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BĂUTURI CARBOGAZOASE ÎNDULCITE: ELEMENT
DEFINITORIU ÎN PREVENğIA EPIDEMIEI DE
OBEZITATE ùI PATOLOGIE METABOLICĂ
Arguments for reducing consumption of carbonated soft drinks: de¿ning factor in
prevention of obesity and metabolic pathology epidemic
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Institutul NaĠional de Diabet, NutriĠie úi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“, Bucureúti

REZUMAT
Printre factorii importanĠi responsabili de epidemia actuală de obezitate, diabet, sindrom metabolic úi boli
cardiovasculare, un rol special îl joacă modi¿carea stilului de viaĠă, cu cele două componente: scăderea activităĠii
¿zice úi dezechilibrul din alimentaĠia modernă. Pe lângă creúterea aportului de lipide saturate de origine animală
úi scăderea celui de vegetale, un dezechilibru important este dat de consumul crescut de băuturi carbogazoase
îndulcite (BCI), bogate în calorii, dar fără alĠi nutrienĠi. Pentru prevenirea patologiei metabolice, este nevoie de
iniĠierea programelor naĠionale úi globale de avertizare úi educare, mai ales pentru grupe mici de vârstă, care sunt
mai predispuúi úi vulnerabili acestui stil de viaĠă modern. Deja organizaĠiile internaĠionale s-au activat în de¿nirea
úi promulgarea măsurilor necesare stopării acestei epidemii.
Cuvinte cheie: obezitate, diabet, băuturi carbogazoase îndulcite, aport caloric

ABSTRACT
Among the main factors responsible for the actual epidemic of obesity, metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular diseases, a particularly role is played by lifestyle modi¿cations with its two branches: the decrease in
physical activity and the profound modi¿cation in food intake. Apart the increase in intake of saturated animal lipids
and decrease of vegetables, an important disequilibrium was induced by the high amount of carbonated soft
drinks, rich in calories but without the essential nutritional factors present in the traditional alimentation. In order to
prevent the metabolic pathology, there is need for special national and global programs for awareness and education, targeting mainly young ages which are prone and vulnerable to a such trend of consumption. Already the
most important organizations of the World are aware and ready to act to stop this epidemic.
Key words: obesity, diabetes, soft drinks, carbonated, caloric intake

Prezentate în ambalaje atractive, îmbietoare prin
aromele variate, băuturile carbogazoase au ajuns să
¿e nelipsite din consumul majorităĠii populaĠiei la
nivel global, adulĠi úi copii. Efectele consumului
zilnic ale acestor sucuri, băuturi non-alcoolice carbogazoase îndulcite (BCI), care au devenit principala sursă de adaos de carbohidraĠi (1), sunt devastatoare asupra sănătăĠii, afectând deopotrivă statusul

ponderal, echilibrul acido-bazic úi mineral, implicit
sistemul osos, renal, sănătatea orală etc. Principala
Ġintă a programelor de prevenĠie trebuie să se orienteze către informarea úi educarea copiilor, adolescenĠilor úi a adulĠilor tineri, care sunt mai receptivi
în schimbarea stilului de viaĠă, dar úi a părinĠilor
lor.
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CUM ACğIONEAZĂ BĂUTURILE
CARBOGAZOASE ÎNDULCITE?
Prin crearea dependenĠei de gustul dulce, prin
aportul excesiv de calorii „goale“ (adică lipsite de
alĠi nutrienĠi) (2), prin efectele nocive metabolice
ale zahărului (în exces) úi a edulcoranĠilor (îndulcitori naturali sau arti¿ciali), prin dezechilibrul
mineral al calciului úi aciditate etc.

