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tol a bor polifenoltartalma. A gátlás különféle növekedési (PDGF) és sejtadhéziós faktorok (ICAM1,
VCAM1) gátlásával, valamint az apoptosis fokozásával
alakul ki, és eredményeként lassul, illetve leáll az artériák intimájának kóros megvastagodása. In vitro
vizsgálatok szerint a polifenolok közül a rezveratrolnak kulcsjelentôsége van a proliferáció gátlásában.

Cardiovascularis hatások
Antioxidáns hatás
A bor és az abban található polifenol-vegyületek legjelentôsebb hatása az atherosclerosis prevenciója. Ennek
kulcsa az LDL oxidációjának gátlása az antioxidáns hatás révén, ami már az elején megállítja a plakk kialakulásával végzôdô káros folyamatot. Az LDL-oxidáció
gátlását in vitro és humán vizsgálatokkal is igazolták. A
hatás reprodukálható volt megfelelô mennyiségû polifenol-koncentrátummal, tehát a polifenolos vegyületek
antioxidáns (szabadgyökfogó, kelátképzô) hatása az
élô szervezetben is kialakul, nem csak laboratóriumi
körülmények között mutatható ki. A legjelentôsebb antioxidáns hatással a bor polifenoljai közül a katechusav
és a kávésav bír. További kedvezô hatás, hogy a vörösbor polifenol-frakciója növeli a vér HDL-koncentrációját, fokozza az alkohol ugyanilyen irányú hatását. Valószínûleg a felsorolt hatások eredôjeként csökken
szignifikánsan az érelmeszesedés kockázata a rendszeresen mérsékelt mennyiségû vörösbort fogyasztók körében. Fehérborral vagy más alkoholtartalmú itallal az
LDL-oxidáció nem gátolható eredményesen, ami további bizonyítékként szolgál a polifenol-vegyületek
antioxidáns hatásban betöltött szerepére.

Thrombocytaaggregáció-gátlás
Már kialakult atherosclerosisban fontos a szervek megfelelô vérellátása és a thrombusok kialakulásának gátlása. Utóbbi céllal jelenleg leggyakrabban acetilszalicilsav szedését javasolják a magasabb rizikójú
személyeknek. A mediterrán étrend jelentôs thrombocytaaggregáció-gátló komponense az olívaolaj, de a
vörösbor is bír ilyen jellegû hatással. A vörösbor polifenoljai, közöttük is elsôsorban a rezveratrol és a kvercetin, in vitro körülmények között gátolják a vérlemezke-aggregációt. A hatás módjaként az intracelluláris
cAMP- és cGMP-szint emelkedését, valamint a PGI2szintézis fokozását azonosították. A véralvadásgátlás
humán alanyokon is megfigyelhetô volt, és kisebb
mértékben kékszôlôlé fogyasztásával is ki lehetett váltani. Humán vizsgálatban a fehérbor nem befolyásolta
a thrombocyta-aggregációt, ami klinikailag is alátámasztja a polifenolok jelentôségét. A vérlemezke-aggregáció gátlása szôlôlé tartós fogyasztásával ex vivo is
kiváltható volt, de a szintén magas polifenoltartalmú
narancs vagy grapefruit esetén nem jelentkezett ilyen
hatás. Érdekes eredményt hozott egy amerikai kutatócsoport vizsgálata, akik megállapították, hogy bár a
szôlômag és a bogyó héjának kivonata is gátolja a vérlemezkék összetapadását, de a kivonatok kombinációja jóval hatásosabb. Ez az eredmény arra utal, hogy a
mag és a héj összetétele részben eltér, és a különbözô
vegyületek között szinergizmus állhat fenn. Bár az alkoholnak is van thrombocyta-aggregációt gátló hatása,
ennek jelentôsége valószínûleg elméleti, mert az in vitro kimutatott hatás kialakításához szükséges plazmakoncentráció mérsékelt alkoholfogyasztással in vivo
nem érhetô el. Az alkohol tehát csak kiegészítheti a
polifenolok vérlemezke-aggregációt gátló hatását.

