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„Cu excep¡ia maladiilor provenind din cauze
accidentale, otråvire (plumb, arsenic etc.), din
microorganisme extrem de virulente, malforma¡ii
congenitale, majoritatea bolilor cunoscute î¿i au
originea, direct sau indirect, într-o alimenta¡ie
incorectå“. (Dr. W. Kollath)

„Bolile de care suferå omul, urmare a civiliza¡iei,
iau na¿tere mai ales prin intermediul alimenta¡iei ¿i
pot fi vindecate tot numai pe calea unei alimenta¡ii
corecte“. (Dr. H. P Rusch)

Majoritatea produselor alimentare con¡in aditivi
(cunoscu¡i sub denumirea genericå de „E“-uri), care
conservå, dau culoare, formå, spumeazå ¿i mai ales
dau aromå în mod artificial, fåcând astfel produsul
atrågåtor ¿i vandabil timp îndelungat.

„Produsele alimentare cu termen de garan¡ie de
un an sau doi nu sunt o raritate. Nu ne putem a¿tepta
ca un produs atât de vechi så fie bun pentru organis-
mul nostru, chiar dacå el are autoriza¡ia sanitarå
pentru a fi comercializat. Este suficient så ne gândim
cå o maionezå se altereazå în mod normal foarte
repede (în 24 sau maxim 48 de ore), deoarece ea
constituie o hranå foarte bunå pentru bacterii. Vå
pute¡i închipui cât de hrånitoare poate fi o maionezå
din conservå, care a fost produså acum o lunå, a
fost påstratå la temperatura camerei ¿i care nu are
semne evidente de alterare, deoarece are atâta con-
servant, încât bacteriile nu pot tråi hrånindu-se cu
ea. Oare de ce corpul uman s-ar putea hråni cu
aceea¿i substan¡å, cu aceea¿i hranå moartå pe care
bacteriile o refuzå?“ Întrebarea aceasta ¿i-a adresat-
o ¿i inginerul Leonard Rådu¡, director al Labora-
toarelor Genna.

Cercetåtorii spun cå aditivii alimentari sunt sub-
stan¡e chimice de sintezå, care, deoarece nu se
gåsesc în mod natural, nu ar trebui så facå parte din
alimenta¡ia noastrå. Impactul E-urilor asupra or-
ganismului este devastator, deoarece ele nu sunt re-
cunoscute ¿i acceptate de cåtre acesta. O substan¡å
stråinå, afirmå medicii, nu poate fi administratå timp
îndelungat fårå a produce efecte secundare. Con-
sumul îndelungat de produse alimentare aditivate

sintetic produce în organismul uman un bombarda-
ment asupra organelor interne, provoacå distrugerea
sistemului imunitar (acesta ajunge så producå
anticorpi peste måsurå, folosindu-i împotriva pro-
priului organism), precum ¿i o serie de tumori
maligne ¿i benigne.

Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul
Institutului de Cercetåri Alimentare, membru al
Academiei de ªtiin¡e Agricole ¿i Forestiere, consi-
derå cå inciden¡a alarmantå a unor forme de cancer
este strâns legatå de avalan¿a produselor alimentare
bogate în E-uri nocive, consumate frecvent de ro-
mâni. De asemenea, E-urile periculoase sunt „vino-
vate“ de råspândirea bolilor cardiovasculare, ale
tubului digestiv ¿i a alergiilor.

„Una este så månânci un mår ¿i cu totul altceva
este så bei un compot de mere conservat cu aditivi“,
semnaleazå prof. dr. Mencinicopschi. Totodatå,
domnia sa atrage aten¡ia asupra mezelurilor, în
special asupra parizerului, crenvur¿tilor, båuturilor
råcoritoare ¿i preparatelor conservate cu substan¡e
chimice (în special supele la plic sau alimentele afu-
mate).

Potrivit rapoartelor organiza¡iilor interna¡ionale,
mortalitatea în rândul popula¡iei globului, cauzatå
de consumul alimentelor îmbogå¡ite cu substan¡e
artificiale, se afla pe locul al III-lea, dupå consumul
de droguri ¿i medicamente ¿i dupå accidentele de
circula¡ie.

Conform raportului Comisiei Na¡ionale de
Oncologie din 2000, în România cancerul este într-o
cre¿tere alarmantå ¿i se estimeazå cå aceastå
afec¡iune va deveni în scurt timp „boala mileniului
III“, împotriva cåreia nu existå încå premisele cå se
va descoperi un antidot. Cancerul este, fårå îndoialå,
o consecin¡å. Chiar dacå nu au fost descoperite în
totalitate cauzele acestei boli ucigåtoare, cercetåtorii
au reu¿it så contureze trei dintre acestea: poluarea,
tutunul ¿i alimenta¡ia. Cea din urmå, potrivit unor
studii recente, pare a fi una dintre cele mai impor-
tante cauze ale apari¡iei cazurilor de cancer.

