;ul-m|ubঞom
Обединеното кралство, издадвани от Органа Немското общество за хранене (Deutche
their
weight
as
they
reduce
the
calorie
content
of foods
and drinks while
ŐƑƏƐѵő-m71-ѴѴ;7“The Eatwell
"o1b;|Ő
;|1_;;v;ѴѴv1_-[=ুu
за
обществено
здраве
на
Англия
(2016)
и
Gesellschaft
für
Ernährung
(DGE), 2013),
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,sugary
2015őĺ um࢜_um]Ő  őķƑƏƐƒőķb|bvv|-|;7
Guide”, state that by replacing
твърдят,
че заменяйки захарни храни и
v;;|;m;7orঞomvķr;orѴ;1-m

u;71;v]-ubm|-h;_bѴ;vঞѴѴh;;r
напитки
с подсладени с нискокалорични
enjoying theварианти,
desired sweet
подлсадители
хоратаtaste
могатin
да

|_;bu7b;|ĺvv1_ķ"1-mrѴ--
намалят
приема на захар, като все пак се
_;Ѵr=ѴuoѴ;bmbm7bb7-ѴvĽ;@ou|v|o
keep their daily free sugars intake
своята диета. Така НКП могат да играят
0;Ѵo|_;u;1oll;m7;7Ѵ;;Ѵo=
полезна роля в усилията на човек да
ƔŊƐƏѷo=|o|-Ѵ;m;u]bm|-h;ĺ
наслаждават на желания сладък вкус в

поддържа своя прием на свободни захари

се посочва, че НКП са безопасни и че за
|_-|"-u;v-=;-m7|_-|=our;orѴ;
хората,
които
желаят
да отслабнат,
те be
who
want
to lose
weight,
they can
-]oo7-Ѵ|;um-ঞ;bm|_;1om|;|o=-
могат да бъдат добра алтернатива в
0-Ѵ-m1;77b;|ĺ
контекста на балансираното хранене.

оства най-предпочитано средство за

хидратация (Plan National Nutrition Santé,
2017).

Experts’
views

In
conclusion…
В заключение…
1

Що се отнася до храненето, внимание към качеството на храненето като цяло, а
не фокус върху отделни съставки или единични храни, е правилният подход.
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)_;mb|1ol;v|om|ubঞomķѴoohbm]-||_;7b;|t-Ѵb|-v-_oѴ;u-|_;u|_-m
Също така, стратегиите за хранителни интервенции с цел подобряване на
"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
=o1vbm]ombm7bb7-Ѵbm]u;7b;m|vouvbm]Ѵ;=oo7vbv|_;ub]_|-rruo-1_ĺѴvoķ
качеството на храненето следва да отчитат и реакцията на сетивното
7b;|-ubm|;u;mঞomv|u-|;]b;v-bl;7-|blruobm]7b;|t-Ѵb|v_oѴ7-Ѵvo
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
удоволствие към храните. Диетолози
и нутриционисти
винаги подчертават
1omvb7;u|_;v;mvourѴ;-vu;u;vromv;|o=oo7vĺ
b;ঞঞ-mv-m7m|ubঞombv|v
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
значението на насладата от храната, която ядем, като същевременно целят
-Ѵ-v;lr_-vbv;|_;blrou|-m1;o=;mfobm]|_;=oo7;;-|_bѴ;-blbm]
industry, in which it states, “We endorse the European Food Safety Authority’s
по-здравословно хранене; въпреки това намаляването приема на захар може
Ŏ=ou-_;-Ѵ|_b;u7b;|-||_;v-l;ঞl;ĸ_o;;uķu;71bm]v]-ubm|-h;l-
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
понякога да се окаже в противоречие с първото. В този контекст,
vol;ঞl;v]o-]-bmv||_;Cuv|ĺm|_bv1om|;|ķѴo1-Ѵoub;v;;|;m;uv1-m
that have been approved through EFSA’s processes are a safe and acceptable
нискокалоричните подсладители могат да помогнат за замяната на някои от
_;Ѵru;rѴ-1;vol;o=|_;v]-uv_bѴ;vঞѴѴh;;rbm]|_;;mfol;m|o=v;;|
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
|-v|;bm|_;7b;|ĺ|-v]o;vb|_;;uvbm]Ѵ;=oo7bm]u;7b;m|ķ"v_oѴ70;
захарите,
същевременно се запази удоволствието от сладкия вкус в
them.”
(PHE,като
2017)ĺ
1omvl;7-Ѵom]vb7;-mo;u-ѴѴ_;-Ѵ|_7b;|ĺ
храненето. Но както и всяка друга хранителна съставка, НКП следва да се
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
консумират в рамките
на цялостна здравословно хранене.
it was concluded that replacing foods and drinks sweetened with sugars
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Като
част
отreduce
цялостния
модел
на здравословна
their
weight
as they
the calorie content
of foods
and drinks while
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE, 2015őĺ нискокалоричните
здравословно хранене,

