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INTRODUCERE
În ulti ma decadă, medicina preventi vă a pro-

gresat mult, demonstrând rolul crucial al nutriţiei 
în prevenirea bolilor, în special a celor legate de 
dietă. 

Conceptul că alimentele au efecte de pro-
movare a sănătăţii, în afara valorii lor nutriţionale, 
a fost acceptat din ce în ce mai mult în ulti mii ani 
şi efectele specifi ce ale nutriţiei de prevenire a 
bolilor au condus la descoperirea alimentelor 
func ţionale (1).  

DEFINIŢIE
Sunt considerate funcţionale alimentele care 

pot fi  consumate în cadrul dietei normale şi care 
conţin compuşi biologic acti vi, cu potenţial de 
ameliorare a sănătăţii sau de reducere a riscului 
de boală. 

Exemplele de alimente funcţionale includ 
alimente care conţin minerale, vitamine, acizi 
graşi, fi bre alimentare, alimente cu adaos de 
sub stanţe biologic acti ve cum ar fi  anti oxidanţii 
şi probioti cele. 

REZUMAT
Sunt considerate funcţionale alimentele care pot fi  consumate în cadrul dietei normale şi care conţin 

compuşi biologic activi, cu potenţial de ameliorare a sănătăţii sau de reducere a riscului de boală. Articolul 
prezintă alimentele funcţionale cu rol în promovarea stării de sănătate la copil: probiotice, prebiotice, 
alimente funcţionale de natură vegetală şi animală.

Cuvinte cheie: alimente funcţionale, sănătate, copil

ABSTRACT
Functional foods are considered those foods which are intended to be consumed as part of the normal diet 

and that contain biologically active components which off er the potential of enhanced health or reduced risk 
of disease. The paper presents the functional foods with role in health promotion in children: probiotics, 
prebiotics, functional foods from plant and animal sources.
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ISTORIC
În urmă cu 2000 de ani, Hippocrate a 

spus: „Lăsaţi alimentele să devină medicament“ 
(3,4,13). 

La începutul anului 1900, fabricile de alimente 
din SUA au început să adauge iod în sare pentru 
a preveni apariţia guşii. Aceasta a reprezentat 
una dintre primele încercări de a crea alimente 
funcţionale prin forti fi care.

Conceptul de aliment funcţional este originar 
din Japonia, fi ind introdus în 1980 şi este prac ti cat 
de alimentaţia tradiţională din unele ţări din Asia. 
În 1991, a apărut conceptul de Foods for Specifi ed 
Health Use (FOSHU). Astăzi, în India peste 100 de 
alimente sunt recunoscute ca fi ind FOSHU (3).

Alte exemple din secolul al XX-lea includ for-
ti fi carea laptelui cu vitaminele A şi D şi a cere-
alelor cu niacină (vitamina PP) şi acid folic. 
Aceste prime exemple de forti fi ere au urmărit 
re ducerea riscului de boli prin defi cienţe.

În 1999 a fost publicat The Scienti fi c Concept 
of Functi onal Foods in EUROPE: Consensus Do-
cument.

În ulti ma parte a secolului al XX-lea, pro du-
cătorii au început să se orienteze spre menţinerea 
sănătăţii şi reducerea bolilor cronice.

Topul primelor 10 alimente identi fi cate ca 
fi ind benefi ce pentru sănătate include: broccoli, 
peştele/uleiul de peşte, vegetalele verzi, porto-
calele, morcovul, usturoiul, fi brele, laptele, ro-
şiile şi ovăzul (4). 

CLASIFICAREA ALIMENTELOR 
FUNCŢIONALE

Din punct de vedere practi c, alimentele func-
ţio nale pot fi :

alimente convenţionale care conţin sub-• 
stanţe bioacti ve naturale (de exemplu, 
beta-glucanul din ovăz);
alimente care au fost modifi cate prin îm-• 
bogăţire cu substanţe bioacti ve (exemplu: 
margarina cu adaos de fi tosterol);
ingrediente alimentare sinteti zate (exem-• 
plu: carbohidraţii speciali cu efecte pro-
bioti ce) (4).

