
BOR ÉS EGÉSZSÉG





Hol találhatók az élettanilag aktív vegyületek?

+ BOR



Melyek a legfontosabb élettanilag aktív vegyületek?

• SZERVES SAVAK: BORKŐSAV, ALMASAV, CITROMSAV, stb.

▼

pH szerepe!

• CUKROK (EGYSZERŰ ÉS ÖSSZETETT CUKORVEGYÜLETEK)

• ALKOHOLOK (ETIL-, METIL-, GLICERIN, stb.)

• POLIFENOLOK (FAHÉJSAV SZÁRMAZÉK, STILBÉNEK, FLAVONOIDOK, 
TANNINOK)

• ÁSVÁNYI ANYAGOK (K, Ca, Mg, Mn, Zn, P, Cu stb.

• N-tartalmú vegyületek (ammóniumsók, aminosavak, peptidek, amidok, fehérjék stb)

• Vitaminok (B, C, E, F)



BOR ÉS EGÉSZSÉG - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1.ÓKOR 

• Többezer éves szőlő és borkultúra

Ószövetség, Újszövetség, Talmud: Több száz említés

• GÖRÖG ÉS RÓMAI MITOLÓGIA: DIONÜSSZOSZ ÉS BACCHUS ISTENEK

• Hippokratesz (Kr.e kb. 400): bor nyugtató, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
és vizelethajtó hatása 

•Első fűszerezett ürmösbor: „vinum absinthianum”-
• Mértékletesen fogyasztandó! 

•Teofrasztosz, görög filozófus (Kr. e. 3. sz.): borral készült gyógynövény kivonatok 
Borágó, méhfű, a birsalma és rozmaring bor-oldatok 

•Vöröskáposzta és a csalán sebzési felületekre. 

•Aszklepiádész (Kr.e. 1. sz.) ókori görög orvos: A megbomlott testi-lelki egyensúly 
visszaszerzése érdekében a friss levegő, a testedzés, a masszázs, a hidroterápia és 

a zene mellett javasolta a rendszeres és mértékletes borfogyasztást. 

•Claudius Galenus ókori görög orvos Marcus Aurelius római császárnak írt levele: 
nyugodt alvás titka: elalvás előtt egy kevés bor elfogyasztása

•Gladiátorok: sebgyógyítás

•Julius Caesar : Katonáinak másfél liter napi borfogyasztás rendelt el a fertőzések 
elkerülése érdekében



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1.KÖZÉPKOR 

• Teodorico Borgogoni (13. sz.) csíraölő hatás bemutatása

Arnaud de Villeneuve (14.  sz.): „Liber de vinis” c. könyv:megállapításokat tette: „ A 
Melankólia, májbetegségekben, vérkeringés és szívritmuszavar javítása. Depresszió 

ellen, láz ennyhítésében. „ Aki rendszeresen bort fogyaszt az Isten akaratából a 
saját lelki békéjét is megteremti.”

•Henrie de Mondeville, („francia sebészet atyja”): a bor sebzések gyógyító itala

•Paracelsus, (16. sz.): Bor, mint oldó közeget a gyógyszerek előállításában





TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 3.ÚJKOR 

Richard Wiseman (17. sz.) borok sebészeti alkalmazása
Európa számos országában (Nagy Britannia, Hollandia, Franciaország, 

Spanyolország, Belgium, Oroszország, stb.) a bor bekerült a hivatalos nemzeti 
gyógyszerkönyvekbe, mint gyógyászati ágens. 

Magyarorszég(17. sz.): Az ürmösborok fogyasztása elterjedt gyógyítási céllal. 
Legismertebb az un. rácürmös.

•Gyógyhatásáról ismert európai borok: Xerex (E), Portói borok (P)

•Magyarországi „gyógyborok”: Ménesi aszú, Tokaji Nektár

•Magyar gyógyszerkönyv (1910): Tokaji aszú bekerült
•1934: Szamorodni is bekerült

•VINUM TOKAJENSE PASSUM (ekkor még csak 3 puttonyos aszú)
• Később: Esszencia!