Conform normelor oficiale, prin aditivi alimentari
se în¡elege orice substan¡å care, în mod normal, nu
este consumatå ca aliment în sine ¿i care nu este
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ingredient alimentar caracteristic, având sau nu o
valoare nutritivå, ¿i prin a cårui adåugare inten¡ionatå
la produsele alimentare în scopuri tehnologice, în
decursul procesului de fabricare, prelucrare, pre-
parare, tratament ¿i ambalare a lor, devine o com-
ponentå a acestora.

În listele interna¡ionale (ca ¿i în cea na¡ionalå),
aditivii sunt clasifica¡i în 25 de categorii ¿i numerota¡i
specific:

– coloran¡i: pentru a schimba sau a da culoare;
E100-E182

– conservan¡i: substan¡e care prelungesc pe-
rioada de påstrare a alimentelor prin prote-
jarea lor împotriva alterårii produse de
microorganisme; E200-E297

– antioxidan¡i: substan¡e care prelungesc
perioada de påstrare a alimentelor prin pro-
tejare împotriva oxidårii (de exemplu: rânce-
zirea, schimbarea culorii); E300-E390

– emulgatori: asigurå un amestec omogen între
apå ¿i gråsimile alimentare; E400-E496

– såruri de topire E400-E496
– agen¡i de îngro¿are: substan¡e care au capa-

citatea de a måri vâscozitatea produselor ali-
mentare; E400-E496

– agen¡i de gelifiere: substan¡e care permit ¿i
care ajutå la formarea gelurilor; E400-E496

– stabilizatori: substan¡e care fac posibilå men-
¡inerea proprietå¡ilor fizico-chimice ale
alimentelor, men¡inând omogenizarea dis-
persiilor, culoarea etc.; E400-E496 agen¡i de
gust (aromatizan¡i). Se împart în trei categorii:
a) substan¡e aromate naturale – se ob¡in prin
procese fizice enzimatice sau microbiologice
din materii prime de origine vegetalå sau
animalå; b) substan¡e identic naturale – sunt
identice din punctul de vedere al compozi¡iei
cu aromele naturale, componentele fiind ob¡i-
nute prin sintezå; c) substan¡e artificiale – se
ob¡in prin sintezå, având structura ¿i com-
pozi¡ia diferite de cele naturale; E600-E640

– acidifian¡i: substan¡e care cresc aciditatea ali-
mentelor, imprimându-le un gust acru; E300-
E390

– agen¡i antiaglomeran¡i: E500-E580
– amidon modificat: E1400-E1450
– edulcoran¡i (îndulcitori): substan¡e (altele

decât zahårul) care se utilizeazå pentru a da
gust dulce alimentelor; E900-E999

– substan¡e de afânare: substan¡e care contri-
buie la cre¿terea volumului alimentelor fårå
a modifica valoarea energeticå; E400-E496

– antispuman¡i: se folosesc pentru reducerea ¿i
prevenirea spumei; E500-E580

– agen¡i de suprafa¡å ¿i albire: E900-E999/
E1500-1520

– agen¡i de întårire: afermisan¡i E500-E580,
umectan¡i-E1200-E1202 / E1400-E1450 /
E1500-E1520, enzime E1100-E1105

SURSELE ADITIVILOR

Aditivii alimentari sunt substan¡e mai rar extrase
din materii prime naturale, de cele mai multe ori
fiind de sinteza ¿i în acela¿i timp relativ neconven-
¡ionale. Între aditivi, aromatizan¡ii alimentari cuprind
substan¡e naturale sau sintetice foarte variate. Aro-
matizan¡ii sintetici sunt admi¿i numai pentru aro-
matizarea produselor zaharoase, de patiserie, în-
ghe¡atå, ciocolatå, margarinå, båuturi alcoolice dis-
tilate ¿i a altor produse conform normelor de igienå.
În ceea ce prive¿te coloran¡ii alimentari, ace¿tia pot
avea atât surse naturale, cât ¿i artificiale. De exem-
plu, în familia coloran¡ilor galbeni întâlnim:

– E100, Curcumina, are o surså naturalå, ¿i
anume ¿ofranul de India

– E104, Quinolina, are o surså artificialå, ¿i
anume gudronul sintetic de huilå

– E102, Tartrazina, produs chimic ce are ca
surså colorant Azo

– E107 sau Galben 2G, produs sintetic, având
ca surså atât gudronul sintetic de huilå, cât ¿i
colorantul Azo

– E110, Galben Floarea Soarelui, produs sin-
tetic, având ca surså atât gudronul sintetic de
huilå, cât ¿i colorantul Azo.