MECANISMUL DEPENDENğEI DE GUST
PreferinĠele pentru arome noi se „învaĠă“ de către
creier prin asocierea aromei cu un gust deja cunoscut (ex. zahăr) sau/úi prin consolidarea postorală a proprietăĠilor unui nutrient (ex. glucoză).
Acest mecanism este descris de Sclafani în 1995
(3).
DependenĠa prin plăcere asupra centrilor hipotalamici este dobândită prin două circuite dopaminice,
condiĠionarea preferenĠială a aromelor prin gustul
dulce al edulcorantelor úi prin efectele lor postorale (4). Mai mult, asocierea zaharozei cu CO2 din
băuturile carbogazoase, prin efectul CO2 asupra
procesării neuronale úi a stimulilor dulci, creúte
consumul de zaharoză (5). Di Salle úi echipa sa (5)
demonstrează recent în studiul său că adaosul de
CO2 în sucuri alterează percepĠia gustului, nefăcând
distincĠia la nivel cerebral între edulcoranĠi naturali
sau arti¿ciali, calorici sau noncalorici. Deúi aceasta
ar putea creúte consumul de sucuri „dietetice“, tot
prin mecanisme neuronale, va creúte úi nevoia de
dulce, ducând în ¿nal la exces ponderal úi sindrom
metabolic (5,6).
Un studiu recent pe úoareci a demonstrat că
dependenĠa de gustul dulce al alimentelor este chiar
mai mare decât dependenĠa de cocaină. Astfel, 94%
dintre cobai au preferat preparatul dulce cocainei,
inclusiv úoarecii dependenĠi de cea din urmă.
Aceasta se explică prin faptul că receptorii gustului
dulce, dezvoltaĠi în perioada ancestrală, când alimentaĠia era săracă în carbohidraĠi, nu s-au putut
adapta excesului de produse hipercalorice. (7)
BCI nu conĠin microelementele úi vitaminele
care sunt conĠinute de produsele naturale, ci conĠin
arome úi zaharuri, ¿ind astfel încărcate de calorii
„goale“, simple, în exces, (2) al cărui consum, alături de sedentarism, duce la suprapondere úi obezitate.
BCI nu produc saĠietate; lichidul se elimină úi
privează, prin stimularea diurezei, organismul de
vitaminele úi mineralele care sunt aduse prin alimente.

CONSUMUL BCI
Aceste băuturi carbogazoase îndulcite au devenit
parte din alimentaĠia adulĠilor, dar, mai îngrijorător,
úi a copiilor din întreaga lume. Consumul lor a crescut la nivel global în ritm alarmant. S-a estimat
consumul acestor produse zilnic în 2003 (8) la 73%
din băieĠii adolescenĠi úi 62% din fetele adolescente
americane, crescând în 2008 (9) la 80%. La australieni consumul la acea vreme era de peste 60%
(10), iar în Europa de numai 31% (11). În SUA,
cantitatea medie ingerată de aceútia s-a dublat între
anii 1977 úi 1998, prevalenĠa consumului de sucuri
în rândul copiilor úi adolescenĠilor cu vârste de 6
până la 17 ani, a crescut de la 37% la 56% (8), iar
în Emiratele Arabe prevalenĠa a fost de 81,8% în
rândul fetelor între 10 úi 22 ani (12).
Recent, DeBoer demonstrează printr-un studiu
de peste 10.000 copii de vârstă úcolară că, odată cu
înaintarea în vârstă, creúte úi consumul de sucuri, în
directă relaĠie cu indicele de masă corporal (IMC)
(13), aproximativ egal la ambele sexe (10).
Unul din principalele motive ale acestei creúteri
a consumului este agresivitatea reclamelor celor
din industria de băuturi carbogazoase úi atractivitatea ambalajelor. De exemplu, în 1998, în SUA,
campaniile de promovare a sucurilor BCI au costat
în jur de 115,5 milioane de dolari, în timp ce campaniile pentru prevenirea cancerului sau bolilor
cardiovasculare nu au costat mai mult de 1-2 milioane dolari. Principalele victime sunt consumatorii
de vârste mici (14,15), pentru că aceútia, în special
până în vârsta de 10 ani, nu fac distincĠia între reclamele cu scop comercial úi cel cu un conĠinut informativ (16), potenĠând comportamentul de cerere
a produselor promovate. Aceasta inÀuenĠează comportamentul către supraconsum, în condiĠiile scăderii activităĠii ¿zice úi creúterii sedentarismului.

OBEZITATEA ùI BCI
Această creútere a consumului de BCI, cu un
conĠinut caloric ridicat, a adus de la sine úi o creútere
a prevalenĠei obezităĠii, mai ales în rândul copiilor.
OrganizaĠia Mondială a SănătăĠii (OMS) relatează
că „Epidemia obezităĠii este una dintre cele mai
mari provocări de sănătate publică a secolului 21“
(17), iar în 2004, aceasta a estimat că ~22 milioane
de copii sub vârsta de 5 ani úi ~10% din copiii de
vârsta úcolară (5-17 ani) sunt supraponderali sau
obezi (18). În România, procentul de copii de vârstă
úcolară supraponderali sau obezi este de 16% (19),
cifră care coincide cu statisticile OMS (20), demonstrând că úi la noi în Ġară, datorită perioadei de

