
1. Co je to aspartam?
Potravinářská přídatná látka aspartam je nízkokalorické, umělé sladidlo 
– přibližně 200krát sladší než cukr. Je schválen na celém světě, včetně 
Evropské unie. Aspartam se používá do nápojů, moučníků, sladkostí, 

mléčných výrobků, žvýkaček, výrobků se sníženým obsahem energie 
a výrobků pro regulaci hmotnosti a také jako stolní sladidlo.

3. Je aspartam bezpečný? 4. Přijatelný denní příjem
5. Přehled literatury
6. Co bude dál

Definice a uvedení původu

Vědecké stanovisko k aspartamu

EFSA vysvětluje bezpečnost Aspartamu

Veškeré potravinářské přídatné látky schválené v Evropské unii (EU) podléhají důkladnému posouzení bezpečnosti. Od ledna 2002 Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje nezávislá vědecká doporučení a komunikaci o rizicích spojených s potravinovým řetězcem. V souladu s požadavky 
legislativy EU úřad EFSA spustil program pro nové hodnocení bezpečnosti všech dříve schválených potravinářských přídatných látek. Nové hodnocení 
aspartamu je součástí tohoto programu, a navíc je to poprvé, kdy EFSA provádí úplné hodnocení této látky.

1.  Co je to aspartam?
2.  Co se stane s aspartamem 

po jeho požití?

2. Co se děje s aspartamem po jeho požití?
Aspartam je tvořen dvěma přirozeně se vyskytujícími aminokyselinami, 
fenylalaninem a kyselinou asparagovou, které jsou rovněž součástí 
proteinů v  našem těle a v  potravinách. Fenylalanin v  aspartamu je 
nepatrně modifikován přidáním methylové skupiny, která aspartamu 
dodává sladkou chuť. 

Proteiny v našich potravinách jsou tráveny, jakmile se dostanou do střev. 
Enzymy štěpí přijaté proteiny na menší molekuly (peptidy) a jednotlivé 
aminokyseliny, z  nichž se skládají. Tyto aminokyseliny jsou poté tělem 
vstřebávány. Mohou být znovu spojeny tak, aby v našem těle vytvořily 
nové proteiny, nebo mohou být použity k tvorbě energie pro naše tělo. 
Zcela stejný proces probíhá u aspartamu. 

Aspartam je v našich střevech zcela rozštěpen na kyselinu asparagovou 
a  fenylalanin, které jsou vstřebány a dostávají se tak do našeho těla. 
Kromě toho se ve střevech z  modifikovaného fenylalaninu uvolňuje 
methylová skupina, která následně vytváří methanol. Methanol je rovněž 
tělem absorbován a většina je ho využita k produkci energie. 

Veškeré vědecké studie, které byly dosud provedeny na zvířatech 
a lidských dobrovolnících, ukázaly, že štěpení aspartamu ve střevech je 
velmi rychlé a úplné. V krvi ani v žádném orgánu nebyl po požití nikdy 
nalezen žádný aspartam. Tento poznatek má důležité důsledky pro to, jak 
vědci posuzují bezpečnost aspartamu. Jakýkoli účinek, jehož přítomnost 
v těle byla nahlášena po požití aspartamu, bude způsoben jedním z jeho 
tří složek, kyselinou asparagovou, fenyalaninem nebo methanolem.



Bezpečnost aspartamu byla testována ve stovkách nejrůznějších studií. 
Přední vědci z  celé Evropy zkoumali krátkodobé a dlouhodobé studie 
zabývající se účinky aspartamu na pokusná zvířata, včetně toho, zda 
aspartam může způsobovat rakovinu nebo neurotoxicitu a zda má 
vliv na reprodukční funkci, vývoj plodu a potenciál způsobit poškození 
našich genů. 

Jedním z problémů, kterým EFSA čelí, je skutečnost, že řada těchto studií 
proběhla již dávno (v  70. letech 20. století). To není nic neobvyklého 
u dlouho používaných potravinových přídatných látek. Ačkoli u standardů 
designu (uspořádání) a provádění studií došlo od té doby ke značnému 
vývoji v důsledku zavedení standardizovaných protokolů, experti EFSA 
se shodují na tom, že kvalita a počet dostupných studií na zvířatech je 
dostatečně vysoký k tomu, aby umožňoval formulovat závěry.

Poškození DNA a rakovina

Experti EFSA mohli vyloučit potenciální riziko toho, že aspartam 
způsobuje poškození genů a vyvolává rakovinu. Do hodnocení rizik 
byly rovněž zahrnuty studie na zvířatech provedené v  poslední době 
(včetně studií provedených nadací European Ramazzini Foundation), 
které nepřinesly žádné vědecké důkazy prokazující karcinogenní účinek 
aspartamu.

Navíc, podle stávajících velkých studií na lidské populaci neexistují žádné 
důkazy naznačující, že aspartam vyvolává rakovinu.