În familia coloran¡ilor ro¿ii, întâlnim:
– E120, acidul carminic, ob¡inut din surse na-

turale, ¿i anume din crusta insectelor gestante
– E122, E123, E124, E127, E128 au surse

sintetice, fiind ob¡inute din gudronul sintetic
de huilå ¿i colorantul Azo.

În familia coloran¡ilor alba¿tri, întâlnim:
– E131, E132, E133 au ca surså naturalå gu-

dronul de huilå. Sunt folosi¡i ca ¿i coloran¡i
alimentari naturali: carotenul, xantofila ¿i
clorofila. Coloran¡ii artificiali au o mare putere
de colorare, sunt relativ mai ieftini decât cei
naturali, u¿or de påstrat ¿i de întrebuin¡at.

Zero zahår, savoare maximå
Pepsi Max
Ingrediente: dioxid de carbon, caramel, aspar-

tam, acid citric ¿i acid fosforic alimentar, benzoat
de sodiu, cafeinå, aromå de cola.

E211 (benzoatul de sodiu) este folosit ca anti-
septic, conservant alimentar ¿i pentru a masca gustul
unor alimente de calitate slabå; båuturile råcoritoare
cu aromå de citrice con¡in o cantitate mare de benzoat
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de sodiu (pânå la 25 mg/250 ml); se mai adaugå în
lapte ¿i produse din carne, produse de brutårie ¿i
dulciuri; prezent în multe medicamente (Tylenol,
Phenergan); se cunoa¿te cå provoacå urticarie ¿i
agraveazå astmul. Asocia¡ia consumatorilor din
Pia¡a Comunå Europeanå îl considerå cancerigen,
înså este permis în România; interzis în SUA.

E330 (acid citric) – produce afec¡iuni ale cavitå¡ii
bucale (afte) ¿i are ac¡iune cancerigenå. Se gåse¿te
în cele mai multe sucuri care se aflå în comer¡,
mu¿tar (sub formå de arome), ciuperci conservate.

Pepsi Cola Max
Îndemnul producåtorilor: Dare for more; 2,5 l la

pre¡ de 2 l
E 338 (acid fosforic) - produce tulburåri digestive

(indigestie, vomå, colici abdominale ¿.a.); folosit ¿i
în preparatele din brânzå.

E 951 (aspartam) este un îndulcitor des folosit ¿i
poate fi surså a peste 70 de tipuri de boli; cancerigen.
Întâlnit în guma de mestecat, produse zaharoase,
båuturi råcoritoare; interzis în SUA. Pe termen lung,
prin scåderea imunitå¡ii, consumul în exces de
aspartam expune la gripå, boli de plåmâni, infec¡ii
urinare ¿i intestinale. Lipsa de calciu apare ¿i ea în
timp. Folosirea aspartamului are ¿i alte efecte nocive
asupra sånåtå¡ii: cefalee, insomnie, tulburåri de
vedere, auz ¿i memorie, obosealå, palpita¡ii ¿i predis-
pune la îngrå¿are. În acela¿i timp, E 951 joacå un
rol important în declan¿area tumorilor cerebrale, a
sclerozei multiple, malforma¡iilor ¿i diabetului.

Cafeina – un alcaloid care în cantitå¡i mari pro-
voacå palpita¡ii, cre¿terea presiunii sangvine, vomå,
convulsii, diaree, mic¡iuni frecvente, insomnie,
crampe stomacale, tremuråturi ale mâinilor, spasme
musculare, scåderea calcemiei.

Prigat, båuturå råcoritoare necarbonatatå, cu
îndulcitori

Ingrediente: apå, concentrat natural de portocale,
aspartam, acetsulfam-K, acidifiant – acid citric, con-
servant – benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (E
202), colorant – beta caroten, antioxidant – acid
ascorbic.

E 951 (aspartam), E 950 (acetsulfam-K), E 330
(acid citric), E 211 (benzoat de sodiu) – cancerigene.

Acidul benzoic (E 210) ¿i deriva¡ii lui sunt
cancerigeni (E 213 benzoat de calciu – E 218).

Cappy, Tempo light, Grapefruit, fårå zahår
Ingrediente: apå, suc de grapefruit minimum 4%,

acidifiant acid citric, stabilizatori E 452 (polifosfa¡i),
E 455, E 1450, îndulcitori ciclamat de sodiu, acet-
sulfam K ¿i aspartam, conservan¡i sorbat de potasiu

(E 202) ¿i benzoat de sodiu, arome identic naturale,
chininå.

E330 (acid citric), E 951 (aspartam), E 950 (acet-
sulfam-K), E 211 (benzoat de sodiu) – cancerigene.

E 952 (ciclamat) este un îndulcitor artificial care
poate produce migrene ¿i alte reac¡ii adverse; unele
teståri au aråtat cå poate fi cancerigen; este interzis
în SUA (din 1970) ¿i Anglia, din cauza poten¡ialului
cancerigen.