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 4, An 2013

tranziĠie economică în care ne aÀăm, excesul ponderal devine o problemă greu de stăpânit. În ultimii
50 de ani a existat o continuă tendinĠă de creútere a
înălĠimii úi greutăĠii, mai ales după 1989, când Ġara
noastră a intrat în perioada de tranziĠie. În timp ce
înălĠimea a crescut stabilizându-se în ultimele 2 decenii, greutatea a continuat să crească, ceea ce a
condus la apariĠia supraponderii úi obezităĠii în procente din ce în ce mai mari (21).
Conútientizarea importanĠei prevenĠiei obezităĠii
de la vârsta copilăriei trebuie să Ġină cont de faptul
că obezitatea la vârste fragede este intens asociată
cu risc crescut de obezitate la vârsta adultă úi risc
crescut de boli cardiovasculare, indiferent de statusul ponderal al adultului (22). Copiii úi adolescenĠii obezi (fără cei normoponderali), au avut
crescute lipidele serice, glicemia, insulinemia, tensiunea arterială úi masa ventriculară stângă (23),
aceasta din urmă având cauza creúterea tensiunii
arteriale úi a suprasarcinii, cauză a formării de novo
a vaselor de sânge necesare pentru alimentarea
Ġesutului adipos în exces.
Consumul crescut de băuturi carbogazoase îndulcite din ultima perioadă este strâns asociat cu
creúterea prevalenĠei obezităĠii (24-26). Astfel, consumatorii sunt mai expuúi la riscul de suprapondere
úi obezitate decât neconsumatorii (10).
Consumul BCI, bogate în „calorii goale“, chiar
úi în cantităĠi moderate, produc dezechilibre minore
în balanĠa energetică, crescând astfel riscul de obezitate (10,27,28).
Deoarece sucurile carbogazoase conĠin edulcorante ca singura sursă de calorii, nu oferă saĠietate ca
úi proteinele sau lipidele ingerate, ducând la o decompensare calorică prin creúterea caloriilor consumate cu până la 17-20% (13). Deprivate ¿ind úi de
la alĠi nutrienĠi, de aceea aceste produse sunt considerate a ¿ „calorii goale“ (2). În special copiii băutori regulaĠi de sucuri reduc cantitatea de lapte consumat (care conferă o senzaĠie de saĠietate mult
superioară sucurilor) (13), petrec mai mult timp în
faĠa televizorului, expunându-se astfel la reclame
comerciale pentru produse hipercalorice (13,29,30)
úi, astfel, la sedentarism. Fără activitate ¿zică susĠinută care să compenseze excesul caloric, acestea
vor ¿ transformate în masă grasă (13).
Desigur că au fost câteva studii care nu au găsit
o asociere între consumul de sucuri úi obezitate,
(31,32) sau doar în anumite subgrupuri (27,33),
probabil din neconcordanĠa clasi¿cării băuturilor
non-alcoolice îndulcite, cohorte diferite de vârstă
sau posibilă direcĠionare a diferiĠilor ¿nanĠatori, ca
în cazul a două mari studii americane (34,35).
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DIABETUL, SINDROMUL METABOLIC ùI
OBEZITATEA
Aceasta a fost asociată cu o creútere accelerată a
tipului 2 de diabet la vârste tinere declarată în Consensul FederaĠiei InternaĠionale de Diabet (36),
fenomen care se înregistra numai ocazional înainte
de 1980. Vârsta de debut a diabetului a scăzut către
vârste pediatrice, defectul secretor ȕ-pancreatic a
fost mai sever, iar evoluĠia către insulinoterapie
mai rapidă. Deúi úi factorul genetic are importanĠa
lui, factorul de mediu (fenotipul) predominant, care
accelerează manifestările úi progresia bolii este
obezitatea (36).
Stilul modern de viaĠă, cu factorii nocivi ca supraalimentaĠia (porĠii mai mari, fast-food, alimente
concentrate, hipercalorice, băuturi carbogazoase úi
îndulcite) úi sedentarismul, a născut o epidemie a
cărei componente sunt: obezitatea, diabetul, sindromul metabolic.
Sindromul metabolic este cunoscut ca ¿ind asocierea dintre cel puĠin două dintre: hipertrigliceridemie, HDL-colesterol scăzut, hipertensiune úi hiperglicemie à jeun. În SUA, mai mult de 2 milioane
de adolescenĠi sunt diagnosticaĠi cu sindrom metabolic (37), iar prevalenĠa acestui sindrom a crescut
de la 4,2% în 1988-1992 la 6,4% în 1999-2000
(38). Aceste alterări se regăsesc printre efectele secundare ale consumului de băuturi carbogazoase
îndulcite.