Poškození mozku a účinky na chování

Vědečtí experti EFSA rovněž dospěli k závěru, že aspartam nezpůsobuje 
žádné poškození mozku ani nemá účinky na chování, např. v  podobě 
hyperaktivity.

Účinky na reprodukční schopnosti a vývoj 

Studie prováděné na králících s cílem identifikovat jakékoli možné účinky 
aspartamu na vývoj nenarozeného organismu (plod) ukázaly, že mláďata 
se narodila s menší hmotností a v menším počtu. Důvodem byl  zvýšený 
počet potratů u matek, kterým byly podávány vysoké dávky aspartamu. 
Ve stejných studiích vysoké dávky aminokyseliny fenylalaninu měly 
podobné účinky na hmotnost mláďat a způsobily potraty. Tato 
podobnost naznačuje, že účinky vysokých dávek aspartamu na vývoj 
králíků byly zprostředkovány fenylalaninem. 

Experti se proto rozhodli, že je vhodnější využívat dostupné soubory 
experimentálních a zdravotních údajů o působení fenylalaninu na člověka 
pro hodnocení rizika aspartamu. EFSA použil „analýzu mechanismu 
účinku” (viz mechanismus účinku v rámečku na další straně) k posouzení 
účinků aspartamu na reprodukční toxicitu. 

Nežádoucí účinky příliš vysokých hladin fenylalaninu na těhotenství 
se nevyskytují pouze u zvířat, ale rovněž u lidí, kteří mají poruchu 
metabolismu fenylalaninu. Toto onemocnění se nazývá fenylketonurie 
(PKU) a způsobuje zvýšenou hladinu fenylalaninu v krvi, která je toxická 
pro mozek. Pokud je neléčena, může mít vliv na vývoj plodu a mozku 
a tím způsobit duševní retardaci, poruchy nálady  a problémy chování. 

U pacientů s PKU pomáhá regulovat hladiny fenylalaninu v krvi omezení 
potravin bohatých na proteiny (masa, ryb, vajec, pečiva, mléčných 
výrobků, ořechů a semínek), jakož i vyhýbání se nápojům obsahujících 
aspartam. Vývíjející se plod žen trpících PKU je obzvláště citlivý na 
hladinu fenylalaninu u matek. 

Experti porovnali hladiny fenylalaninu v  krvi u člověka po konzumaci 
aspartamu s hladinami fenylalaninu v krvi spojenými s vlivem na vývoj 
dětí narozených matkám s PKU.

3. Je aspartam bezpečný?



První bezpečnostní hodnocení aspartamu provedené v  Evropě bylo 
zveřejněno Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) v roce 1984 
a stanoven byl přijatelný denní příjem (ADI) u aspartamu na 40 mg/kg  
tělesné hmotnosti. Při provádění současného kompletního nového 
hodnocení bezpečnosti aspartamu experti EFSA dospěli k  závěru,  

že ADI u aspartamu stanovený výborem SCF je bezpečný pro populaci  
(s výjimkou pacientů s PKU) a expozice spotřebitelů tomuto sladidlu 
je nižší než ADI. Pacienti s PKU jsou z  tohoto hodnocení vyloučeni. 
Označování aspartamu za účelem informování této populace 
o přítomnosti fenylalaninu v aspartamu je povinné.

4. Přijatelný denní příjem

Současná klinická doporučení doporučují, aby se hladiny fenylalaninu v  krvi matky udržovaly pod 6 mg/dl  
za účelem vyvarování se rizik pro vývoj dítěte. 

Mírné účinky jsou spojovány s hladinami fenylalaninu v krvi matky ve výši 10-13 mg/dl, zatímco významné škodlivé 
účinky jsou spojovány s  hladinami fenylalaninu v  krvi ve výši 18-20 mg/dl (viz rámeček o fenylalaninu na další 
straně). 

Při výpočtu bezpečné hladiny expozice aspartamu (na základě koncentrací fenylalaninu v krvi) vědečtí experti 
vycházeli ze scénáře, kdy k příjmu aspartamu dochází ve spojení s  jídlem (obsahujícím přirozeně se vyskytující 
zdroje fenylalaninu) a vypracovali odhad nejhoršího scénáře ohledně podílu jídla na  hladinách fenylalaninu.  
Do výpočtu rovněž zahrnuli mnoho dalších konzervativních předpokladů. 

Experti vytvořili model účinků konzumace dávek aspartamu mnohonásobně přesahujících současný přijatelný 
denní příjem s použitím údajů o koncentracích fenylalaninu v krvi po požití aspartamu. Výsledky analýzy ukázaly,  
že dospělý člověk o hmotnosti 60 kg, který vypije 12 (330ml) plechovek dietního nealkoholického nápoje 
(obsahujícího aspartam v nejvyšším povoleném množství) každou hodinu, by přesto měl hladinu fenylalaninu v krvi 
pod 6 mg/dl, jak doporučují současná klinická doporučení (hladina, která nemá žádné známé účinky na zdraví).