E 455 (difosfa¡i) – în cantitå¡i mari pot determina
tulburåri ale raportului calciu/fosfor în organism.

E 452 (polifosfa¡i) – în cantitå¡i mari altereazå
activitatea metabolicå a organismului.

Coca Cola light
Ingrediente: apå, dioxid de carbon, colorant

caramel, îndulcitori ciclamat de sodiu, acetsulfam-
K ¿i aspartam, acidifian¡i acid fosforic, acid citric,
arome naturale, conservant benzoat de sodiu,
cafeinå.

E 330 (acid citric), E 951 (aspartam), E 950 (acet-
sulfam-K).

E 952 (ciclamat), E 211 (benzoat de sodiu) – can-
cerigene.

E 338 (acid fosforic) – produce tulburåri digestive.

Creme Ole, cu gust de vanilie (gata în trei minute,
fårå fierbere)

Praf de budincå cu gust de banane, de la Dr. Oetker
Ingrediente: zahår pudrå, amidon modificat din

porumb, aromå de vanilie, gelifiant, carboximetil-
celulozå, coloran¡i alimentari galben de quinoleina
¿i sunset yellow.

Poiana, batoane de ciocolatå cu spumå ¿i aromå
de portocale

E 110 (sunset yellow) – intrå în componen¡a su-
curilor, dropsurilor, înghe¡atei, snacks-urilor; în unele
båuturi, medicamente, conserve de pe¿te, prafuri de
budincå, colorându-le în galben „apus de soare“;
cancerigen (tumori renale); alte efecte: congestie
nazalå, alergii, hiperactivitate, dureri abdominale,
vomå, indigestie; interzis în Norvegia.

E 466 (carboximetilceluloza) – produce tulburåri
digestive (indigestie, vomå, colici abdominale ¿.a.).

E 104 (Quinoline Yellow) – folosit în rujuri,
produse pentru pår, parfumuri, o gamå largå de me-
dicamente; colorant galben pentru înghe¡ate,
dropsuri, prafuri de budincå; provoacå dermatite;
interzis în Australia, SUA ¿i Norvegia. E 110 (sunset
yellow).

E 330 (acid citric) – cancerigen.
E 440 (pectinå) în cantitå¡i mari provoacå

disconfort intestinal; folosit în gemuri, jeleuri, sosuri.
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Înghe¡ata Amicii
Ingrediente: lapte praf, zahår, gråsimi vegetale,

coloran¡i (E 127, E141, E132, E102) ¿i stabilizatori
(E471, E412, E410), acid citric (E330), arome
naturale identice, glucozå.

E127 (eritrozinå) – colorant ro¿u pentru com-
poturi ¿i alte alimente; provoacå muta¡ii genetice,
provoacå cancer al tiroidei la ¿obolani (studiu din
anul 1990), posibil ¿i la om; întâlnit în båuturi
alcoolice, înghe¡atå, pråjituri, bomboane, sucuri
råcoritoare; interzis în SUA din 1990 ¿i Norvegia.

E132 (indigotinå) este un colorant care se adaugå
în tablete ¿i capsule, înghe¡atå, dulciuri, produse de
patiserie, biscui¡i; poate provoca grea¡å, vomå, hiper-
tensiune arterialå, urticarie, probleme de respira¡ie
¿i alte reac¡ii alergice; interzis în Norvegia.

E 412 (guma guar) – poate provoca grea¡å, me-
teorism ¿i crampe, reduce nivelul colesterolului.

E 102 (tartrazinå) – colorant galben care se gå-
se¿te în dulciuri (budinci, înghe¡ate, dropsuri),
båuturi, mu¿tar, supe instant, gemuri, cereale,
snacks-uri; are ac¡iune cancerigenå (tumori tiroi-
diene), poate provoca muta¡ii cromozomiale; deter-
minå deficien¡e în vitamina B6 ¿i zinc; genereazå
crize de astm bron¿ic, urticarie ¿i hiperactiviate la
copii; interzis în Norvegia, Austria, Suedia, Elve¡ia,
Marea Britanie, Olanda.

APC România solicitå autoritå¡ilor de resort inter-
zicerea folosirii acestui compus, cel pu¡in pentru
produsele frecvent consumate de copii, deoarece s-a
constatat cå dozele mari de tartrazinå determinå mo-
dificåri histologice ireversibile ale ficatului. ºinând
cont cå acest compus este frecvent folosit în
båuturile råcoritoare pe perioada verii, problemele
cauzate de tartrazinå pot deveni extrem de grave.
Doza maximå admiså pentru consum este de 0,75
mg/kg corp, iar în produsele alimentare de 70 mg/
kg corp, cu excep¡ia rahatului, unde doza admiså
este de 30 mg/kg. Cu alte cuvinte, dacå un pro-
ducåtor introduce în båuturi råcoritoare cantitatea
maximå de colorant – 70 mg/kg (echivalent litru) -
atunci o persoanå de 30 kg care bea doi litri de suc
va ingera 140 mg colorant, în timp ce doza maximå
admiså pentru o persoanå de 30 kg este de 22,5 mg.

