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Nebezpečný aspartam
Přestože jsme o aspartamu psali již před rokem, jde o natolik nebezpečnou
potravinu, že se k tématu vracíme článkem jiných autorů.
Omezování příjmu cukru je v péči o zdraví pravidlem číslo jedna.
Avšak cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů
potravin umělým sladidlem aspartamem. Jsou snad potraviny s aspartamem zdravější? Zatímco oﬁciální
statistiky uvádějí, že konzumace
aspartamu způsobila v USA smrt
pouhých 300 lidí, a proto je stále
považován za bezpečný, jiní vědci
i lékaři přesvědčivě dokazují, že
aspartam je sladidlo, které poškozuje zdraví a zabíjí.

Jak přišel aspartam
na trh?
Aspartam byl objeven v roce 1965
zcela náhodně při hledání léku proti žaludečním vředům. Chemik James Schlatter si jaksi z nedbalosti
olízl palec potřísněný tekutinou a
s překvapením zjistil, že tekutina
s připravenou látkou chutná velmi sladce. A tak započal výzkum
aspartamu, látky dvěstěkrát sladší než cukr. Objevila se naděje na
náhražku sacharinu, který byl v té
době obviňován z podílu na vzniku
rakoviny a lékařskou komunitou
odmítán. Molekula aspartamu má
velice temnou a spletitou historii,
která vrhá světlo na praktiky v zákulisí americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy politiků,
armády a tajných služeb, ﬁnančníků, farmaceutických společností a
velkých potravinářských koncernů
po dvě desítky let soupeřily o to,
zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek,
které zcela nepozorovaně dokáží
ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti, nebo
zda se stane levným sladidlem,
které zvýší zisky mnoha potravinářských koncernů.

Účinky aspartamu
Jedním z neohrožených badatelů, kteří usilovali o zveřejnění svých pozorování o účincích
aspartamu, byl americký profesor
neuropatologie a psychiatrie John
Olney. Ve svých studiích prováděných na konci 60. let a začátku
70. let minulého století prokázal,
že aspartam poškozuje mozek jak
laboratorním zvířatům, tak dětem.
Aspartam působí na spojení nervových buněk v mozku a vyvolává
jejich nadměrné dráždění, vedoucí
až k odumření neuronů. V té době
se už vědělo, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady,
zejména deprese, nespavost, může

vyvolat slepotu a narušuje inteligenci a krátkodobou paměť.
Je obtížné pochopit, proč v průběhu 80. let min. století došlo v USA
k naprostému zvratu v názorech
na zdravotní nezávadnost aspartamu. V současné době se na internetových stránkách objevují různé
odtajněné dokumenty, které ukazují na nesmírnou složitost jednání, která nebyla motivována pouze
starostí o lidské zdraví. V roce 1981
bylo schváleno použití aspartamu
v nápojích a postupně bylo toto povolení rozšiřováno na další typy potravinářských výrobků, až konečně
v roce 1996 poskytl FDA povolení
používat aspartam ve všech druzích
potravin. Publikace vědců, které
uváděly nepříznivé vedlejší účinky
aspartamu, byly ve velkých vědeckých časopisech odmítány, mnohé
výsledky byly zfalšovány nebo se
ztratily, někteří badatelé zemřeli a
na trh bylo uvedeno sladidlo „bezpečné jako mateřské mléko“.
John Olney, který vytrvale bojoval
proti používání aspartamu v potravinách, analyzoval v roce 1996 údaje Národního ústavu pro rakovinu
USA, podle kterých se po zavedení
aspartamu v nápojích v roce 1984
zvýšil výskyt vysoce maligních nádorů mozku o 1310 případů v porovnání s předešlými léty. Již v původních experimentech Olney pozoroval, že podávání aspartamu vyvolává u pokusných zvířat obezitu a
cukrovku. To bylo potvrzeno v řadě
jiných laboratoří. A přesto je aspartam dodáván do „dietních“ nápojů a
potravin pro diabetiky, přesto je doporučován v redukčních dietách.
V současné době se již i v předních vědeckých časopisech objevují
práce, které dokumentují patologické účinky aspartamu. Zjištění z nedávné doby o tom, že aspartam má
podíl na vzniku leukémie a lymfomů, vyvolalo bouřlivé reakce lékařů
a vědců, kteří prohlašují, že toto sladidlo se vůbec nemělo na trhu objevit. Také v EU se začíná volat po
přehodnocení rozhodnutí Evropské
komise ohledně povolení aspartamu s odvoláním zejména na působení jeho metabolitů fenylalaninu,
aspartátu, formaldehydu a metanolu. V potravinách má aspartam
označení E 051

Veteráni války v Zálivu
Je téměř osudové, že rozsáhlý
soubor osob, které pravidelně konzumovaly aspartam v nápojích, byli

vojáci USA v průběhu války v Perském zálivu v roce 1991. Do Saúdské Arábie se vojákům posílaly americké nápoje zdarma. Palety s nápoji byly po řadu týdnů vystaveny
pouštnímu slunci. Veteráni také vyprávěli, že když nebylo v poušti nic
na práci, posedávali kolem a popíjeli
tyto nápoje celý den.
Stížnostem veteránů války v Zálivu se zprvu nepřikládala velká
pozornost. Je také velmi obtížné
označit jednu příčinu souboru obtíží, který dostal název „syndrom
války v Zálivu“. Avšak stejně dobře
je možné konstatovat, že aspartam
přispěl ke vzniku syndromu války
v Zálivu. Trpí jím asi 100 000 ze 697
000 Američanů, kteří se zúčastnili
akce Pouštní bouře. Je zajímavé, že
syndromem války v Zálivu prý neonemocněl žádný příslušník z francouzských ani českých posádek (ti
nedostávali aspartamem slazené
nápoje zdarma).
V současné době Pentagon přiznává, že 90 000 příslušníků armády,
kteří sloužili ve válce v Zálivu, si
stěžuje na ztrátu paměti, závrati a
problémy s udržováním rovnováhy,
na nevolnost, únavu, chronické bolesti kloubů a svalů. Mnozí se rovněž obávají, že byla ovlivněna jejich
plodnost. Děti veteránů mají dvojaž trojnásobně zvýšené riziko vývojových defektů. Že by se tedy v praxi
ověřilo působení aspartamu v bojových podmínkách?
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