Účinky metabolitu aspartamu, methanolu

Experti zahrnuli methanol do hodnocení rizik aspartamu. Stejně jako kyselina asparagová a fenylalanin, i methanol 
se přirozeně vyskytuje v  jiných potravinách včetně ovoce a zeleniny. Zdaleka nejvyšší množství methanolu 
u člověka (v průměru zhruba 90%) se v těle vytváří přirozeně z konzumace ovoce obsahujícího pektin, např. jablek 
a citrusového ovoce. 

Methanol může představovat nebezpečí, pokud je expozice extrémně vysoká, např. po konzumaci některých  
po domácku destilovaných alkoholických nápojů. 

Na základě dostupných vědeckých důkazů experti EFSA dospěli k závěru, že dietární expozice methanolu, včetně 
methanolu z  aspartamu, by nezpůsobila nežádoucí účinky, jelikož tvoří pouze velmi malou část ve srovnání 
s přirozenou produkcí methanolu v těle. Rovněž dospěli k závěru, že methanol z aspartamu je tělem zpracováván 
stejným způsobem jako methanol získaný z jiných dietárních zdrojů. 

Úplný přehled literatury bylo možné sestavit po dvou veřejných výzvách 
k poskytnutí údajů, s jejichž pomocí bylo zpřístupněno velké množství 
vědeckých informací, obsahujících již zveřejněné i dříve nezveřejněné 
údaje a studie, a vyčerpávající množství literárních rešerší. Tento přehled 

zahrnoval 112 původních dokumentů o aspartamu, které byly předloženy 
jakou součást žádosti o schválení aspartamu začátkem 80. let 20. století. 
V zájmu transparentnosti EFSA zveřejnil úplný seznam těchto studií a dal 
k dispozici dříve nezveřejněné údaje. 

5. Přehled literatury

6. Co bude dál?
Nové hodnocení aspartamu je součástí systematického nového 
hodnocení všech potravinových přídatných látek schválených v  EU  

před 20. lednem 2009. Toto vědecké doporučení bude poskytnuto  
ke zvážení manažerům rizik.



Mechanismus účinku

Rámec mechanismu účinku (MoA) vyvinula Světová zdravotnická organizace v rámci Mezinárodního programu o chemické bezpečnosti (IPCS) 
s cílem zajistit strukturovaný přístup k posouzení relevance experimentálních pozorování u zvířat pro člověka. Mechanismus účinku vyžaduje 
porozumění tomu, jak a proč je chemická látka toxická pro pokusná zvířata. Navíc přihlíží k anatomickým, fyziologickým a biochemickým rozdílům 
mezi jednotlivými druhy zvířat. Tyto informace mohou být použity k posouzení toho, jak by chemická látka mohla být toxická pro člověka.

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) je nejčastější dědičnou poruchou metabolismu aminokyselin. Následkem nedostatečné funkce enzymu fenylalanin 
hydroxylázy (PAH) nemůže být fenylalanin metabolizován a hromadí se v tělesných tekutinách. 

U PKU, u obou kopií genu PAH dochází k mutaci a produkuje se neaktivní enzym PAH. U pacientů trpících tímto onemocněním hladiny 
fenylalaninu v plazmě bez léčby přesahují 20 mg/dl. 

Zvýšené hladiny fenylalaninu v krvi  mohou vést k poškození mozku a kognitivních funkcí. Pokud nejsou hladiny regulovány stravou nebo 
farmakologicky, osoby s fenylketonurií téměř vždy trpí mentálním postižením. 

Celková prevalence fenylketonurie u novorozenců je v evropské populaci přibližně 1/10 000, přestože se tato prevalence liší u jednotlivých 
etnických skupin a v jednotlivých zeměpisných regionech. Fenylketonurie je obvykle diagnostikována při novorozeneckém screeningu, který 
se provádí krátce po narození na vzorku krve (test suché krevní kapky, někdy známý jako Guthrieho test). Vzorek krve je poslán do laboratoře, 
kde je změřena hladina fenylalaninu. Osoby, u nichž je diagnostikována fenylketonurie, musí striktně dodržovat dietu s nízkým obsahem 
fenylalaninu a brát léky.

Přijatelný denní příjem

Přijatelný denní příjem (ADI) je odhadem množství potravinářských přídatných látek, vyjádřeným na základě tělesné hmotnosti, které může 
být přijímáno denně během celého života bez zřetelného rizika pro zdraví. ADI u aspartamu je 40 mg/kg tělesné hmotnosti.

Definice

Laické shrnutí

Toto laické shrnutí je vysvětlením vědeckého doporučení pro aspartam, které formulovali pracovníci oddělení EFSA pro potravinářské přídatné 
látky a obaly (FIP).

Uvedení původu
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