• 1954-ig hatályban maradt



A TOKAJI GYÓGYBOR 



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 3.ÚJKOR 

Louis Pasteur: Az erjedés folyamatának felfedezése 
„A bor az italok közül a legegészségesebb és leghigiénikusabb” 

Francis E. Anstie angol orvos (1870): összehasonlító vizsgálatokat a 
borfogyasztásról

A mértékletes alkoholfogyasztás egészségesebb, mint a teljes absztinencia!
Anstie féle „alkohol limit” : 1,5 uncia (kb. 4,2 cl) tiszta etanol

•Alois Pick osztrák orvos (1892) borok baktericid hatásainak igazolása

•Benedikt (1906): száraz borok diabéteszes diétában betöltött szerepére.

•Pavlov (1910): borok étvágy javító hatása, orosz orvos kutató bebizonyította a
bornak az étvágy fokozásában betöltött szerepét,

•Carles (1911): a borok vizelethajtó hatásáról közölt publikációt.



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 4.LEGÚJABB KOR 

Kutateladze grúz gyógyszerészkutató (1919): borból izolált hisztamin koszorúér 
stimuláló hatásmechanizmusa

Pearl (1926): A mértékletes borfogyasztók várható élettartama meghaladja az 
absztinensekét 

•Soula és Baisset professzorok (1934):
a bor vércukorszint szabályozásában betöltött szerepére 

•1957:
Hall és munkatársai: Bor és a vér koleszterinszint szabályozása

•Engleman Borfogyasztás és a köszvény fellépése

•Serge Renauld (1991): „Francia paradoxon”

• ÚJ KORSZAK A BOR ÉLETTANI HATÁSAINAK KUTATÁSÁBAN. 

•SZÁMOS SZŐLŐ-BOR KIVONAT JELENIK MEG, MINT 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ



SZŐLŐ EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ HATÁSA 



1. ENERGIAFORRÁS (glükóz/fruktóz) 



2. EMÉSZTÉSI FOLYAMATOK (savak, cukrok) 



3. VESEMŰKÖDÉS (húgysav pH-ját emeli) 



4. ANTISZEPTIKUS, GYULLADÁSCSÖKKENTŐ



5. RÁKELLENES HATÁS 



6. SZÍV- ÉRRENDSZERI HATÁSOK 



7. IDEGRENDSZER (Alzheimer, Makula degener.)



8. TÜDŐ (Asztma ellen)



9. További hatások

-Szürke hályog elleni hatás: flavonoidok
- Vértisztító, vérképző hatás

- Sav-bázis egyensúly
- Folyadékháztartás



MAZSOLA: ROBORÁLÓ HATÁS



SZŐLŐMAGOLAJ SZEREPE 



Anyagok a szőlőmagban Százalékos arány a mag
tömegén belül (%)

Víz 25-40 %

Cellulóz 25-30%

Lignin 25-28%

Olaj 10-25%

Polifenolok 4-6%

Ásványi összetevők 2-4 %

Nitrogéntartalmú anyagok 0,8-1,2 %



Zsírsavak a szőlőmagolajban Százalékos arány az olajban (%)

Linolsav 68-72 %

Olajsav 13-22%

Palmitinsav 5-8%

Sztearinsav 2,5-3,5%

Linolénsav és egyéb zsírsavak 1% alatt



•A szív és érrendszerre kifejtett jótékony hatások

•A „jó koleszterin” szint megnövekedése a vérben

•Csökkenti a trombózis kialakulásának kockázatát

•Antioxidánsként véd a vérerek elmeszesedése ellen

•Immunrendszer erősítő, roboráló hatás

•Megfelelő agyi és idegrendszeri működés fenntartása

•A legkülönbözőbb testi sejtek öregedési folyamatait fékezi

•Kedvező hatást gyakorol a szem idegeire és a látásélességre

•Külsőleg bőrápoló, regeneráló hatása ismert.

Igazolt hatások (szőlőmagolaj) 



BORBAN AZ EGÉSZSÉG! 