Înghe¡ata Fragola de fri¿cå cu cåp¿uni
Ingrediente: lapte degresat rehidratat, zahår,

gråsimi vegetale, pulpå de cåp¿uni, emulgatori E
471, stabilizatori E 407, E 410, E 412, arome, acid
citric E330; coloran¡i E 122, E 104, E 140. E 122
(azorubinå) este un colorant ro¿u, ob¡inut din
gudron; se adaugå la dulciuri, mar¡ipan, cristale
pentru jeleuri, peltea. Poate produce reac¡ii adverse
la persoanele astmatice ¿i la cele alergice la aspirinå.

Este interzis în Japonia, Suedia, SUA, Austria ¿i
Norvegia. E104 (Quinoline Yellow) – provoacå
dermatite E 330 (acid citric) – cancerigen, E 412
(guma guar).

Gusto, pufule¡i cu surprize
Ingrediente: målai, sare, arome naturale identice,

colorant alimentar E 102 (tartrazinå) – cancerigen.

Salam de varå Campofrio
Ingrediente: carne porc, carne vitå, carne pasåre,

organe porc, apå, proteinå vegetalå, antioxidan¡i –
izoascorbat de sodiu, lactat de sodiu, sare, zahår,
condimente, conservant (nitrit de sodiu), stabilizatori
(polifosfa¡i), colorant (acid carminic).

E 250 (nitrit de sodiu) – produce boli cardio-vas-
culare; în stomac se poate combina cu alte substan¡e
ducând la formarea de nitrozamine; interzis în multe
¡åri; utilizat în stabilizarea culorii ro¿ietice a cårnii
conservate (fårå nitrit, hot dog-ul ¿i pastrama ar aråta
gri) ¿i då o aromå caracteristicå. Adåugarea de nitri¡i
în alimente poate duce la formarea de cantitå¡i mici
de substan¡e cu poten¡ial cancerigen, în special cel
din pastramå. Companiile care proceseazå carnea
adaugå acum, pe lângå nitrit, acid ascorbic sau
izoascorbic pentru a împiedica formarea de nitro-
zamine. Industria cårnii justificå utilizarea nitri¡ilor
pentru efectul lor inhibitor asupra dezvoltårii bac-
teriilor producåtoare de toxinå botulinicå. Pentru pro-
dusele din carne mai sunt folosi¡i ¿i E 251 (nitrat de
sodiu), E 252 (nitrat de potasiu), E 249. E 450 (di-
fosfa¡i – disodic, trisodic) produce tulburåri digestive
(indigestie, vomå, colici abdominale).

Krax cu ca¿caval
Ingrediente: pelete (fainå de grâu, sare, afânator),

ulei vegetal, preparat aromatizat cu gust de ca¿caval,
stimulatori de aromå – monosodiu glutamat, acid ino-
zinic, guanilat disodic, coloran¡i: galben sunset (E
110), tartrazinå (E 102), annatto, extract de ardei ro¿u.

Krax cu ¿uncå, al¡i coloran¡i
Ingrediente: ro¿u ponceau, indigotinå, annatto E

621 (glutamat monosodic) con¡inut în exces în su-
pele concentrate, considerat de speciali¿ti dintre cele
mai cancerigene substan¡e; se folose¿te ¿i pentru
conservarea laptelui, brânzeturilor, mezelurilor, ciu-
percilor, tonului, preparatelor înghe¡ate. Organiza¡ii
de profil din Uniunea Europeanå duc o intenså cam-
panie de interzicere a acestei substan¡e. Glutamatul
de sodiu este unul dintre principalii factori care pro-
duc boala Alzheimer. Are efecte adverse la per-
soanele astmatice, efecte neurotoxice, poate provocå
migrene ¿i crampe; interzis în mâncarea copiilor;
folosit ¿i ca substitut pentru sare.



PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 1, NR. 1-2, AN 200874

ADITIVII ALIMENTARI

E 102, E 110 – cancerigeni.
E132 (indigotinå) poate provoca grea¡å, vomå,

hipertensiune arterialå, urticarie, probleme de
respira¡ie ¿i alte reac¡ii alergice; interzis în Norvegia.

E 160 (annatto) – colorant ro¿u, se gåse¿te în
brânzå, unt, margarinå, cereale, snacks-uri, så-
punuri, vopsele pentru corp; provoacå urticarie; se
recomandå renun¡area la el.