vr-u|o=-mo;u-ѴѴ_;-Ѵ|_7b;|-ur-;umķ
Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv1-mruob7;-l;-mv
подсладители
предоставят
средство
to
help reduce могат
energyдаand
sugar intake
and в
помощ намаляване приема на калории и захар,
can be a useful tool to people with weight
както и могат да бъдат полезен инструмент за
l-m-];l;m|ruo0Ѵ;lv-m7|or;uvomvѴbbm]
хора с проблеми в управлението на телесното
b|_7b-0;|;vĺ
тегло и на такива, живеещи с диабет.

Experts’
views
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Contributors

областта на науката за храните и храненето,
;-7bm]-1-7;lb1v-m7
токсикологията, епидемиологията, физиология на
researchers working in the areas
храненето, хранително поведение, затлъстяване и
o==oo7v1b;m1;-m7m|ubঞomķ
метаболитни заболявания, прегледаха
|ob1oѴo]ķ;rb7;lboѴo]ķ
m|ubঞomrv1_oѴo]-m7;-ঞm]
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=u;t;m|Ѵ-vh;7t;vঞomv-0o|
Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĺ

Experts’
views

1
2
3
4
5
6

Д-р Франс Белисъл, Nutri Psy Consult, Франция
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Публикувала
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v1b;mঞC1ruof;1|vbm|_;C;Ѵ7o=_l-m-rr;ঞ|;ĺ
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Д-р Герхард Айзенбранд, Университет на
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France Bellisle, Nutri Psy Consult, France
Dr Gerhard Eisenbrand,
University
of
Кайзерслаутерн,
Германия (почетен
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"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
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Professor)
oѴѴobm]_;u-1_;Ѵou
;]u;;Ő1bѴѴ&mb;uvb|ķ
След
като завършва бакалавърскаm]Ѵ-m7Ő
степен (Университет
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
;u_-u7 bv;m0u-m7]u-7-|;7=uol|_;_-ul-1
om|u;-Ѵő-m7--v|;uv ;]u;;Őom1ou7b-
„Макгил“,
Монреал) и магистърска степен (Университет
Герхард Айзенбранд е завършил Катедрата по фармация
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
-m7 oo7_;lbv|u7;r-u|l;m|o=|_;&mb;uvb|
&mb;uvb|ķom|u;-Ѵőbm;r;ubl;m|-Ѵrv1_oѴo]ķ
„Конкордия“,
експериментална
industry, inМонреал)
which it по
states,
“We endorseпсихология,
the European Food
Safety
Authority’s
и
химия
на храните
на Университета на
o=
u;b0u]ņu;bv]-bmƐƖѵƕĺbv_
$_;vbv-v
u-m1;;ѴѴbvѴ;ouh;7-||_;oѴѴ;];7; u-m1;
ŎФранс