1. SZÍV ÉRRENDSZERI HATÁSOK



A francia paradoxon (Forrás: Rosivall, 2007)



•Vérerek rugalmasságának növelése

•A „jó koleszterin” szint megnövekedése

• „Rossz koleszterin” redukálása : alkohol

•Vérnyomás csökkentése

•Szívinfarktus elleni védelem (alkohol & polifenolok)

•Vérzsírszint csökkentő hatás (alkohol &polifenolok)

• Túlélési ráta javul

Igazolt hatások



Férfiak
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ALKOHOLFOGYASZTÁS

Az alkoholfogyasztás és halálozás összefüggései 
(Corrao et al. 2000 alapján)



20 g/nap

89 g/nap

72 g/nap

ALKOHOL FOGYASZTÁS (g/nap)
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ALKOHOLFOGYASZTÁS HATÁS AZ ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 

KOCKÁZATÁRA

Az alkoholfogyasztás és érrendszeri betegségek kockázata 
(Corrao et al. 2000 alapján)
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Az alkoholfogyasztás és túlélési ráta kapcsolata 
(Streppel et al, 2009 alapján)



Hipertóniás férfiak elhalálozási esélye
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A hipertóniás betegek túlélési esélyét az alkoholfogyasztás 
javítja (Malinski et al (2004) adatai alapján) 



2. DAGANATELLENES HATÁSOK



• Leukémiás sejtek osztódásának gátlása antocianinokkal (in vitro)

• Nem Hodgkin limfóma: Rendszeres borfogyasztóknál jobb túlélési esély

• Pajzsmirígy rák kialakulása: bármilyen rendszeres alkoholfogyasztónál 
kisebb eséllyel

•Mellrák: megoszló vélemények, de az új kutatások szerint a borfogyasztás 
előnyös

• Gyógyszer rezisztens tumorsejtek elpusztítása kis vörösbor dózisban (in vitro)

• Veserákkal kapcsolatban igazolt kedvező hatásmechanizmusok

Igazolt hatások



3. EMÉSZTŐSZERVI HATÁSOK



• Napi egy pohár bor elfogyasztásával közel 50 százalékkal csökkenthető a nyelőcső 
súlyos elváltozását okozó, és gyakran nyelőcsőrákot előidéző un. Barett szindróma 
kockázata. Jelentős mértékű bor vagy egyéb alkoholos ital fogyasztás ugyanakkor 

növeli a betegség kialakulásának esélyét. (ANDERSON és munkatársai, 2009)

• LEITZMANN és munkatársai (2006) kutatásai megerősítették, hogy az alkohol 
fogyasztás megelőző szerepet tölt be az epekő kialakulásával kapcsolatban. Ez a 

hatás csak a rendszeres alkoholfogyasztók körében volt megfigyelhető, az 
időszakos, esetszerű alkoholfogyasztás ezt a hatást nem váltotta ki   

•Portugál kutatók a vörösbor emésztésben betöltött kedvező hatásait igazolták, 
amit a fenolos vegyületek (katechin, epicatechin és kvercetin, antocianin) hatására a 
gyomorban bekövetkező nitrogén oxid képződésével magyaráznak. Kis mennyiségben 
a nitrogén oxid segíti az emésztést, ami a vérkeringés javító és gyomorfal nyugtató 

hatása miatt igazolható GAGO et al. (2007)
•

• Baszk kutatók eredményei állatkísérletekkel támasztották alá, hogy a nem
alkoholos zsírmáj kialakulását (NAFLD) a rezveratrol jelentősen képes csökkenteni.
Mindezek alapján napi 2 pohár bor, mint természetes antioxidáns elfogyasztását
javasolják e betegség kialakulásának megelőzéseként.