A simaizomsejtek proliferációjának gátlása
Az atherogenesis fontos része a vascularis simaizomsejtek proliferációja és migrációja, amelyet szintén gá-
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vagy az italok valamely más komponensének tulajdonítható. Csak feltételezhetô, hogy a vérlemezke-aggregáció gátlása miatt csökken az agyi mikroinfarktusok
száma, és ez az oka a tapasztalt kedvezô jelenségnek.
A mérsékelt alkoholfogyasztás és az Alzheimer-kór
elôfordulása közötti negatív korrelációt szintén több
megfigyeléses vizsgálat támasztja alá, de a mechanizmus ez esetben sem ismert. A vörösbor bizonyos komponensei tehát nemcsak a cardiovascularis, hanem a
központi idegrendszeri hatások miatt is figyelmet és
további vizsgálatot érdemelnek.

Vasorelaxáns hatás
A polifenol-frakció fokozza a coronariák és artériák relaxációját, aminek következménye a vérnyomás csökkenése és a szívizom jobb vérellátása. Valószínûleg ezzel a hatással magyarázható a vörösborfogyasztás és az
ischaemiás szívbetegségek gyakorisága közötti negatív
korreláció. A relaxáció két, egymástól független hatáskomponens következménye: a rezveratrol indukálja az
endothelialis NO-szintetázt, míg a kvercetin endothelfüggetlen úton fejti ki hatását. A NO-szintézis fokozása
és a humán artéria in vitro relaxációja sem alkohollal,
sem fehérborral nem volt kiváltható. Az áramlás-mediált vasodilatáció, amely a fokozott NO-szintézis eredményeként alakul ki, egy humán vizsgálat szerint vörösborral és alkoholmentes vörösborral provokálható,
vodka fogyasztása esetén viszont éppen ellentétes hatás jelentkezik, azaz romlanak az áramlási paraméterek. Egy japán csoport vörösborecet és szôlôlé keverékébôl készült, kereskedelmi forgalomban lévô ital
vérnyomáscsökkentô hatását vizsgálta patkányokon.
Az ital, amely a vörösborokhoz hasonló koncentrációban tartalmazott polifenolokat, per os alkalmazva csökkentette a vérnyomást, és szignifikáns, de a pozitív
kontroll temokaprilhoz képest kisebb mértékben csökkentette a szérum angiotenzin-konvertáz (ACE) aktivitását. Ez az eredmény részben segít megérteni a NO-tól
független vérnyomáscsökkentés módját.

Daganatos megbetegedések: pro és kontra
Az utóbbi években a daganatos betegségek és a borfogyasztás összefüggéseivel kapcsolatban több figyelemreméltó eredmény született. Az alkoholfogyasztás
és a daganatos betegségek közötti pozitív korreláció
többszörösen bizonyított tény, amely fôleg a túlzott
alkoholfogyasztás prooxidáns, DNS-károsodással járó
hatásának következménye. De nem csak a túlzott alkoholizálás fokozhatja a rák kockázatát: egy nagy
megfigyeléses vizsgálat szerint a rendszeres, mérsékelt alkoholfogyasztás (függetlenül az alkoholos ital
típusától, tehát borfogyasztás esetén is) szignifikánsan
fokozza a melldaganat kialakulásának kockázatát, különösen alacsony testtömegindexû (< 25) nôk körében. Ez óvatosságra int, és felhívja a figyelmet arra,
hogy pozitív humán bizonyítékok híján rák megelôzésére még a bizonyítottan antioxidáns vörösbort sem
helyes javasolni.
Ugyanakkor pozitív tények is napvilágot láttak. Egy
humán vizsgálatban vörösbor, alkoholmentesített vörösbor és alkohol fogyasztása után ex vivo vizsgálták a
lymphocyták örökítô anyagának gamma-sugárzással
indukált károsodását. A bor és az alkoholmentes ital
mérsékelte a DNS-károsodást, míg az alkoholnak ön-