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
Белисъл
работи
в
Колежа
на
Франция
в
Париж
и
Фрайбург/Брайзгау
през
1967
г.
Неговата
докторска
o0|-bm;7-|
!;vuoru;;mঞ;;7b1bm;ķ
bm-ubvbm|_;Ѵ-0ou-|ouo=-1t;v;-]m;mĺ
have been approved
EFSA’s processes
are a дисертация
safe and acceptable
вthat
лабораторията
на
Жак ле through
Магнен.
Получава
докторски
е получена в Групата за превантивнаu;b0u]
-ŊѴ-m1hŊmvঞ||;=oullm;boѴo]
"_;o0|-bm;7
o1|ou-|;
;]u;;v=uol|_;
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
bmƐƖƕƐĺ към
uolƐƖƕƑmঞѴƐƖѶƐķ_;_-v0;;m
&mb;uvb|o=-ubvĺ
uolƐƖѶƑmঞѴƑƏƐƏķbm|_;
степени
от Университета
на Париж. От 1982 г. до 2010 г.,
медицина
DFG Res, Институт по имунобиология
them.” (PHE, 2017)ĺ
";mbou"1b;mঞv|-||_;mvঞ||;o=$ob1oѴo]
в1om|;|o=
контекста наu;m1_-ঞom-Ѵ!;v;-u1_mvঞ||;v
френските национални изследователски
„Макс
Планк“ във Фрайбург през 1971 г. От 1972 до 1981
-m7_;lo|_;u-rķ-||_;;ul-m-m1;u
Ő!"ķ!őķv_;7;;Ѵor;7oub]bm-Ѵu;v;-u1_
институти (CNRS, INRA), тя разви оригинално изследване
година е бил Старши учен към Института по
m|_;ƑƏƐƔ ;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
!;v;-u1_;m|u;ķbm;b7;Ѵ0;u]ķ;ul-mĺ;u_-u7
bm|_;C;Ѵ7o=_l-mbm];vঞ;0;_-bouvĺ;u
вitсферата
на човешките
прием
наdrinks sweetened
токсикология
и химиотерапия към Немския център за
was concluded
that поведения
replacing по
foods
and
with sugars
bv;m0u-m7_-v0;;m-
ѴѴuo=;vvouŐƐƖѶƑŊƑƏƏƖő
u;v;-u1_bm|;u;v|v1o;u-ѴѴ|r;vo=7;|;ulbm-m|v
хранителни
вещества. Нейното изследване покрива
изследване на рака в Хайделберг, Германия. Герхард
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
-m7;-7o=|_; bbvbomo= oo7_;lbv|u-m7
o==oo7-m7Yb7bm|-h;bm_l-m1omvl;uvķ
their weight
they reduce
the calorie
content
of foods
and drinks
while ;r-u|l;m|o=_;lbv|uo=|_;
всички
видовеas
определящи
фактори
за приема
на храни
Айзенбранд
е пълноправен
професор (1982-2009) и
$ob1oѴo]-||_;
bm1Ѵ7bm]rv1_oѴo]b1-Ѵķv;mvou-m7l;|-0oѴb1
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
(PHE,
2015őĺ
и=-1|ouv-v;ѴѴ-v;mbuoml;m|-ѴbmY;m1;vĺ"_;
течности при хора, включително физиологични, сетивни Ръководител
на Отдела за химия на храните и
&mb;uvb|o=-bv;uvѴ-|;umķ-m7-";mbou!;v;-u1_
uo=;vvou=uolƑƏƏƖmঞѴ_bvu;ঞu;l;m|bmƑƏƐƒĺ
и_-vr0Ѵbv_;7o;uƑƔƏ-uঞ1Ѵ;vbmr;;uu;b;;7
метаболитни фактори, както и влияния от средата.
токсикология
към Катедрата по химия на Университета

сферата на човешкия апетит.