Igazolt hatások



4. AGYMŰKÖDÉS, IDEGRENDSZER, KOGNITÍV 
KÉPESSÉGEK



• COLLINS és munkatársai 2009: Mérsékelt alkoholfogyasztás az idegrendszer 
szintjén tipikus sejtvédő hatással bír. A dementia (időskori elbutulás) kisebb 

arányú. Ritkábban fordul elő az Alzheimer kór

•STAMPFER ET AL. (2005): Időskorú személyeken végzett felmérések alapján a
mérsékelt alkoholfogyasztás jótékony hatása az agyműködésre kb. 15 g/nap alkohol
elfogyasztásáig figyelhető meg. Javuló kognitív képességek. Efelett már romlás.

• NURK és munkatársai (2009) : Csokoládé & Tea & Bor kombinált szinergikus
hatása a 70 év felettiek agyműködésére igen kedvező: flavonoidokkal magyarázható.

•FERUZZI és munkatársai (2009) a szőlőmagból származó katechin és galluszsav
származékok hatását tanulmányozták állatkísérletekben. Megállapították, hogy e
polifenol vegyületek folyamatos bevitele segítettek az Alzheimer betegség elleni
védelemben.

•Bournival et al. (2009) véleménye szerint a rezveratrol és a kvercetin preventiv és
kiegészítő antioxidáns szerepet töltenek be számos neurodegeneratív betegségben,
mint pl. Parkinson kór.

Igazolt hatások



5. ANYAGCSERE FOLYAMATOK



• PARK és munkatársai (2008):a fitoösztrogének körébe tartozó és számos 
növényben megtalálható izoflavon vegyület, a genistein, valamint a kvercetin és a 

rezveratrol hatásait vizsgálták az anyagcsere folyamatokra. Megállapításaik szerint 
e hatóanyagok adagolásával a zsírsejtek lerakódása gátolható, ami a zsírsejtek 

pusztulását is előidézheti. A 3 molekula együttes kijuttatása felerősítette ezt a 
hatásmechanizmust, de külön-külön is megfigyelhető volt a változás 

• ALKERWI et al (2009) az un. metabolikus szindróma és a borfogyasztás közötti 
összefüggéseket vizsgálták. A kutatási eredmények szerint a kellő 

mértékletességgel fogyasztott alkohol mérsékeli a metabolikus szindróma 
kialakulásának esélyét. Kedvező anyagcsere érhető el nőknél 20 grammnál kisebb, 

férfiaknál 40 gramm alatti napi alkohol elfogyasztása esetén. 

•Hazai kutatásokban is sikerült már bizonyos kedvező hatásokat kimutatni a borok 
alkotórészeinek gyulladáscsökkentő hatásával kapcsolatosan. SÜMEGI (2007) a 

pécsi tudományegyetemen végzett kutatásai azt az eredményt adták, hogy a 
vörösöborok rezveratrol, kvercetin és malvidin hatóanyagai hatékonyan képesek 

csökkenteni a gyulladásos indukció révén kialakuló oxidatív stressz káros hatásait. 

Igazolt hatások



Az alkoholfogyasztás és a 2. típusú cukorbetegség kialakulásának esélye
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KOPPES és munkatársai (2005) 



6. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM



STREPPEL és munkatársai (2009): Bármilyen alkohol mérsékelt fogyasztása 
átlagosan 2,5 évvel növeli a várható élettartamot és jelentősen csökken ebben az 
esetben a stroke és más kardiovaszkuláris betegségek miatt kialakuló elhalálozás. A 
kizárólag bort fogyasztó férfiak (akik esetébn a napi borfogyasztás nem haladja 
meg a fél pohár mértéket) 2,5 évvel hosszabb ideig élnek, mint az egyéb italokat 
fogyasztók és mintegy 5 évvel hosszabb ideig, mint az absztinensek. A 
vizsgálatokban javarészt a vörösborok fogyasztásának hatásait elemezték. Ez az 
eredmény függetlennek bizonyult a vizsgálatban résztvevők társadalmi, gazdasági 
helyzetétől, étkezési szokásaiktól és életmódjuktól.