Idegrendszeri hatás
Az alkoholabúzus akutan részegséget, krónikusan
agyi atrophiát, idegrendszeri leépülést okozó hatása
ismert jelenség. Kézenfekvô kérdés, hogy a cardiovascularis elônyökkel járó mérsékelt alkoholfogyasztás
hogyan hat az agymûködésre. Ez a borfogyasztással
kapcsolatos vita egyik legellentmondásosabb területe.
Kérdés, hogy az ismert veszélyeket mennyire ellensúlyozzák az esetleges pozitív központi idegrendszeri
hatások. Egyáltalán léteznek-e ilyen hatások? Amerikai
kutatók több mint ezer idôsödô ember bevonásával átlagosan 7 éves nyomon követéssel végzett vizsgálatából kiderült, hogy a kismértékû vagy mérsékelt alkoholfogyasztás esetén a kognitív funkciók kisebb
mértékben romlottak, mint absztinencia esetén. A közlemény szerzôi megjegyzik, hogy az általuk tapasztalt
pozitív összefüggés ellenére a dementia mérséklésére
nem ajánlható az alkoholfogyasztás. A hatás mechanizmusa nem ismert, az sem tisztázott, hogy az etanol
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magában nem volt ilyen hatása. Ez nem bizonyítja a
vörösbor vagy polifenoljai rákellenes hatását, de újabb
adalékkal szolgál az antioxidáns és daganat-preventív
hatás közötti kapcsolathoz.
A vörösbor komponensei közül a daganatellenes
hatás szempontjából egy polifenol-származék, a rezveratrol emelkedik ki. A rezveratrol szerkezetileg hasonlít az ösztrogénre, és affinitást mutat az ösztrogénreceptorhoz, ezért a fitoösztrogének közé sorolják. A
rezveratrol szelektív ösztrogénreceptor-modulátornak (SERM) tekinthetô, daganatellenes hatását részben ennek tulajdonítják, de az utóbbi évek kutatásai
alapján megállapítható, hogy a tumorprevencióban
kifejtett szerep számos más hatás (COX-antagonizmus, apoptosisfokozás stb.) eredôje. A rezveratrollal
kapcsolatos kutatások igen intenzívek: míg 1993-ig öt
cikket publikáltak a vegyülettel kapcsolatban, jelenleg több mint 2000 cikk ismert a szakirodalomban. A
rezveratrollal kapcsolatos eredmények ismertetése
messze túlmutatna a cikk keretein. Egy nemrég publikált összefoglaló cikk szerzôje erôsen leegyszerûsítve és némi túlzással úgy fogalmazott, hogy a rezveratrol segít megôrizni az egészséges sejtek
mûködését és meghosszabbítja élettartamukat, viszont gyorsítja a károsodott mûködésû sejtek apoptosisát. Jelenleg tumorellenes hatás szempontjából a
rezveratrol a vörösbor legintenzívebben kutatott
anyaga, de az igazán izgalmas bizonyítás, azaz a humán daganatgátlás igazolása még csak ezután következhet. A gyógyszerré válás elméleti lehetôsége fennáll, de arra is megvan az esély, hogy a rezveratrolt
ötletadó molekulaként használja fel a gyógyszeripar
új molekulák szintéziséhez. Az is elképzelhetô azonban, hogy túlzott jelentôséget tulajdonítanak a rezveratrolnak, és a vörösbor „gyógyhatása” más vegyületben keresendô.