Д-р Марк Фантино, CREABio Rhône-Alpes, Франция

u-u1 -mঞmoķ! bo!_ॖm;ŊѴr;vķ u-m1;
-u1
-mঞmobv-;7b1-Ѵ o1|ouŐ ő-m7
Марк Фантино е доктор по медицина (MD) и доктор на
o1|ouo="1b;m1;vĺrrobm|;7-v=ѴѴruo=;vvou-|
науките. Назначен като щатен професор в Медицинския
|_;;7b1-Ѵ"1_ooѴo=|_;&mb;uvb|o=u]m7
колеж към Университета на Бургундия (1982 г.), той е бил
ŐƐƖѶƑőķ_;-v_;-7o=|_; ;r-u|l;m|o=l-m
ръководител на Катедрата по човешка физиология и
_vboѴo]-m7|ubঞom=uolƐƖѶƕ|oƑƏƐƒ-m7
хранене от 1987 до 2013 г., а същото така и ръководител
-Ѵvo_;-7o=-l;7b1-Ѵ7;r-u|l;m|-|&mb;uvb|Ŋ
ovrb|-Ѵo=
на медицинскияbfomŊ
отделu-m1;ĺ||_;v-l;ঞl;ķ
на Университетската болница в
_;-v
bu;1|ouo=|_;
o1|ou-Ѵ"1_ooѴo=b=;
Дижон, Франция.
Същевременно
е бил и Директор по
"1b;m1;vo=|_;&mb;uvb|o=u]m7ŐƐƖƖƒ|o
аспирантура по медико-биологични науки към
ƑƏƏƐőķ;r;u|-||_; u;m1_-ঞom-Ѵ];m1=ou
Университета на Бургундия (1993 до 2001 г.), експерт
oo7"-=;|ŐƐƖƖѵŊƑƏƏѵő-m7-Ѵvo_-bul-mo=|_;
към Френската национална агенция за безопасност на
-ঞom-Ѵ|ubঞom-m7;-Ѵ|_uo]u-lѴo]o--u7
храните (1996-2006) и също така Председател на
1ollb;;ŐƑƏƏƓŊƑƏƐƐőĺ
Комитета за връчване на логото на Националната

програма за хранене и здраве (2004-2011).
;bm]mou;ঞu;7=uol|_;&mb;uvb|o=
u]m7vbm1;ƑƏƐƒķ-v-m_omou-uuo=;vvou
на Кайзерслаутерн, и Старши професор, занимаващ се с
bvl-bmu;v;-u1_bm|;u;v|vbm1Ѵ7;ĹoѴ;1Ѵ-u
_;1oŊ=om7;7-m7l-m-];7-1Ѵbmb1-Ѵu;v;-u1_
научна дейност от 2009 г. до пенсионирането си през
Вече пенсиониран от Университета на Бургундия през
$ob1oѴo]ĸ;1_-mbvlvo=;mo|ob1b|-m7
ou]-mb-ঞomķ!
bo!_ॖm;ŊѴr;v®ĺm|_bv
2013 г.
2013 г. като почетен професор, той става съучредител и
-u1bmo];mb1b|ĸ!bvhvv;vvl;m|ĸ oo7_;lbv|u 1;m|u;ķ-rrѴb;7u;v;-u1_bvblrѴ;l;m|;7bm|_;
управлява организация за клинични изследвания,
-m7=m1ঞom-Ѵ;@;1|vo= oo7omvঞ|;m|vķ
C;Ѵ7vo=|_;v;mvoub-Ѵ-m7l;|-0oѴb1ruo1;vv;v
Основните
му изследователски интереси включват:
CREABio Rhône-Alpes®. В този център се извършват
bol-uh;uvĸ1ঞoml;1_-mbvlvo=];mo|ob1
which control feeding behaviours and body weight
молекулярна
токсикология; механизми на
приложни изследвания в сферата
на сетивните и
-];m|vĸ r;ubl;m|-Ѵ1_;lo|_;u-r-m7
u;]Ѵ-ঞombm_l-mvĺ
b@;u;m|0;_-bou-Ѵķ
генотоксичността
и карциногенността; оценка на риска;
метаболитни процеси, които контролират поведенията
-mঞ1-m1;u7u]u;v;-u1_ĺ
m;uor_vboѴo]b1-m7r_-ul-1oѴo]b1-Ѵ-rruo-1_;v
-u;7;;Ѵor;7ĺ
химия на храните и функционални ефекти от съставките
за хранене и регулирането на телесното тегло при хората.
на храните; биомаркери; механизми на действие на

