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SÃNÃTATE

Vinul, recomandat cardiacilor ºi diabeticilor
onsumul moderat de vin este unul
din cele mai puternice medicamente
din naturã, relevã un studiu realizat
de cercetãtorii de la Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi medicinã veterinarã din Iaºi,
citat de Agerpres. În compoziþia complexã
a vinului au fost identificaþi pânã în prezent
peste 1000 de compuºi chimici naturali
folositori organismului uman - minerale,
vitamine, aminoacizi esenþiali, acizi organici, compuºi fenolici, glicerol, aldehide,
esteri, acetali etc- iar formula sa îi conferã
licorii caracterul unui aliment complex.
. Dozele mici de alcool activeazã
secreþiile salivare ºi gastrice, sporesc
secreþia pancreaticã, ceea ce explicã
utilizarea vinului ca aperitiv. Pe de altã
parte, vinul bãut seara antreneazã o concentraþie de alcool mai scãzutã decât cel bãut
dimineaþa.
. Glicerolul din vin anuleazã efectul
excesului de lipide (grãsimi), având de
asemenea proprietãþi laxative ºi de
activare a secreþiei biliare. Acizii din vin,
cu pH în jurul valorii de 3,3, apropiat de cel
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al sucului gastric, alcãtuiesc un mediu
propice digestiei.
. Consumul de vin asociat cu mâncarea are beneficiul absorbþiei lente a
alcoolului în sânge. Astfel, ficatul are
mai mult timp la dispoziþie sã metabolizeze
alcoolul.
. Efectul profilactic al vinului asupra
infecþiilor intestinale este cunoscut cu
mult înainte de a se cunoaºte natura
microbianã a bolilor. Acþiunea sa se datoreazã compuºilor fenolici ce prezintã toxicitate la viruºi, bacterii ºi fungi.
. Vinul roºu combate, de asemenea,
Helicobacter pylori, cauza principalã a
apariþiei ulcerului stomacal. În plus,
consumul moderat de vin a fost asociat ºi
cu o scãdere a sensibilitãþii la rãceli în rândul nefumãtorilor.
. Pentru majoritatea oamenilor, vinul
are o acþiune relaxantã asupra creierului. Acest lucru explicã de ce cantitãþi
mici de vin (90-180 ml) sunt adesea
benefice pentru vârstnici seara, înainte de
culcare, pentru un somn liniºtit.
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. Elementul vanadium, prezent ºi în
vin, este recunoscut pentru proprietãþile antidiabetice. În plus consumul
moderat de vin sec nu are efecte adverse
asupra glicemiei la suferinzii de diabet.
. S-a demonstrat cã persoanele consumatoare de vin în cantitãþi moderate,
zilnic, prezintã un risc scãzut de
apariþie a bolilor cardiovasculare, cum ar fi
hipertensiunea, crizele de inimã, infarctul ºi
alte boli ale vaselor sangvine periferice.
. Persoanele care consumã moderat
vin au o medie de viaþã cu 2,5 ani mai
mare decât cei care nu beau deloc ºi
considerabil mai mare decât cei care consumã alcool în exces.
. Unul din cei mai importanþi
anti-oxidanþi din compoziþia vinului este resveratrolul. S-a
observat cã resveratrolul inhibã dezvoltarea constituenþilor ce duc la formarea
trombocitelor pe vasele de sânge ºi, nu în
ultimul rând, întârzie apariþia bolilor neuronale, cum ar fi Alzheimer ºi
Huntington.
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