borral kapcsolatban? Kedvezô cardiovascularis hatása
miatt javasolható preventív szerként, vagy alkoholtartalma miatt fogyasztása nemkívánatosnak tekintendô?
Esetleg ki lehet váltani szôlôlével, alkoholmentesített
borral vagy polifenol-koncentrátummal? A válasz nem
egyszerû. A mérsékelt vörösborfogyasztás cardiovascularis elônyeit vizsgálatok igazolják, de több tanulmány szerint a teljes mortalitást bizonyos mértékben
más alkoholos italok fogyasztása is kedvezôen befolyásolja. Ennek akár az is lehet az oka, hogy az említett vizsgálatokban nem különböztették meg az alkoholos italok típusát, és a vörösbort fogyasztók adatai
felfelé „húzták” az átlagot.
A vörösbor hatásának mechanizmusai részben ismertek, fogyasztása más szeszesitalokkal szemben
egyértelmûen kedvezôbbnek tûnik, de hiányoznak a
legszigorúbb, randomizált, kettôs-vak, összehasonlító
vizsgálatok. Valószínûleg ez az oka annak, hogy a
WHO 2003-as elemzése a mérsékelt alkoholfogyasztás meggyôzô cardiovascularis preventív hatásáról ír,
anélkül, hogy kiemelné a vörösbort. Az ismert egészségügyi veszélyek miatt azonban a kedvezô hatások
ellenére sem javasolják az alkohol fogyasztását.
Magyarországon még hosszú ideig nem az fog
problémát jelenteni, hogy az absztinensek nagy tömegét kelljen borfogyasztásra rábeszélni a cardiovascularis elônyök miatt. A legfontosabb azt tudatosítani,
hogy az alkoholfogyasztásnak mik a veszélyei, és azt
is, hogy a szeszesitalok közül a vörösbor fogyasztása
jár a legkisebb kockázattal és bizonyos elônyökkel is.
Jóllehet élelmiszernek tekintjük, a bor nem veszélytelen termék, kontraindikációiról (terhesség, gyermekkor, alkoholizmus, bizonyos gyógyszerek szedése)
sem szabad megfeledkezni. A dózis és az alkalmazás
gyakorisága ugyanilyen fontos: a legtöbb vizsgálat
szerint nem több, mint napi 1-2 pohár bor esetén a
legkedvezôbb a haszon és a kockázat aránya.

Bor vagy szôlô?
Az eddigi eredmények alapján tehát joggal feltételezhetô, hogy a vörösbor kedvezô hatásai túlnyomórészt
nem az etanolnak tulajdoníthatók. Az alkohol ráadásul
sokak számára ellenjavallt, ezért több vizsgálatban azt
próbálták kideríteni, hogy a bor kiváltható-e olyan alkoholmentes termékkel, koncentrátummal, amely az alkoholt leszámítva összetételében a vörösborhoz hasonló.
Mint láthattuk, ez több hatás esetén sikerült, és egyes
esetekben a „hatóanyagot” is sikerült megtalálni.
Mi tehát a korszerû, tényeken alapuló álláspont a
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Bár az alkoholmentes szôlôkivonatokkal kedvezô
eredményeket értek el, hiányzik a krónikus fogyasztás
hatásainak vizsgálata. A szôlôléivók epidemiológiai
mutatói még nem állnak rendelkezésre, mivel sokkal
kevesebben isznak rendszeresen, évtizedeken át kékszôlôlevet, mint vörösbort. A szôlôfogyasztással kapcsolatban nagyon kevés információval rendelkezünk,
mivel az emberek többsége csak ôsszel, néhány héten
át fogyaszt friss szôlôt, a gyümölcs jellemzôen feldolgozott formában kerül forgalomba. A többi magas polifenoltartalmú gyümölcs összetételérôl, krónikus fogyasztásának hatásáról még kevesebbet tudunk, de a
jövôben újabb, gyógyászatilag perspektivikus, jelentôs
vegyületek azonosítása várható.
Bor vagy szôlô? Viszonylag egyszerû a válasz: a
mai felfogás szerint a potenciális veszélyek miatt kizárólag terápiás céllal a bor nem javasolható, a szôlôvel kapcsolatban viszont kevés a bizonyíték. A borral
kapcsolatos felfogás azonban változóban van: míg
korábban csak fogyasztásának veszélyei voltak ismertek, ma már esetleges elônyeirôl is tudósítanak
tudományos közlemények. A kérdés végleges megoldását az jelentheti, ha azonosítják a bor „hatóanyagait”, és azok megfelelô bizonyítás után gyógyszerként
kerülnek forgalomba. Ez a bizonyítás azonban egyelôre várat magára. ◆