Разработват се различни поведенчески,

генотоксичните агенти; експериментална химиотерапия

неврофизиологични и фармакологични подходи.

и изследвания на противоракови препарати.
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Проф. Алисън Галахър, професор по хранене и

на
затлъстяването и включват
m|ubঞ;v;;|;m;uv-m7|_;buro|;mঞ-Ѵblr-1|

медицина
в Университета на Милано. Д-р Ла Вечия
(;11_b-v;u;v-v-m;7b|ou=ouml;uov1Ѵbmb1-Ѵ
m|_;ƑƏƐƔ
;b7;m1;u;rou|ļ"]-uu;71ঞomĹ$_;;b7;m1;=ou-1ঞomĽķ
нискоенергийни/нискокалорични
подсладители и тяхното работи
като редактор на множество клинични и
om_;-Ѵ|_ķ7;;Ѵorl;m|o=ubvh=-1|ouv=ou7bv;-v;
-m7;rb7;lboѴo]b1foum-Ѵvĺ;bv-lom]|_;lov|
it
was
concluded
that
replacing
foods
and
drinks
sweetened
with sugars
-m7Ѵb=;v|Ѵ;bm|;u;mঞomv-|h;v|-];v-1uovv|_;
u;mom;7-m7ruo71ঞ;;rb7;lboѴo]bv|vbm|_;
потенциално въздействие върху здравето, развитието на епидемиологични
списания. Той е сред
b|_|_ov;1om|-bmbm]"1oѴ70;v;=Ѵbm_;Ѵrbm]r;orѴ;|ol-m-];
Ѵb=;11Ѵ;r-uঞ1Ѵ-uѴ|o;m_-m1;r_vb1-Ѵ-1ঞb|
C;Ѵ7b|_o;uƑƏƔƏr;;uŊu;b;;7r-r;uvbm
рискови фактори за заболяване и интервенции в начина
най-изтъкнатите и продуктивни епидемиолози в
their
weight
as
they
reduce
the
calorie
content
of
foods
and drinks
while
-m7_;-Ѵ|_ĺ!;]bv|;u;7|ubঞombv|Ő0Ѵb1
|_;Ѵb|;u-|u;-m7bv-lom]|_;lov|_b]_Ѵ1b|;7
на живот като ключови етапи в жизнения цикъл, особено сферата
с повече от 2050 рецензирани от колеги
l-bm|-bmbm]-v;;||-v|;
2015őĺ
;-Ѵ|_őķv_;-v|_;Cuv| (PHE,
;ѴѴoo=|_;vvo1b-ঞom
l;7b1-Ѵu;v;-u1_;uvbm|_;ouѴ7ķ-11ou7bm]|o"
за подобряване на физическата активност и здравето.
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Д-р Карло Ла Вечия, професор по медицинска
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статистика
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"]-uu;71ঞomroѴb1b;vĹ$_;&;-lrѴ;
;-Ѵ|_|ubঞomķ&Ѵv|;u&mb;uvb|ķou|_;um
"|-ঞvঞ1v-m7
rb7;lboѴo]ķ&mb;uvb|o=
Ирландия, Обединено кралство
Милано, Италия
m-u1_ƑƏƐƕķ0Ѵb1;-Ѵ|_
m]Ѵ-m7Ő őr0Ѵbv_;7-|;1_mb1-Ѵu;rou|
Ireland, UK
Milan, Italy
;mঞ|Ѵ;7ļ"]-u!;71ঞomĹ1_b;bm]|_;ƑƏѷĽo|Ѵbmbm]]b7;Ѵbm;v=ou
Ѵbvom-ѴѴ-]_;ubvuo=;vvouo=0Ѵb1;-Ѵ|_
uĺ-uѴo-(;11_b-u;1;b;7_bvl;7b1-Ѵ7;]u;;
Алисън
Галахър
е
професор
по
хранене
и
обществено
Д-р
Карло
Ла Authority’s
Вечия е получил своята медицинска
industry,
in which it states, “We endorse the European Food
Safety
|ubঞom-|&Ѵv|;u&mb;uvb|_;u;v_;
=uol|_;&mb;uvb|o=bѴ-m-m7--v|;uo=
здраве
в Университета на Ълстър, където допринася за
степен от Университета на Милано и магистърска
Ŏcontributes
"ŏv1b;mࢼC1orbmbomomѲo1-Ѳoub;ńmomň1-Ѳoub1v;;|;m;uvĸ";;|;m;uv
to the research conducted within the
"1b;m1;7;]u;;bm;7b1bm;Ő;rb7;lboѴo]ő=uol
изследванията,
провеждани
в
рамките
на
Центъра
за
степен
по медицина
(епидемиология) от Университета
that
have
been
approved
through
EFSA’s
processes
are
a
safe and
acceptable
|ubঞommmo-ঞom;m|u;=ou oo7-m7;-Ѵ|_
=ou7&mb;uvb|ĺu;v;m|Ѵķ_;bvuo=;vvouo=
хранителни
иновации за храни и здраве (NICHE).
на
Оксфорд. Понастоящем еrb7;lboѴo]-||_;
професор по медицинска
-Ѳ|;um-ࢼ;|ovbm]v]-u-m7b|bvr|o0vbm;vv;vb=-m7_o|_;bv_|ov;
Ő
őĺ;uu;v;-u1_bm|;u;v|vu;vom-|;b|_bm
;7b1-Ѵ"|-ঞvঞ1v-m7
-1Ѵ|
Нейните
изследователски
интереси резонират в сферата статистика
them.” (PHE,
2017)ĺ
и епидемиология във Факултета поuĺ-
|_;-u;-o=o0;vb|-m7bm1Ѵ7;Ѵo;m;u]ņmomŊ
o=;7b1bm;-||_;&mb;uvb|o=bѴ-mĺ

