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SÃNÃTATE

Fructoza, mai periculoasã decât zahãrul!
Fructoza, pe care cei mai
mulþi dintre noi o ºtiu doar ca
ingredient al sucurilor din co merþ, este o substanþã cu
douã tãiºuri. Carbohidrat
simplu, mai dulce decât
zahãrul (are puterea de îndul cire 1,7 faþã de 1 a zahãru lui), ea existã în mod natural
în legume ºi fructe, dar ºi în
siropul de porumb, care a
pãtruns masiv în alimentaþia
occidentalã. O vreme, fruc toza s-aa bucurat de o bunã
reputaþie, pe baza pre supunerii cã nu ar produce o
concentraþie mare de zahãr în
sânge. Din acest motiv, a ºi
fost recomandatã diabeti cilor. Recent însã, s-aa
descoperit cã ea poate avea
efecte periculoase pentru
organism. Un studiu publicat
în luna iunie p e site-uul
Hepatology arãta cã fructoza
dãuneazã grav ficatului.
Atunci când este consumatã,
o mare parte din aceastã
monozaharidã este asimilatã
acolo, determinând în timp
steatoza hepaticã (grãsime

dezvoltatã în interiorul orga nului). Un alt studiu, realizat
de Universitãþile Princeton ºi
Rockefeller în februarie, sem nala, la rându-ii, cã siropul de
porumb (bogat în fructozã)

decât cele hrãnite cu zahãr,
chiar dacã au consumat
exact acelaºi numãr de
calorii. În plus, prima cate gorie a depus anormal
grãsimea acumulatã, pe

cauzeazã obezitate la ºoare ci. Fructoza acþioneazã la
nivelul sistemului nervos cen tral, stimulând pofta de mân care. S-aa constatat cã rozã toarele care au avut acces la
sirop de porumb s-aau
îngrãºat cu mult mai mult

abdomen în special, sublini au specialiºtii Universitãþii
Princeton, adãugând cã s-aa
observat ºi o creºtere a
trigliceridelor ºi a hipertensiu nii la ºoarecii respectivi. O
cercetare cu rezultate mult
mai alarmante a fost însã

datã publicitãþii în august, în
Statele Unite! Studiul publicat
de Institutul de Cercetare a
Cancerului semnala cã, în
ciuda celor ºtiute pânã acum,
nu glucoza, ci fructoza ajutã
la înmulþirea celulelor can ceroase. Acestea au tendinþa
de a se dezvolta rapid atunci
când sunt hrãnite cu monoza harida din urmã. În plus, cum
fructoza ridicã acidul uric la
ficat, iar unele celule can ceroase se dezvoltã mai bine
în mediu acid, se poate con cluziona cã, mãcar indirect,
substanþa favorizeazã apariþia
cancerului, nota pe site-uul
sãu doctorul John Briffa,
nutriþionist stabilit la Londra.
Asociaþia procesatorilor de
porumb din SUA a ripostat,
considerând cã studiile de
pânã acum nu ar fi relevante.
Momentan, porumbul fiind
ieftin, siropul sãu e folosit în
aproape orice aliment proce sat, dar ºi într-o
o mulþime de
produse nealimentare, inclu siv în etanolul pentru com bustibil.
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