БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

 гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

Научно становище за доказване на здравна претенция, свързана с
консумация от 2 г/ден на растителни станоли (естери на растителни
станоли) като част от диета с ниско съдържание на наситени мазнини
и два пъти по-голямо наляване на нивата на LDL-холестерола в
сравнение с консумацията на храна с ниско съдържание на наситени
мазнини, в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1924/2006
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След подадено заявление от McNeil и Raisio Nutrition Ltd за разрешаване на
здравна претенция, свързана с консумация от 2 г/ден растителни станоли като част от
диета с ниско съдържание на наситени мазнини, което води до намаление на LDLхолестерола два пъти в сравнение с консумацията на храна с ниско съдържание на
наситени мазнини, съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно
хранителни и здравни претенции за храните, Панелът по диетични продукти, хранене и
алергии (NDA) е бил помолен чрез компетентния орган на Обединеното кралство да
даде научно доказателство за предявената здравна претенция.
Целта на заявлението е била здравната претенция да бъде свързана с намаляване
на риск от заболяване.
Храната, която е обект на здравната претенция са растителни станолови естери.
Панелът счита, че растителните станолови естери са достатъчно охарактеризирани.
Всъщност здравният ефект, е че при ‘‘консумиране на 2г на ден растителни станоли
(като растително станолови естери) като част от диета с ниско съдържание на наситени
мазнини води до два пъти намаляване на LDL-холестерола, отколкото при диета с
ниско съдържание на наситени мазнини; високият холестерол е рисков фактор за
развитието на коронарна болест на сърцето ".
Целевата популация, предложена от заявителя са "възрастни хора с повишени
нива на LDL-холестерол в кръвта, които се нуждаят и искат да понижат нивата му ".
Експертите от Панела стигат до извода, че именно намаляването на нивата на LDL
холестерола в кръвта намалява и риска от коронарна болест на сърцето‘‘.
Важно е да се отбележи, че претендираният ефект относно растителни станолови
естери и намаляването на нивата на LDL холестерола вече е бил разрешен в ЕС [1].
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Условията за използване на претенцията не уточняват диетата в контекста на която
растителните станолови естери трябва да бъдат консумирани.
Предоставената от заявителя литература [2,3,4,5] относно рандомизирани
контролни изпитвания при възрастни хора разглежда нивата на LDL холестерола при
концентрации на растителни станоли от 1.5 до 2.4 г/ден в продължение на две седмици.
След анализ на данните, експертите от Панела правят заключението, че даденото
от заявителя доказателство не потвърждава, че консумацията от 2г/ден растителни
станоли като част от диета с ниско съдържание на наситени мазнини води до два пъти
намаляване на LDL-холестерола, отколкото при диета с ниско съдържание на наситени
мазнини.
Храна/съставка, която е посочена от заявителя
Според заявителя, хранителната съставка, която е предмет на заявлението са
растителните станолови естери, които се консумират като част от диетата с ниско
съдържание на наситени мазнини (прием на наситени мазнини ≤ 10% от общия дневен
енергиен прием).
Характеристика на хранителната съставка
Храната, която е обект на здравната претенция са растителните станолови естери.
Растителните станоли се срещат в природата в свободна и естерифицирана форма
в много малки количества в дневния хранителен режим. Те могат да бъдат синтетично
произведени, както от стероли на растителни масла (растителни стероли), така и от
дървесни стероли. Растителните станоли се произвеждат чрез хидрогениране на
растителни стероли (напр. ситостерол и кампестерол) до растителни станоли (напр.
ситостанол и кампестанол). Растителните станолови естери са продукти, получени при
естерификация на растителни станоли с мастни киселини. Основните растителни
станоли в смес от растителни станоли са ситостанол и кампестанол. Панелът заключва,
че растително станоловите естери, които са обект на претендирания ефект са
достатъчно охарактеризирани.
Значение на претендирания ефект за човешкото здраве
Здравният ефект е "консумиране по 2г/ден растителни станоли като част от
диетата с ниско съдържание на наситени мазнини, което води до два пъти намаляване
на LDL-холестерола, отколкото при консумиране само на ниско съдържание на
наситени мазнини в диетата, а от друга страна високият холестерол е рисков фактор за
развитието на коронарна болест на сърцето".
Целевата популация, предложена от заявителя, са възрастни хора с високи нива на
LDL-холестерол, които се нуждаят и желаят да понижат нивата на холестерол в
кръвта". А коронарната болест на сърцето е водеща причина за смъртност сред
населението. В Европейския съюз е констатирано, че всяка година умират 1,9 милиона
души от коронарна болест на сърцето и затова повишеният холестерол е важен рисков
фактор [6].
Научната обосновка на обявения ефект
Претендираният ефект на растителните станолови естери и понижаването на
LDL-холестеролните нива вече е било разрешено в Европейския съюз. Условията за
използване на претенцията (полезният ефект се получава при дневен прием на поне 1,5
грама растителни станоли) не уточняват диетата, при която растителните станолови
естери трябва да се консумират с цел постигане на претендирания ефект, и което
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означава, че претендираният ефект, може да бъде постигнат независимо от диетата, при
която се консумират растителни станолови естери.
Всъщност научната обосновка на претенцията относно растителните станолови
естери и намаляване на нивата на LDL-холестерола в кръвта е основно на базата на
броя на интервенционните изследвания върху хора. Изследванията показват значителен
ефект при консумиране на растителни станолови естери. Такива проучвания се
различават по отношение на състава на мазнините и съответно съдържанието на
мазнини в диетата.
ИЗВОДИ
-

-

-

Въз основа на представените данни Панелът заключава, че хранителната
съставка, естери на растителни станоли, която е обект на здравната
претенция, е достатъчно характеризирана.
Обявеният ефект, предложен от заявителя, е че "при консумирането на 2
г/ден на растителни станоли като част от диета с ниско съдържание на
наситени мазнини, резултатът е два пъти по-голямо намаляване на LDLхолестерола, отколкото при консумиране на храни с ниско съдържание на
наситени мазнини. Високият холестерол е рисков фактор за развитието на
коронарна болест на сърцето.
Целевата популация, предложена от заявителя са възрастни хора с високи
нива на LDL-холестерол в кръвта, които се нуждаят и искат да го понижат.
Доказателствата, обаче предоставени от заявителя, не показват, че
консумацията от 2 г/ден растителни станоли води до два пъти по-голямо
намаляване на LDL-холестерола.
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