E 124 (ro¿u ponceau) toxic, interzis în SUA ¿i
Norvegia, se gåse¿te în mezeluri; cancerigen la
animalele de laborator; poate produce reac¡ii adverse
la persoanele astmatice ¿i cele alergice la aspirinå.

Cremå, biscui¡i cu cremå de portocale
Ingrediente: fåinå de grâu, zahår, zahår invertit,

gråsimi vegetale hidrogenate, amidon, agen¡i de
afânare (E 503, E 500, E 450), sare, emulsificator (E
322), metabisulfit de sodiu (E 223), colorant (E 110).

E 110 (galben sunset) – cancerigen.
E 503 (carbonat de amoniu) – iritant pentru

mucoase.
E 450 (difosfa¡i) – în cantitå¡i mari afecteazå

raportul calciu/fosfor.
E 223 (metabisulfit de sodiu) în categoria aditi-

vilor periculo¿i pentru sånåtate (în grupa E 220 – E
228); provoacå alergii, afec¡iuni intestinale, atac de
astm, distruge vitamina B1; se poate gåsi în carne
de hamburgeri, cartofi deshidrata¡i, fructe confiate,
pråjituri, bere, vin, o¡et de vin, unele sucuri.

Knorr, supå cremå de legume, cât ¿i Delicat 8,
Knorr, bazå pentru mâncåruri

Ingrediente: legume deshidratate, fåinå de grâu,
gråsime vegetalå hidrogenatå, amidon de porumb,
sare, poten¡iatori de aromå (glutamat monosodic,
inozinat, guanilat), proteine ¿i glucide din lapte,
agent de îngro¿are (gumå de guar), condimente.

E 621 (glutamat de sodiu) – cancerigen; supele
se ob¡in prin deshidratarea ciorbelor ¿i a supelor
preparate normal, în cantitå¡i industriale, pânå rezultå
un praf care, ulterior, este amestecat cu substan¡e
chimice (coloran¡i, aromatizan¡i, conservan¡i ¿i glu-
tamat de sodiu), dupå care se ambaleazå în vid, sau
sub formå de cubule¡e; unul dintre principalii factori
care produc boala Alzheimer. Are efecte adverse la
persoanele astmatice, efecte neurotoxice, poate
provoca migrene ¿i crampe.

Orbit Professional, strong mint, gumå de mes-
tecat fårå zahår, cu îndulcitori ¿i arome de mentå
¿i sim¡i cå într-adevår î¡i curå¡å bine din¡ii!

Ingrediente: îndulcitori – xilitol, manitol, as-
partam, acetsulfam-K, bazå de gumå, întåritor 414,
stabilizator 422, arome, polifosfat de sodiu, colorant

E 171, emulsificator E 322, agent de glazurare E
903, antioxidant E 320.

E 951 (aspartam), E 950 (acetsulfam) – can-
cerigeni.

E 414 (acacia) – posibil så producå alergii ¿i
u¿oare irita¡ii ale mucoaselor.

E 422 (glicerol) – în cantitå¡i mari poate produce
dureri de cap, grea¡å, hiperglicemie; întâlnit în li-
chior, fructe uscate, produse slab calorice.

E 320 (Butil-hidroxi-anisol BHA) – conservant
gåsit în cartofi deshidrata¡i, uleiuri vegetale, mar-
garinå, supe concentrate, sosuri, gumå de mestecat,
arahide; posibil cancerigen (în doze mari a provocat
tumori la animalele de laborator), cre¿te nivelul de
colesterol; derivat din petrol; în unele ¡åri interzis în
mâncarea pentru copii, putând provoca reac¡ii aler-
gice ¿i hiperactivitate; interzis în Japonia în 1958;
exper¡ii recomandå oficial interzicerea în Marea
Britanie; restaurantele McDonald’s din SUA au
eliminat acest aditiv din produsele lor încå din 1986.

E 421 (manitol) – posibil så provoace alergii; in-
terzis în mâncarea sugarilor putând provoca diaree
¿i disfunc¡ii renale; provoacå grea¡å, vomå; în pro-
duse cu con¡inut redus în calorii.

Salata de icre Hering Negro 2000
Ingrediente: ulei vegetal, apå carbogazoaså, icre

sårate hering, ceapå, gelifiant-gumå xantan, gumå
guar, conservant E 221, E 200, acidifiant-acid citric
(E330), antioxidant E 316 (propil galat) – poate pro-
voca irita¡ii ale mucoasei gastrice sau ale pielii; în unele
¡åri este interzis în mâncarea copiilor, E 200 (acid
sorbic) – iritant pentru piele, E221 (sulfit de sodiu) –
alergii E 330 (acid citric) – cancerigen, afte bucale.