LEE és munkatársai (2009) USÁ-ban végzett vizsgálatából kiderült, hogy az 55 
évnél idősebbek körében a mérsékelt alkoholfogyasztók túlélési esélyei jobbak az 
absztinenseknél, még abban az esetben is, ha azok jobb társadalmi és gazdasági 
körülmények közt élnek. A mérsékelt alkoholfogyasztók halálozási rátája 28%-kal 
kisebb, mint az absztinenseké.

Más amerikai kutatások ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy már akár havonta 
egy jelentősebb alkohol bevitel havonta háromszorosára növelheti a nők esetében a 
szívinfarktus kockázatát. A nők számára az alkohol toxikusabb, mint a férfiak 
számára, mivel testömegük kisebb, testzsírszintjük magasabb és a gyomor alkohol 
metabolizmusában részt vevő enzimeik aktivitása is kisebb, mint a férfiakban. 

Igazolt hatások



7. TOVÁBBI HATÁSOK



TUCKER et al (2009) vizsgálatai szerint azok az idős emberek, akik naponta 1-2 
pohár bort elfogyasztanak, nagyobb csontsűrűség alakul ki esetükben, mint az 

absztinensek körében. A csontritkulás elleni hatása a bornak rendkívül fontos, mivel 
számos idős ember halálát e betegségből adódó egyéb szövődmények idézik elő. 

Számos nemzetközi kutatás arra a megállapításra jutott, hogy 1-2 pohár bor/nap 
elfogyasztása mind nők, mind férfiak esetében növeli a szexuális aktivitást, ami 

részben a bor vérkeringésben betöltött pozitív szerepével magyarázható. A 
nemdohányzó és bort fogyasztó férfiak körében erekciós diszfunkciók 50 %-kal 

kisebb valószínűséggel alakulnak ki, mint dohányzó és absztinens társaik. 

A terhesség alatti bármilyen nemű alkohol fogyasztása általában az orvosok által 
ellenjavallt, jóllehet amerikai kutatások szerint napi kis mennyiségű bor 
elfogyasztása semmilyen kockázatot nem okoz a magzat fejlődésében. 

Amerikai kutatók szerint a rendszeres borfogyasztók jellemzően nagyobb fizikai 
aktivitást mutatnak absztinens társaikhoz képest, így az alkoholbevitelből származó 

többlet energia jellemzően nem okoz jelentős problémát esetükben. 

Igazolt hatások





A Harvard Egészségügyi Intézet kutatói szerint a rezveratrol kutatásokkal a 
legfőbb probléma az, hogy a vizsgálatok jelentős részét rágcsálókon hajtották 

végre, amelyeket rendkívül magas rezveratrol dózissal kezeltek. Embereken végzett 
vizsgálatok csak igen kis számban fordultak eddig elő. Az egerek esetében a 

borkivonatok ellensúlyozni tudták a túl nagy energiabevitel káros hatásait, így 
jelentősen megnövelve azok élettartamát. Ugyanilyen hatás kiváltása érdekében egy 
70 kg körüli embernek napi 750-1500 palack bort kellene elfogyasztani, hogy azonos 

rezveratrol szintet állítsunk be a kísérletben használttal. 

Rober Corder, ausztrál kutató szerint sokkal inkább a procianidinek, mint a 
rezveratrol a felelős a kedvező hatásokért

Mehmet Oz és Mike Roizen, oregoni kutatók a rezveratrol kivonatot tartamazó 
gyógyhatású készítmények veszélyeire hívták fel a figyelmet. Megállapításaik 

szerint a rezveratrol lelassítja a máj méregtelenítő funkcióját és bizonyos 
gyógyszerek (pl. vérzsírcsökkentők, kálcium csatorna blokkolók) hatását 

befolyásolja. A gyógyszernek nem minősülő rezveratrol kivonatokat a hatóságok nem 
ellenőrzik, így közöttük nagy különbség van hatékonyság tekintetében. A 

rezveratrol kivonatot oxigénmentes közegben lehet csak megfelelően tárolni. 

A WHO 2009: „Az alkol káros hatásainak mérséklésének globális stratégiája”

ELLENÉRVEK