=ou|ubঞomŐ =őom|_;bvѴ-m7o=u;Ѵ-m7ĺm
Регистриран нутриционист (обществено здраве), тя беше
-1ঞ;l;l0;uo=|_;|ubঞom"o1b;|ķv_;
първият научен сътрудник на Асоциацията за хранене
1uu;m|Ѵ1oŊ_-buv|_;"1b;m1;ollb;;=ou
(FAfN) на остров Ирландия. Активен член на Сдружение
|_;m;| " uor;-m|ubঞomom=;u;m1;
за хранене, понастоящем е съпредседател на Научния
Őĺ=;mvƑƏƐƖĺou]őĺ"_;bv-r-vvbom-|;-7o1-|;
комитет за следващата Европейска конференция за
=ou|_; uor;-m|ubঞom;-7;uv_brѴ-oul
хранене на европейските сдружения за хранене
Ő őķ_-bm]r-uঞ1br-|;7bm|_; v;lbm-u
(www.fens2019.org).
Тя е страстен защитник на
bmƐƖƖƕ-m70;bm]bmoѴ;7b|_|_bvbm|;um-ঞom-Ѵ
Европейската
платформа за лидерство в храненето
Ѵ;-7;uv_brruo]u-ll;;;uvbm1;ķmo-v_-buņ
(ENLP),
след като участва
в семинар на ENLP през 1997 г.
u;vb7;m|o=|_;
o-u7Őĺ;mѴrĺ;ĺ1olőĺ