Înghe¡ata Dino, îngheta¡a Lactis
Ingrediente: apå, zahår, gråsimi vegetale, lapte

praf degresat, sirop de glucozå, emulgatori (mono
¿i digliceride ¿i esteri cu acizi gra¿i), stabilizatori,
caragenan (E 407), arome identic naturale, acidifiant
acid citric, caramel (E 150), coloran¡i artificiali – în
func¡ie de sortiment

E 150 (caramel) – în categoria aditivilor suspec¡i,
se recomandå renun¡area la el pentru alimentele des-
tinate copiilor.

E407 (caragenan) – tulburåri digestive (indigestie,
vomå, colici abdominale).

E 122 (azorubina) este un colorant ro¿u, ob¡inut
din gudron, care se adaugå la dulciuri, mar¡ipan,
cristale pentru jeleuri, peltea. Poate produce reac¡ii
adverse la persoanele astmatice ¿i la cele alergice la
aspirinå. Este interzis în Japonia, Suedia, SUA,
Austria ¿i Norvegia.



PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 1, NR. 1-2, AN 2008 75

ADITIVII ALIMENTARI

E 102 (tartrazinå) – colorant galben; ac¡iune
cancerigenå (tumori tiroidiene), poate provoca mu-
ta¡ii cromozomiale; determinå deficien¡e în vitamina
B6 ¿i zinc; genereazå crize de astm bron¿ic, urticarie
¿i hiperactiviate la copii; interzis în Norvegia,
Austria, Suedia, Elve¡ia, Marea Britanie, Olanda.

E 124 (ro¿u ponceau) interzis în SUA ¿i Norvegia,
se gåse¿te în mezeluri; cancerigen la animalele de
laborator, poate produce reac¡ii adverse la persoa-
nele astmatice ¿i la cele alergice la aspirinå.

E 131 (albastru patent) – cancerigen, interzis în
Australia, SUA, Norvegia; se folose¿te în båuturile
spirtoase ¿i pråjituri.

E 110 (sunset yellow) – cancerigen, congestie
nazalå, alergii, hiperactivitate, tumori renale, dureri
abdominale, vomå, indigestie; interzis în Norvegia.

Sugus Jellymania, jeleuri gumate cu arome de fructe
A¿a multe ¿i a¿a bune doar Sugus în pungå-¡i

pune: Dacå pui mâna pe ei, nu te superi, ci mai vrei!
Ingrediente: sirop de glucozå, agent de uleiere (ulei

vegetal, cearå Carnauba E 903), arome natural identice,
vitamina C, coloran¡i (ro¿u-azorubinå E 122, galben –
tartrazinå E 102, albastru – albastru patent E 131).

E 903 – folosit în cosmeticå, cerneluri; uneori
poate provoca reac¡ii alergice.

E 122 (azorubinå) colorant ro¿u, reac¡ii adverse
la persoanele astmatice ¿i la cele alergice la aspirinå.

E 102 (tartrazinå) – colorant galben; cancerigenå,
poate provoca muta¡ii cromozomiale; determinå
deficien¡e în vitamina B6 ¿i zinc; genereazå crize
de astm bron¿ic, urticarie ¿i hiperactiviate la copii.

E 131 (albastru patent) – cancerigen.

Pasta de ardei, Regal, European Food
Ingrediente: pastå de ardei, pastå de tomate, ami-

don din porumb, o¡et, zahår, poten¡iator de aromå
(glutamat de sodiu), acidifiant (acid citric), agen¡i
de îngro¿are (gumå xantan), conservan¡i (sorbat de
potasiu E 202, benzoat de sodiu E 211), aromå
naturalå, colorant extract de ardei ro¿u, antioxidant
(acid ascorbic).

E 621 (glutamat de sodiu), E 330 (acid citric), E
211 (benzoat de sodiu) – cancerigeni.

E 220-E 228 Sulfi¡i – conservan¡i; provoacå
alergii; în carne de hamburgeri, cartofi deshidrata¡i,
fructe confiate, pråjituri, bere, vin, o¡et de vin. Båu-
turile alcoolice, cum ar fi berea sau vinul, sunt
saturate de metabisulfit, care då limpezime, dar care
atacå sistemul digestiv. La bere, în procesul de
pasteurizare sunt folosite substan¡e chimice care
provoacå migrene. Din punctul de vedere al
aditivilor alimentari, tåriile (vodcå, whisky etc.) nu
prezintå pericol, întrucât chiar alcoolul este un bun
conservant, dar în lichioruri se adaugå coloran¡i: E
102 (tartrazina), E 110 (sunset yellow) etc.

E 555 (silicatul de aluminiu ¿i potasiu) este folosit
în sare, lapte praf ¿i fåinå. De¿i se cunoa¿te cå
aluminiul este cauza unor probleme placentare în
timpul sarcinii ¿i cå este asociat cu boala Alzheimer,
este permis în România.

