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Θέμα: Η ασπαρτάμη και άλλα παρόμοια ή συναφή χημικά γλυκαντικά μέσα

Θα μπορούσε η Επιτροπή να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να επανεξετάσει άμεσα τη γνωμοδότηση που εξέδωσε σχετικά με την 
ασπαρτάμη και άλλα παρόμοια ή συναφή χημικά γλυκαντικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη 
πρόσφατες μελέτες;

Αιτιολόγηση

Πρόσφατα δημοσιευθείσες μελέτες καταδεικνύουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της ασπαρτάμης 
στις εγκύους, καθώς και την πιθανή καρκινογόνο δράση του συγκεκριμένου γλυκαντικού 
μέσου.

Η πρώτη μελέτη εκπονήθηκε από τον δανό Thorhallur Halldorsson και δημοσιεύθηκε στην 
Αμερικανική Επιθεώρηση Κλινικής Διατροφής (American Journal of Clinical Nutrition) στα 
τέλη του 2010. Πραγματεύεται τις επιπτώσεις των ποτών «light» ή «χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης» σε ομάδα 59.334 εγκύων. Η εν λόγω έρευνα επισημαίνει ότι η κατανάλωση ενός 
αεριούχου ποτού την ημέρα το οποίο περιέχει γλυκαντικό μέσο αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου 
τοκετού κατά 27%, κατά 35% εάν η έγκυος καταναλώνει δύο ή τρία τέτοια ποτά ημερησίως, 
και κατά 78% εάν η κατανάλωση αυτή υπερβαίνει τα τέσσερα ποτά την ημέρα. Οι επιπτώσεις 
είναι μικρότερες σε περίπτωση κατανάλωσης μη αεριούχων ποτών.
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Η δεύτερη μελέτη, που εκπονήθηκε από τον Morando Soffritti σε συνεργασία με το 
ευρωπαϊκό ίδρυμα Ramazzini (ERF - Ιταλία), δημοσιεύθηκε στην Αμερικανική Επιθεώρηση 
Βιομηχανικής Ιατρικής (American Journal of Industrial Medicine) τον Σεπτέμβριο του 2010. 
Η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασπαρτάμη αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του ήπατος και του πνεύμονα σε αρσενικούς ποντικούς που έχουν 
εκτεθεί στην ουσία από την περίοδο της κύησης έως τον θάνατο.

Η ομάδα της ΕΑΑΤ με θέμα τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών 
συστατικών που προστίθενται στα τρόφιμα (ANS) είχε ήδη εκδώσει, στις 19 Μαρτίου 2009, 
επιστημονική γνωμοδότηση επί των πορισμάτων προγενέστερης μελέτης του ERF σχετικά με 
τη μακροπρόθεσμη καρκινογένεση συνεπεία προγεννητικής έκθεσης στην ασπαρτάμη. Η 
ομάδα της ΕΑΑΤ συνήγαγε το συμπέρασμα «ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν 
γονιδιοτοξική ή πιθανή καρκινογόνο δράση της ασπαρτάμης και ότι δεν συντρέχει κανένας 
λόγος για την αναθεώρηση της προγενέστερα καθορισμένης αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης 
της ασπαρτάμης των 40 mg/kg σ.β./ημέρα».

Η έκθεση των εθνικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της 36ης συνεδρίασης του 
συμβουλευτικού σώματος τον Μάιο του 2010 συμπέρανε εκ νέου ότι «δεν έχουν εντοπισθεί 
νέα στοιχεία που να δείχνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της 
ΕΑΑΤ και της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων». 

Στις 12 Ιανουαρίου 2011, ο γαλλικός οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων και της 
υγείας δήλωσε ότι θα εξετάσει αμελλητί τις ανωτέρω μελέτες προκειμένου να προτείνει 
ενδεχομένως νέες συστάσεις προς τις γαλλικές αρχές και, αν κριθεί απαραίτητο, να υποβάλει 
το θέμα στην ΕΑΑΤ.