Un aliment funcţional poate fi :
un aliment natural;• 
un aliment în care a fost adăugat un com-• 
ponent;
un aliment în care a fost înlocuit un com-• 
ponent;
un aliment a cărui biodisponibilitate a fost • 
modifi cată;
orice combinaţii ale acestora (4).• 

Un aliment poate deveni funcţional prin fo-
losirea oricăreia dintre următoarele cinci căi:

a. eliminarea unui component care cauzează 
efecte nocive când este consumat (de exemplu, 
proteinele alergenice);

b. creşterea concentraţiei unui component 
natural prezent în aliment până la un punct în 
care poate induce efecte benefi ce (de exemplu, 
forti fi erea cu un micronutrient pentru a creşte 
aportul zilnic peste cel recomandat);

c. adaosul unui component care nu este pre-
zent în mod normal în multe alimente şi care nu 
este necesar ca macro- sau micronutrient, dar 
pentru ale cărui efecte benefi ce a fost folosit (de 
exemplu, anti oxidanţii non-vitaminici sau fruc-
tanul prebioti c);

d. înlocuirea unui component, de obicei ma-
cro nutrient (acizi graşi) care este excesiv cu un 
component cu efecte benefi ce (amidon mo di-
fi cat);

e. creşterea biodisponibilităţii sau stabilităţii 
unui component recunoscut pentru efectele 
sale funcţionale sau de reducere a riscului po-
tenţial de boală (4). 

ROLUL ALIMENTELOR FUNCŢIONALE 
ÎN PEDIATRIE

Alimentele funcţionale promovează creşterea 
şi dezvoltarea copiilor, opti mizează procesele 
me  tabolice, acti vitatea fi ziologică a organelor şi 
diminuează riscul bolilor cronice cu debut în pe-
rioada copilăriei (1).

Folosirea alimentelor funcţionale ca medi-
cament este relevantă în special pentru dezvol-
tarea intrauterină şi din mica copilărie. În cursul 
sarcinii, nutriţia poate fi  gândită ca funcţională 
datorită infl uenţelor asupra dezvoltării prena-
tale. După naştere, alimentele care sunt folosite 
în scop funcţional pot prezenta unele avantaje 
sigure pentru dezvoltarea copilului.

Zincul şi dezvoltarea
Zincul – al doilea oligoelement din punct de 

vedere canti tati v din corpul uman, există în 
peste 300 enzime şi în 100 dintre ele acţionează 
ca un catalizator. Zincul contribuie ca şi cofactor 
la sinteza ADN-ului, ARN-ului şi proteinelor şi 
joacă un rol important în reglarea expresiei 
genice, a funcţiei imune, creşterii şi dezvoltării, 
a comportamentului şi învăţării, a hormonilor 
ti roidieni şi funcţiei insulinei (1).

Zincul este prezent în creier şi joacă un rol 
important în structura şi funcţia sa. 

Aportul insufi cient de zinc poate cauza retard 
în creştere, letargie, iritabilitate, afectarea func-
ţiei ti roidei şi scăderea nivelului factorului de 



128

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 2(22), AN 2011

creştere insulin-like. Defi citul de zinc poate de-
ter mina întârziere în dezvoltarea cogniti vă, me-
canismul nefi ind complet elucidat. 

O dietă echilibrată, cu cereale integrale, pro-
duse de natură animală, legume şi fructe proas-
pete va furniza sufi cient zinc pentru a preveni 
retardul în creştere. 

Diferite studii au evidenţiat niveluri insu-
fi ciente de zinc la copiii cu ADHD. Suplimentarea 
cu zinc pare să reducă hiperacti vitatea, sociali-
zarea defi citară şi impulsivitatea adolescenţilor 
cu ADHD (1,12).

Acizii graşi polinesaturaţi
Acidul docosahexanoic este un acid gras de 

ti p omega-3, cu lanţ lung derivat din ţesuturile 
peşti lor graşi şi mamiferelor marine.

Este încorporat rapid în creierul uman în al 
treilea trimestru de sarcină şi în cursul perioadei 
post-natale precoce. Împreună cu alţi acizi graşi 
polinesaturaţi cu lanţ lung (LCPUFA) reprezintă 
1/3 din toate lipidele substanţei cenuşii a cre-
ierului şi este considerat important în dezvoltarea 
neuronală şi a membranelor sinapti ce (1,11). 

Recent, s-a evidenţiat că acidul doco sahexa-
noic are efect poziti v asupra funcţiei reti niene şi 
vizuale, asupra memoriei vizuale şi învăţării, 
pre cum şi în dezvoltarea atenţiei.

Laptele de mamă asigură proporţia opti mă 
de acid docosahexanoic şi acid arahidonic. Prin 
urmare, este necesară adăugarea LCPUFA şi în 
formulele de lapte pentru sugari. 