REDUCEREA MASEI OSOASE, CREùTEREA
RISCULUI DE FRACTURI ùI OSTEOPOROZĂ
ùI CARIILE DENTARE
Studii de la Harvard demonstrează că adolescentele active consumatoare de sucuri au un risc
mult mai mare de fracturi decât neconsumatoarele
(39-41), iar alte studii epidemiologice demonstrează
legătura pozitivă dintre consumul excesiv de BCI úi
eroziunea dentară (cariile) (12,42,43).
Atât demineralizarea osoasă, cât úi cariile dentare pornesc de la câteva mecanisme implicate, care
sunt: (1) creúterea aportului de fosfaĠi din cauza
acidului fosforic prezent în compoziĠia lor, cât úi a
cafeinei; deúi acestea nu au un efect considerabil
asupra pierderii calciului, problema rămâne aciditatea crescută (44), iar cafeina este metabolizată
mai rapid de copii úi tineri; (2) creúterea aportului
de fructoză ra¿nată este dovedită a ¿ responsabilă
pentru reducerea echilibrului calcic (45). Riscul a
crescut din anii ’80, când fabricanĠii au schimbat
edulcorantul de la zaharoză la îndulcitori cu conĠinut crescut de fructoză. De fapt, consumul ridicat

242

de fructoză în stare ra¿nată creúte Ġesutul adipos,
putând ¿ chiar mai nocivă decât alĠi îndulcitori
(46); (3) în ¿ne, scăderea calcemiei úi a excreĠiei
urinare de calciu, poate creúte ulterior úi riscul de
osteoporoză (12).
Afectarea microvasculară este prezentă în contextul excesului de băuturi carbogazoase îndulcite
încă de la vârste fragede, prin efectele aportului
crescut de carbohidraĠi, care în timp duc la diabet,
accident vascular úi boli cardiovasculare. Efectele
se pot observa incipient la nivelul arteriolelor retinei, care vor apărea îngustate (47). Bulele gazoase
din sucuri accelerează golirea stomacului úi astfel
răspunsul glicemic (48), ducând la hiperglicemia
acută, care afectează vasodilataĠia endoteliu-dependentă, ducând în ¿nal la afectarea microvasculară
(49). De asemenea, creúte necesarul insulinic (50),
induce stresul oxidativ care stimulează la secreĠia
de vasoconstrictori endogeni (51,52,53). Aceste
subtile modi¿cări microvasculare subtile ale retinei,
apărute la tinerii consumatori de sucuri, pot ¿
markeri ai viitorului risc cardiovascular (47) úi susĠin necesitatea prevenĠiei prin adoptarea unui stil de
viaĠă sănătos, cu scăderea consumului de carbohidraĠi din dulciuri concentrate úi sucuri.
Afectarea renală
Prin dezechilibrul acido-bazic úi mineral, în special al calciului úi mai ales prin consumul crescut
de fructoză, incidenĠa calculilor renali creúte (54-
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57). Consumul de fructoză este, la fel, asociat cu
prevalenĠa calculilor renali, dar úi cu guta (58) sau
obezitatea (24).
Efectele gastrointestinale
Sucurile carbogazoase acĠionează direct la nivelul stomacului prin afectarea ¿ziologiei gastrice úi
indirect prin efectul mecanic de destindere prin
efectului bulelor (59,60).

CONCLUZII
Deúi multe dintre efectele nocive sunt binecunoscute, principalul motiv pentru care băuturile
carbogazoase îndulcite continuă să ¿e consumate
este pentru că gustul lor este considerat plăcut,
Coca Cola ¿ind de departe favorită (12), iar cele cu
alĠi îndulcitori, dietetice, sunt mult mai puĠin folosite. Cu toate acestea, ne îndreptăm spre o mai
bună conútientizare asupra problemei a noilor generaĠii, o educaĠie corectă determinând renunĠarea la
consumul băuturilor carbogazoase îndulcite (12).
MenĠiune. Această lucrare este efectuată în cadrul Programului OperaĠional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013,
¿nanĠat din Fondul Social European úi Guvernul
României prin contractul nr. POSDRU/107/1.5/S/
82839
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