Nu vå låsa¡i în¿ela¡i de reclamele tip „ca la mama
acaså“ sau de ambalajele atrågåtoare. Gustul vå
poate în¿ela, cåci unele chimicale dau arome mai
intense decât cele naturale, dar „afarå-i vopsit gardul,
înåuntru-i leopardul“.
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Plasturele cu hormoni masculini duce la cre¿terea
 libidoului la femei

Femei aflate în stadiul post-meno-
pauzal cu un nivel al dorin¡ei sexuale
foarte scåzut au înregistrat o cre¿tere
a func¡iei sexuale dupå ce li s-a aplicat
un tratament cu hormonul masculin
testosteron distribuit prin piele la apli-
carea unui plasture care con¡ine acest
hormon. Deocamdatå sunt necesare
mai multe studii pentru a verifica
siguran¡a acestui tratament.

Dr. Susan R. Davis de la Monash
University din Prahran, Australia, a
relevat în urma cercetårilor ei ¿i a
colaboratorilor cå „multe femei aflate
în faza de postmenopauzå continuå så
fie active sexual, în ciuda faptului cå
resimt un nivel ridicat de insatisfac¡ie,
deoarece doresc så-¿i satisfacå partenerul
¿i så påstreze armonia domesticå“.

În timp ce testosteronul s-a dovedit
eficient în cre¿terea libidoului în rândul
femeilor aflate în faza postmenopauzalå
¿i care beneficiazå de terapia de
înlocuire de hormoni, la femeile care
nu iau estrogen eficien¡a acestui tip de
tratament nu este cunoscutå.

Întotdeauna a existat preocuparea
de a afla dacå testosteronul adminis-
trat fårå så fie acompaniat de un alt
hormon poate avea efecte adverse
asupra nivelelor circula¡iei lipidelor
(gråsimile), metabolismului glucozei
(zahår) sau asupra ¡esutului sânului.

Experimentul APHRODITE (A
Phase III Research Study of Female
Sexual Dysfunction in Women on
Testosterone Patch without Estrogen)
dezvoltat în 65 de centre din
Australia, Europa ¿i SUA a inclus
femei care erau în faza postmeno-
pauzalå care acuzau faptul cå o pier-
dere semnificativå a dorin¡ei sexuale
le-a cauzat neplåceri în alte planuri
personale.

În acest studiu, 267 de femei au
fost selectate så primeascå testosteron
transdermal în dozå de 150g/zi, 267
au primit acela¿i tratament cu aju-
torul plasturilor cu hormoni în dozå
de 300g/zi ¿i un ultimo grup de 277
de femei au primit placebo. Plasturii
(Intrinsa, Procter & Gamble) au fost
aplica¡i pe abdomen de câte 2 ori pe
såptåmânå. Nici doctorii ¿i nici paci-
entele nu au ¿tiut care din cele 3 trata-
mente li s-a aplicat.

În a 24-a såptåmânå, o cre¿tere a
episoadelor sexuale satisfåcåtoare a fost
semnificativ mai mare în cadrul gru-
pului care a primit tratamentul cu
dozå de 300g/zi fa¡å de cel care a
primit placebo, dar fa¡å de cel care a
primit o dozå mai micå diferen¡ele nu
au mai fost semnificative. Ambele
grupuri care au primit tratament cu
testosteron au înregistrat o cre¿tere a
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apetitului sexual ¿i o scådere a insatis-
fac¡iei sexuale.

Cel mai comun efect secundar al
terapiei cu acest hormon a fost o
cre¿tere a pilozitå¡ii nedorite, mai ales
în rândul pacientelor care au primit
doza cea mai mare. Frecven¡a ¿i gra-
vitatea altor efecte secundare cum ar
fi: apari¡ia acneei, cåderea pårului sau
îngro¿area vocii, nu a diferit între
grupele tratate. În rest, nu au fost
raportate modificåri clinice semni-
ficative în nivelul lipidelor din sânge,
în metabolismul glucozei sau în
func¡ionarea ficatului la nici unul
din grupuri.

Preocupåri au apårut în legåturå
cu depistarea cancerului la sân la 4
femei din grupurile celor tratate cu
testosteron. S-a dovedit cå unul
dintre cazuri era simptomatic, având
o sângerare a sfârcului anterioarå
începerii acestui studiu ¿i un alt caz
a fost diagnosticat dupå 4 luni de la
tratamentul respectiv. Alte douå ca-
zuri au fost diagnosticate dupå 52 ¿i
104 de såptåmâni.

Cercetåtorii au concluzionat cå
sunt necesare date adi¡ionale pentru
a evalua siguran¡a utilizårii trata-
mentului cu testosteron, pe termen
lung, în cazul femeilor al cåror estrogen
este în scådere.