În fi broza chisti că de pancreas (mucoviscidoză) 
depleţia acizilor graşi polinesaturaţi poate con-
duce la maldigesti a şi malabsorbţia lipidelor, la 
subnutriţie şi balanţă energeti că negati vă. Deci, 
pacienţii cu fi broză chisti că trebuie să consume 
acizi graşi de ti pul omega-3 în aceleaşi canti tăţi 
ca şi populaţia generală. Acidul docosahexanoic, 
precum şi acidul eicosapentanoic sunt conţinuţi 
în somon, macrou, hering, ton, sardine.

Uleiul de soia conţine acizi graşi polinesaturaţi 
omega-3 care inhibă acţiunea unor interleukine, 
a factorului de necroză tumorală, a leukotrienelor, 
şi exercită acţiune imunosupresoare celulară (6).

Uleiul de fl oarea-soarelui şi de porumb con-
ţine acizi graşi de ti pul omega-6 cu acţiune pro-
infl amatoare. Consumul uleiului de fl oarea-soa-
relui (85%) în amestec cu uleiul de soia (15%) le 
echilibrează efectele imunomodulatoare. 

Acizii graşi omega-3 (eicosapentanoic şi 
doco  sahexanoic) şi acidul alfa-linolenic din nuci 
şi seminţe ajută la îmbunătăţirea funcţiei men-
tale şi vizuale.

Probio  cele
Probioti cele sunt bacterii vii alimentare, ne-

patogene, rezistente la hidroliza gastro-intes-
ti nală şi neabsorbabile. Au rol în consti tuirea 

microbiocenozei, în bariera mucoasei, în sti mu-
larea ţesutului limfoid din plăcile Peyer şi a ce-
lulelor plasmati ce din lamina propria cu for mare 
de IgA şi IgM (6).

Probioti cele sunt considerate potenţiali in-
hibitori primari ai procesului atopic. Recent, di-
ferite studii au cercetat efectele suplimentării 
cu probioti ce asupra prevenirii şi tratării bolilor 
alergice, rezultatele fi ind promiţătoare (1).

S-a demonstrat că administrarea probioti -
celor la femeile însărcinate şi care alăptează 
creşte pro  prietăţile imunoprotectoare ale lap-
telui uman. De asemenea, sugarii ale căror 
mame au primit probioti ce au un risc semnifi cati v 
mai re dus de a dezvolta eczemă atopică în primii 
2 ani (1).

Suplimentarea cu probioti ce reduce incidenţa 
infl amaţiei intesti nale şi infecţiile respiratorii se-
vere la copiii cu fi broză chisti că de pancreas.

Severitatea enterocolitei nou-născutului, a 
sindromului de colon iritabil şi intoleranţei la 
lactoză poate fi  redusă prin folosirea pro bio-
ti celor.

Probioti cele sunt conţinute în lapte bătut, 
iaurt, kefi r. Ovăzul fermentat, măslinele, varza şi 
castraveţii muraţi sunt bogate în Lactobacillus 
plantarum cu acţiune probioti că.

Tabelul 1 prezintă efectele probioti celor 
asupra sănătăţii copiilor.

Prebio  cele
Sunt ingrediente alimentare nedigesti bile 

care sti mulează acti vitatea bifi dobacteriilor, ofe-
rindu-le substratul. 

Oligozaharidele din lapte, fi brele alimentare 
din vegetale, unele pepti de din carne sti mulează 
fermentarea lor de către bifi dobacterii cu sinteza 
acizilor graşi cu lanţ scurt şi formarea acidului 
lacti c. Aceşti a au rol trofi c intesti nal, cresc fl uxul 
sanguin în colon, sti mulează sinteza entero hor-
monilor, dezvoltarea sistemului nervos intes-
ti nal şi moti litatea gastro-intesti nală. Acidul 
lacti c scade pH-ul, inhibă proliferarea fl orei en-
tero patogene, favorizează absorbţia calciului, 
mag neziului şi fi erului din colon (6).

Alimentele funcţionale din plante
Vegetalele conţin fi bre alimentare care re-

zistă la hidroliza enzimelor digesti ve, nu se 
absorb, dar consti tuie substratul fermentaţiei 
en zi melor bacteriene din cec şi colonul as cen-
dent cu formare de acizi graşi cu lanţ scurt. 