Minden ötödik gyermek túlsúlyos, minden tizennegyedik elhízott
Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) 2005 szeptemberében átfogó, reprezentatív felmérést indított a fôvárosban a 7-18 éves tanulók körében a Nestlé
Hungária Kft. támogatásával. A felmérésben 16 kerület 18 általános iskolájának 117 osztályából 1930 tanuló önkéntes alapon
vett részt. Megállapították, hogy a fiúk mintegy 18%-a túlsúlyos,
7%-a elhízott, míg a lányoknál a túlsúlyosak aránya megközelítôen 20 %, az elhízottaké meghaladja a 6 %-ot. A kutatás elsô
szakaszában – 2005. szeptember 5. és december 7. között – az
általános iskolás tanulók táplálkozás-egészségügyi felmérésére
került sor. A második szakasz várhatóan 2006 májusáig tart, s a
15-18 évesek táplálkozási szokásait és életmódját tanulmányozzák (ilyen felmérés utoljára 1997 és 2000 között készült a 15-18
éves korosztályról).
Az eredmény: a felsô tagozatosok táplálkozásában már jelen
vannak a felnôttkorra jellemzô szokások csírái, például a tej- és
tejtermékek, zöldség- és gyümölcsfélék nem megfelelô mennyiségû, valamint a húskészítmények, zsiradékok és édességek túlzott fogyasztása, kiegészülve tésztafélék és a cukrozott üdítôitalok preferenciájával. Kedvezô irányú változás, hogy a barna
kenyerek, gyümölcs- és zöldséglevek fogyasztása emelkedô az
iskolások étrendjében. Ebben az életkorban a táplálkozási szokások még nem rögzülnek hosszú távon, tehát megfelelô oktatás, egészségnevelés, életmód- és mozgáskultúra fejlesztés mellett lehetséges a felnövekvô generáció egészségének megôrzése.
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Az életmódbeli kérdésekre adott válaszok alapján összegezhetô:
az életkorral együtt nô a lakásban eltöltött, és csökken a sétára
és a sportra fordított szabadidô. Szabadlevegôn a tanulók általában 1-2 órát töltenek, sokan közülük azonban csak iskolába menet. A napi testmozgás, testedzés alig több mint a serdülôk felére jellemzô. A 7-14 éves tanulók fele nem elégedett saját testével, sokan fogyni szeretnének, mi több 20-30 % már fogyókúrázott is. A felsô tagozatos gyermekek nem étkeznek naponta ötször, sôt gyakran még a háromszori fôétkezés követelménye sem
teljesül. A válaszok alapján az is kiderült, hogy a serdülô fiúk 5,
a lányok 10 %-a cigarettázik rendszeresen.
A túlsúly és elhízás prevalenciája a gyermekek, serdülôk és felnôttek körében világszerte évrôl évre nô. A gyermekkori elhízás
a felnôttkori elhízás fokozott kockázati tényezôje. Az elhízáshoz társuló krónikus megbetegedések közül nem egy (cukorbetegség, magas vérnyomás) már gyermekkorban is megjelenhet,
az elhízott gyermekek felnôttkorukban sokkal veszélyeztetettebbek a táplálkozással összefüggô megbetegedésekre, és a halálozási arány is meghaladja a gyermekkorban normális testsúlyú kortársaikét, még akkor is, ha felnôtt korukban testtömegük
megfelel a kívánatosnak. A már elhízott gyermekek testtömegét
igen nehéz csökkenteni, és helytelen életvezetéssel a túlsúlyosok is könnyen átcsúszhatnak az elhízott kategóriába a kellô
odafigyelés hiányában.
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