трудове в литературата и е сред най-цитираните

b]_Ѵb|;7ĺ1olķ|_;7;;Ѵor;u-m7r0Ѵbv_;uo=
|_;"1b;m1;b|-ঞomm7;ŐƑƏƏƒķƑƏƐƕķbm7;
Cited.com, създателя и издателя на Индекс за научно
ƐƔƔķƐƏbm7;ƐƔƕƕķv;1om7|-Ѵb-mbmѴbmb1-Ѵ
цитиране (2003, 2017, H индекс 155, H10 индекс 1577,
;7b1bm;őĺuu;m|Ѵķ uĺ-(;11_b-bv-m7fm1|
втори италианец в секция „Клинична медицина“).
uo=;vvouo=;7b1bm;-|(-m7;u0bѴ|;7b1-Ѵ
Понастоящем Д-р Ла Вечия е нещатен преподавател
;m|u;-m7|_;(-m7;u0bѴ|Ŋm]u-l-m1;u;m|u;
по медицина в Медицински център „Вандербилт“ и
ŐƑƏƏƑŊƐѶőĺ
медицински изследователи в света, според ISI Highly-

Раков център „Вандербилт-Инграм“ (2002-18).
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Prof
Wendy
Russell,
Professor
of Molecular
и
чревно
здраве,
Университет
на Абърдийн,
институт

|ubঞom-m7|;-Ѵ|_;-7ķ&mb;uvb|o=
0;u7;;m!o;mvঞ||;ķ"1o|Ѵ-m7ķ&
);m7!vv;ѴѴbv-1_;lbv|vr;1b-Ѵbv;7bm
Уенди Ръсел е химик, специалист по молекулярно
loѴ;1Ѵ-um|ubঞomu;v;-u1_bm]|_;1olrѴ;
хранене, изследваща сложното взаимодействие между
bm|;urѴ-0;|;;m7b;|-m7_;-Ѵ|_ĺ;uu;v;-u1_
храненето
и здравето. Нейните изследвания целят да
-blv|o;v|-0Ѵbv_|_;;@;1|o=ou7b;|om
установят
ефекта от от нашето хранене върху няколко
v;;u-ѴrorѴ-ঞom]uorv-m7|_uo]_7b;|-u
групи
от населението и чрез хранителни интервенции да
bm|;u;mঞomvķ|om7;uv|-m7|_;uoѴ;o==oo7
се
разбере ролята на храната при превенцията на
bmru;;mঞm]7bvou7;uvv1_-v1-u7bo-v1Ѵ-u
разстройства
като сърдечно-съдови заболявания, диабет
7bv;-v;ķ|r;Ƒ7b-0;|;v-m71-m1;uĺ);m7
_-v=m7bm]=uol|_;"1oমv_o;uml;m|
тип 2 и рак. Уенди разполага с финансиране от
|obm;vঞ]-|;|_;ro|;mঞ-Ѵo=mo;Ѵ1uorvķ
шотландското
правителство, за да изследва потенциала
r-uঞ1Ѵ-uѴbmruo|;bmruobvbom=ou|_;=|u;-m7
за иновативни култури, особено при осигуряването на
|_;;rѴob|-ঞomo=m7;uঞѴbv;7rѴ-m|vr;1b;v|o
протеини
за бъдещето и изследването на непълноценно
blruo;m|ubঞom-m7-]uo0bo7b;uvb|ĺv;ѴѴ-v
използвани растителни видове за подобряване на
u;v;-u1_bm]m;orrou|mbঞ;v=ou|_;& oo7
храненето и агробиоразнообразието. Освен за
-m7 ubmhbm7v|uķѴo0-Ѵ_-ѴѴ;m];v=m7bm]bv
изследването на нови възможности за хранителната и
-ѴѴobm]|u-mvѴ-ঞomo=|_bvouh|o0;m;C|vl-ѴѴŊ
питейна индустрия на Обединеното кралство,
v1-Ѵ;uu-Ѵ=-ul;uv-m71oŊor;u-ঞ;vbmv0Ŋ
финансирането по „Глобални предизвикателства“
"-_-u-m=ub1-ĺ);m7bv-m-vvo1b-|;;7b|ou=ou
позволява преноса на изследователската работа в полза
b1uo0bol;-m71_-buvm|;um-ঞom-Ѵb=;"1b;m1;
на
малки по мащаб селски земеделски стопани и
mvঞ||;;r;u|]uorvomļm|ubঞom-Ѵl-m-];l;m|
кооперативи
в Субсахарска Африка. Уенди е помощник
o=rov|ru-m7b-Ѵ]Ѵ1-;lb-Ľ-m7ļ;L1-1o=
редактор
на „Микробиом“ и председателства експертна
bm|;u;mঞombm|_ov;b|_l;|-0oѴb1vm7uol;Ľĺ
„Роует“, Шотландия, Обединено кралство