Fibrele alimentare (celuloza, pecti nele, 
gumele, amidonul) sunt hidrofi le, atrag apa în 
intesti n, se gelifi că, îşi măresc volumul şi reglează 
peristalti smul intesti nal. Se găsesc în tărâţele 
cerealelor, cartofi  copţi, ciuperci, varză, morcovi, 
brocoli, pere, mere, gutui, banane.
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Vegetalele conţin saponine şi vitamina A, cu 
efect neurotrofi c şi neuroprotector. Saponinele 
stabilizează membrana neuronului la nivelul 
canalelor calciului şi sodiului. Acidul reti noic, 
forma acti vă a vitaminei A, este implicat în dife-
renţierea şi maturarea neuronului, sti mulează 
acti vitatea neuronilor, inhibă apoptoza prin 
asigurarea suportului trofi c, sti mulează răspun-
sul receptorilor factorului neuronal de creştere 
şi intră în structura rodopsinei din celulele cu 
conuri ale reti nei (6).

Cerealele (grâul, ovăzul, secara, orezul) au 
rol de anti oxidant al lipidelor din membranele 
celulelor sistemului imunitar, prin conţinutul de 
vitamina A, E, acid folic, polifenoli, fi toestrogeni 
şi produşii lor de degradare.

Alimentele pe bază de ovăz contribuie la scă-
derea colesterolului total şi LDL-colesterolului. 
Consumul a 60 g făină de ovăz sau 40g tărâţe de 
ovăz conduce la scăderea colesterolului cu 5%.

De asemenea, soia are rol de scădere a coles-
terolului. În boabele de soia au fost identi fi cate 
diferite clase de anti carcinogeni: inhibitori ai 
proteazei, fi tosteroli, saponine, acid fenolic, izo-
fl a vone (3).

Soia poate fi  benefi că şi pentru sănătatea 
oaselor. S-a demonstrat că ingesti a a 40 g/zi 
proteine din soia care conţin 90 mg izofl avone 
creşte semnifi cati v (cu aproximati v 20%) conţi-
nutul mineral osos şi densitatea la nivelul co-
loanei lombare după 6 luni (3).

Dintre toate seminţele uleioase, seminţele 
de in conţin cel mai mult acid linolenic (57%). 
Consumul seminţelor de in reduce colesterolul 
total şi LDL-colesterolul, precum şi agregarea 
plachetară (3).

Considerate leguma anului în 1997 de către 
Eati ng Well Magazine, roşiile au atras semnifi cati v 
atenţia în ulti mii ani datorită licopenului – caro-
tenoidul primar din această legumă. Consumul de 
suc de roşii creşte imunitatea celulară, iar licopenul 
neutralizează şi acti vitatea radicalilor liberi (3,13).

Usturoiul are proprietăţi anti bacteriene, an-
ti  fungice şi anti virale.

Fructele şi vegetalele intens colorate (afi ne, 
mure, cireşe, kiwi, broccoli, spanac, frunze de 
pătrunjel) au efecte anti oxidante. Sucurile lor 
conţin polifenoli care induc acti vitatea enzimelor 
anti oxidante, sti mulează proliferarea limfocitelor 
şi acţiunea liti că a celulelor natural-killer (6).

Afi nele şi-au dovedit efi cienţa în tratamentul 
infecţiilor urinare încă din 1914, când Blatherwick 
a raportat faptul că acest fruct bogat în acid 
ben zoic determină acidifi erea urinii. Investi gaţii 
recente au demonstrat capacitatea sucului de 
afi ne de a inhiba aderenţa E. coli la celulele uro-
epiteliale. Acest fenomen a fost atribuit celor 
două componente: fructoza şi compusul poli-
meric nondializabil (3).

Alimentele funcţionale de natură animală
Laptele de vacă este principalul furnizor de 

substanţe pentru modularea creşterii, minera-
lizării şi densităţii osoase. Conţinutul în proteine, 
calciu şi fosfor favorizează absorbţia şi depunerea 
acestor minerale în matricea proteică a osului. 
Lactoza din lapte creşte permeabilitatea mu-
coasei intesti nale şi favorizează absorbţia calciu-
lui în ileon. 

Comparati v cu laptele de mamă, laptele de 
vacă prezintă diferenţe în conţinutul de factori 
mo dulatori ai dezvoltării osului. 

Laptele de vacă conţine pepti de imunomo-
dulatoare rezultate din hidroliza fracţiunilor alfa 
şi beta ale cazeinei, care sti mulează fagocitoza 
în macrofagele umane, proliferarea şi maturarea 
limfocitelor T şi a celulelor natural-killer faţă de 
enterobacteriile patogene, care au acţiune anal-
gezică şi sedati vă (5,6 )

Produsele lactate fermentate natural conţin 
fl oră probioti că. Ele împiedică aderenţa fl orei 
pato gene, sti mulează proliferarea limfocitelor B 
şi T, sinteza imunoglobulinelor şi formarea cito-
ki nelor (6).

