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YAŞAM’da 
BOR

BOR/B;
Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve 
suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan 
bir elementtir.
Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve 
okyanuslarda ise 0,5-9,6 ppm (ortalama 
5,6 ppm) seviyelerinde bor bulunduğu 
bilinmektedir.
Bor; bitki, hayvan ve insan hücreleri tarafından 
sentezlenemediğinden, beslenme yolu ile 
dışardan alınması gereken bir iz elementtir.
Borun bitkilerin normal gelişmesi ve optimal 
derecede ürün vermeleri için gerekli bir element 
olduğu 1920’lerden itibaren bilinmektedir.





Bor, hücre zarı fonksiyonu, mineral, hormon ve 
nükleik asit metabolizmalarında rol oynayarak; 

1) Reaktif oksijen radikallerini detoksifiye edebilen 
önemli bir antioksidandır. Bor antioksidant özelliği 
ile ateroskleroz hastalığının önlenmesinde de etkili 
bir rol oynamaktadır. (Oksidatif stres üzerine olan 
etkileri)
2) Kalsiyum, fosfor, vitamin D, magnezyum, 
molibden, alüminyum gibi çeşitli mikrobesinlerin 
metabolizmasında regulatör bir rol oynamaktadır. 
Böylece, kalsiyum ve magnezyum azalmasını 
önleyerek kemik ve diş yapısını koruduğu 
bilinmektedir. (Mikrobesin metabolizması üzerine 
olan etkileri)
3) Steroid hormon metabolizmasını olumlu yönde 
etkilediği bir çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Steroid 
hormon seviyesinin yükselmesi kalsiyum atılımını 
azaltmaktadır. Dolayısıyla, borun günlük olarak 
yeterli miktarda alınması osteoporozun önlenmesi 
veya tedavisinde oldukça önemlidir. (Steroid 
hormon metabolizması üzerine olan etkileri)
4) T hücrelerinin aktivitesini azaltarak ve serumdaki 
antikor konsantrasyonlarını düzenleyerek artirit 
sonucu oluşacak olumsuz etkileri azalttığı birçok 
çalışma ile kanıtlanmıştır. (Romatoid artrit üzerine 
olan etkileri)
5) Zihinsel fonksiyonların gelişiminde; kısa ve uzun 
dönem hafıza, el becerilerinde artış, dikkat idrak 
ve kavramada etkili olduğu bilinmektedir. (Beyin 
fonksiyonları üzerine olan etkileri) 

SAĞLIK’da 
BOR



BOR’lu 
BESİNLER 
Bor bileşikleri meyve ve sebzeler gibi insan 
beslenmesinde önemli yer tutan gıdaların çoğunda 
doğal olarak bulunmaktadır.

Büyüme ve gelişmelerine katkı sağlaması açısından
baklagiller, pancar, elma gibi bitkilerin bor 
gereksinimleri yüksek; pamuk, tütün, marul, şeftali 
ve kiraz gibi bitkilerin orta; tahıl, patates ve çilek 
gibi bitkilerin ise azdır. 

İnsanlar sebze ve meyve gibi yiyecekler yoluyla 
günlük yaklaşık 1 mg B tüketmektedirler.

En çok bor içeren yiyecekler nelerdir?

Badem, fındık, elma, üzüm, çilek, hurma, şeftali, 
erik, patates, sarımsak, brokoli ve domates bol 
miktarda bor içeren besinler arasındadır.



normal kemik                       osteoporozlu kemik

Sağlıklı,  güçlü kemikler ve eklemler için bor 
bileşiklerinin önemi yıllardır bilinen bir gerçektir.

Ayrıca bor bileşikleri; osteoporoz, depresyon, 
kalp rahatsızlıkları, eklem iltihabı (Romatoid 
Artrit), migren ağrıları, yara iyileşmesi, zihinsel 
fonksiyonların ve hormonal aktivitilerin 
düzenlemesi, halsizlik, ter basması, sırt ağrısı gibi 
rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kanser tedavisinde bor bileşikleri iki farklı 
uygulama ile kullanılmaktadır.

Bor bileşiği içeren kanser ilacı etken maddesi:
Bortezomib

Bor bileşiği kullanılarak özellikle beyin ve boyun 
kanser tedavisinde kullanılan tedavi yöntemi: 
Bor Nötron Yakalama Terapisi (BNCT-Boron 
Neutron Capture Therapy)

TEDAVİ’de 
BOR



Bortezomib, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA-Food and Drug Administration) onaylı 
bor katkılı ilk kanser ilacıdır ve multiple 
miyelom (Multiple Myeloma) tedavisinde 
kullanılmaktadır.

Multiple miyelom bir tür kan kanseridir. 

Bortezomib, multiple miyelom tedavisinde 
proteazom inhibitörü olarak kullanılmaktadır.

KANSER 
TEDAVİSİN’de 
BOR 



Bor Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT), çeşitli 
tümörlerin, özellikle beyin tümörlerinin ve 
melanomanın, tedavisinde kullanılan iki bileşenli 
radyasyon tedavi yöntemidir. 

Birinci bileşeni tümör hücrelerinde toplanan kararlı 
bor izotopudur (10B), ikinci bileşeni ise düşük enerjili 
nötron kaynağıdır. 

Tümör hücrelerinin içindeki veya hemen 
bitişiğindeki 10B, nötron kaynağından gelen 
nötronları yakaladıktan sonra parçalanmakta ve 
açığa çıkan yüksek enerji yüklü parçacıklar ( 7Li ve 
4He) sadece tümör hücrelerine zarar vermektedir.

BNCT





Birçok üretici firma tarafından farklı markalarda 
piyasaya sürülmüş bor tabletlerine (gıda takviyesi) 
Türkiye pazarında da kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 
Genellikle 100 adet borlu kapsül içeren kutularda 
satılan bu ürünlerin piyasa fiyatı yaklaşık olarak 5$ 
seviyesindedir.

FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından 
insanların bor alımının üst sınırı günlük 20 mg 
olarak belirlenmiştir.

 

GIDA 
TAKVİYESİ’nde 
BOR 



GÜNLÜK 
HAYAT’ta
BOR
Kozmetik ürünler, deterjanlar ve biyosidal ürünlerin 
kullanımıyla da bor günlük yaşamımızda yer 
almaktadır.

Biyosidal ürünler; mikroplarla mücadelede ve 
mantar istilalarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
zararlı organizmaların önlenmesi, bazı zararlıların 
yok edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
için de gereklidir. Bu bağlamda; lens solüsyonları, 
merhemler, gargaralar, göz damlalar, ahşap 
koruyucular, pestisitler, insektisitler, sabun ve bazı 
temizlik ürünleri bor katkılı olarak üretilmektedir.

Sabun ve deterjanlara, mikrop öldürücü (jermisit) 
ve su yumuşatıcı etkisi ve bunlarla birlikte 
beyazlatıcı etkisini de arttırmak için bor katkılı 
bileşikler eklenmektedir. Örneğin; deterjanlara 
katılan sodyum perborat, aktif bir oksijen kaynağı 
olduğundan, etkili bir ağartıcıdır.

Kozmetik ürünler (kişisel bakım ürünleri, krem, 
fondöten,kapatıcılar) ise borlu bileşiklerin deride 
yumuşaklık ve kapatıcılık gibi özellikleri artırmasının 
yanı sıra antiseptik özelliğinden dolayı da bor katkılı 
olarak üretilmektedir.
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