и оттогава е част от международна програма за

група към Международния институт за

лидерство, сега като Председател/Президент на Съвета

медико-биологични науки по „управление на

на ENLP (www.enlp.eu.com).

постпрандиална гликемия чрез хранене“ и „ефикасност на
интервенцията при хора с метаболитен синдром’.

Относно ISA
Международната асоциация на подсладителите (ISA) е международна неправителствена
организация с научни цели, представляваща доставчици и потребители на нискокалорични
подсладители. Основана преди повече от 35 години, ISA е призната от Европейската комисия,
национални и международни органи, както и Световната здравна организация, и има статус на
неправителствен наблюдател към Комисията по Кодекс алиментариус, която установява
About the ISA
$_;m|;um-ঞom-Ѵ";;|;m;uvvvo1b-ঞomŐ"őbv-mbm|;um-ঞom-ѴmomŊruoC|ou]-mbv-ঞomb|_
v1b;mঞC1-blvu;ru;v;mঞm]vrrѴb;uv-m7v;uvo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvĺ v|-0Ѵbv_;7o;u
ƒƔ;-uv-]oķ|_;"bvu;1o]mbv;70|_;
ISA цели
да информира и да образоваuor;-mollbvvbomķm-ঞom-Ѵ-m7bm|;um-ঞom-Ѵ
за най-актуалната информация за хранене и научни
u;]Ѵ-|ou-|_oubঞ;vķ-m7|_;)ouѴ7;-Ѵ|_u]-mb-ঞomķ-m7_-vomŊo;uml;m|0v;u;u
постижения
във връзка с ролята и ползите от нискокалоричните подсладители, и храните и
v|-|vb|_|_;o7;Ѵbl;m|-ubvollbvvbom_b1_;v|-0Ѵbv_;vbm|;um-ঞom-Ѵ=oo7v|-m7-u7vĺ

международни стандарти за храните.

напитките, които ги съдържат. ISA също така насърчава изследване и подобряване на
$_;"-blv|obm=oul-m7|o;71-|;om|_;lov|rŊ|oŊ7-|;m|ubঞom-Ѵ-m7v1b;mঞC1
bm=oul-ঞombmu;Ѵ-ঞom|o|_;uoѴ;-m70;m;C|vo=Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uvķ-m7|_;=oo7v-m7
балансирано
хранене.
0;;u-];v|_-|1om|-bm|_;lĺ$_;"-Ѵvo;m1ou-];vu;v;-u1_bm|oķ-m7;m_-m1;vm7;uv|-m7bm]
o=|_;uoѴ;|_-|Ѵo1-Ѵoub;v;;|;m;uv1-mrѴ-bm-1_b;bm]-0-Ѵ-m1;77b;|ĺ

разбирането за ролята, която нискокалорични подсладители могат да играят за постигане на
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