TABELUL 1. Efectele probio  celor asupra sănătăţii copiilor (după Mencinicopschi G.  7)

Bacterii probio  ce Efecte asupra sănătăţii
L.casei, L.plantarum, L.acidophilus, L.rhamnosus Acţiune modulatoare asupra sistemului imun
Bifi dobacterium bifi dum, L.casei, L.acidophilus Echilibrarea microbiotei intesti nale
L.casei, L.acidophilus, B.infanti s, B. bifi dum, 
B.adolescenti s

Acţiune anti tumorală şi hepatoprotectoare

L.casei, L.acidophilus, L. gasseri, Bifi dobacterium bifi dum Produc enzime cu acţiune de inacti vare a agenţilor 
carcinogeni

L.rhamnosus, B.bifi dum Previn diareea provocată de Rotavirus
Amestecuri de L.acidophilus, B.bifi dum, L.bulgaricus, 
Str. thermophfi lus

Previn diareea călătorului

L.rhamnosus, Streptococcus spp. Previne diareea provocată de Clostridium difi cile
B.bifi dum, L.rhamnosus, L.acidophilus Previne diareea de alte cauze
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Iaurturile sunt cu siguranţă alimente funcţio-
nale. Sunt cea mai bună sursă de calciu, nutrient 
esenţial care poate preveni osteoporoza. Diferi-
tele benefi cii pentru sănătate ale iaurtului au 
fost atribuite probioti celor: hipocolestero le-
miant, efect anti carcinogenic, acţiune antago-
nistă contra patogenilor intesti nali. De ase-
menea, iaurtul probioti c natural contribuie la 
apro vizionarea organismului cu nutrienţi esen-
ţiali (vitamina B6 şi B12, acid folic, ribofl avină, 
ti amină, niacină), intensifi că răspunsul imun 
prin sti mularea producţiei de anti corpi (IgA) şi 
reduce microfl ora intesti nală distrusă în urma 
unor afecţiuni gastrointesti nale sau prin folo-
sirea anti bioti celor (6,7,9,11).

Efecte benefi ce au fost evidenţiate în urmă-
toarele boli; enterocolită necroti că, infecţie cu He-
licobacter pylori, sindromul intesti nului irita bil, 
alergii, infecţii ale căilor respiratorii supe rioare.

Carnea, viscerele şi peştele conţin o serie de 
vitamine care sunt cofactori ai unor enzime cu 
rol în dezvoltarea şi funcţia sistemului nervos. 

Vitamina B1 parti cipă la sinteza aceti lcolinei, 
la metabolizarea glucozei în creier şi la excita-
bilitatea nervoasă.

Vitamina B2 parti cipă la reacţiile de oxido-
reducere din neuroni şi la adaptarea fotore cep-
torilor în vederea nocturnă.

Vitamina B6 are rol în sinteza neuro trans mi-
ţătorilor, în mielinizarea şi dezvoltarea cor texului 
cerebral şi în excitabilitatea neuro-mus culară (6).

Un acid gras anti carcinogenic cunoscut sub 
denumirea de acid linoleic conjugat (CLA) a fost 
prima dată izolat din carnea de vacă. Recent, 
CLA a fost investi gat pentru capacitatea sa de a 
schimba compoziţia corporală, sugerându-se un 
rol în scăderea greutăţii (4).

Consumul matern de fructe de mare în 
ti mpul sarcinii are ca rezultat copii cu funcţie 
neurologică mai bună (10).

Acizii graşi polinesaturaţi din peşte intervin 
în reglarea hemostazei, protejează contra arit-
miilor şi hipertensiunii arteriale şi joacă un rol 
vital în menţinerea funcţiei neuronilor şi pre-
venirea unor boli psihiatrice (8). 

CONCLUZII
1. În ulti mii ani, alimentele funcţionale au 

de venit o nouă şti inţă mult cercetată.
2. Împreună cu un sti l de viaţă sănătos, ali-

mentele funcţionale pot contribui la sănătate şi 
starea de bine.

3. La copil, alimentele funcţionale s-au do-
vedit benefi ce pentru modularea dezvoltării şi 
func ţionării intesti nului, a sistemului nervos şi 
osos, precum şi pentru modularea imunologică.

4. Sunt necesare studii care să clarifi ce efec-
tul interacti v al alimentelor funcţionale cu dieta 
obişnuită, momentul opti m de administrare, 
doza opti mă şi efi cacitatea în diferite populaţii. 
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