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Bevezetés   
 
Epidemiológiai adatok bizonyítják, hogy a fejlett országokban élık vezetı 
megbetegedési és halálozási oka kardiovaszkuláris eredető. E kórképek 
kifejlıdésében számos rizikófaktor - életkor, férfi nem, magasvérnyomás betegség, 
dohányzás, cukorbetegség, stb. -, valamint azok interakciója játssza a legfontosabb 
szerepet (39, 48). Ezzel szemben számos megfigyelés arról számolt be, hogy 
Franciaországban a kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozás kisebb arányban 
fordul elı, ugyanakkor kimutatták, hogy a telített zsírsavak fogyasztása gyakori, 
ennek következményeként a vér koleszterin szintje magasabb (34), míg a dohányzás 
és az artériás vérnyomás ugyanolyan szinten van, mint a hasonló fejlettséget mutató 
nyugati országokban (3). A jelenséget francia paradoxonnak nevezték el, melynek 
hátterében epidemiológiai vizsgálatok azt feltételezik, hogy a rendszeres ugyanakkor 
mértéktartó, jó minıségő vörösbor fogyasztása áll (7), (38). 
A vörösbor fogyasztásából származó kedvezı hatások a bor alkoholos (etanol) és 
fenolos komponenseinek köszönhetıek (47). Az alkohol mértéktartó fogyasztása 
csökkenti a fibrinogén plazmaszintjét, a TCT aggregáció mértékét (2, 35), továbbá 
növeli a HDL (28) és a szöveti plazminogén aktivátor mennyiségét (2, 37), valamint 
az endoteliális nitrogén-monoxid (NO) termelıdését is fokozza (1). 
A vörösbor desztillátuma polifenolokat és antocianinokat tartalmaz. Ezek közül 
leginkább a rezveratrolt, a katechint és a kvercetint tanulmányozták, így vált 
nyilvánvalóvá ezen anyagok antioxidáns tulajdonsága is (36). A polifenolok 
csökkentik az LDL oxidációjának (43) és az LDL-receptor expressziójának mértékét 
(31). Az NO termelıdésének fokozása mellett a polifenolok gátolják a TCT 
aggregációt és a gyulladáskeltı eikozanoidok termelıdését is (30), (42). 
Az AFRW a vörösbor fenolos szárazanyag tartalmát etanol nélkül tartalmazza. 
A kivonat kedvezı kardiovaszkuláris hatásait már számos állatkísérletben 
bizonyították. AFRW-t fogyasztó patkányoknál a trombotikus események számának 
(11) és az oxidatív stressz mértékének csökkenését tapasztalták (26). Iszkémia-
reperfúziós modell segítségével bizonyították, hogy a kivonat fogyasztásának 
hatására patkányokban az infarktus által érintett szívizomterület kiterjedése kisebb, a 
kamrafunkció kevésbé romlik (40), valamint a posztinfarktusos remodelláció mértéke 
csökken (32). Más kutatások leírták, hogy a kivonat csökkenti az LDL oxidációjának 
mértékét, de nincs hatása a jól ismert antioxidánsok (karotinoidok, A, C és E vitamin) 
koncentrációjára (10).  
Egyes kutatók véleménye szerint a vörösborban található polifenolok � 
különösképpen a rezveratrol � mennyisége a szılı fajtájától és az évjárattól függ (9), 
(16). Más szerzık véleménye szerint a borkészítés technikája és a bor származási 
helye a legmeghatározóbb tényezı a rezveratrol tartalom terén (4), (18), (24). Mivel a 
rezveratrol feltételezhetıen fontos szerepet játszik a vörösbor kedvezı 
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kardiovaszkuláris hatásaiban, különbözı rezveratrol tartalmú borok különbözı 
mértékben befolyásolhatják az egészségi állapotot. 
Habár a vörösbor számos kedvezı tulajdonsága ismert, e hatások háttere ma még 
nem teljesen tisztázott. Éppen ezért célul tőztük ki, hogy megvizsgáljuk a vörösbor és 
az AFRW hemoreológiai paraméterekre kifejtett hatásait, amely tényezık szintén 
szerepet játszanak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában.  
 
Módszerek   
 
A haemorheológiai paraméterek vizsgálatához 13 egészséges önkéntestıl származó 
vénás vért használtunk fel. A VVS aggregációt és a deformabilitást lítiumheparinnal 
bélelt Vacutainer csövekbe, míg a TCT aggregációt nátrium-citrátot tartalmazó 
csövekbe levett vérbıl mértük. 
Vörösborként egy 2002-es Merlot (Polgár Pincészet, Villány, Magyarország) 
használtunk, mivel korábbi kromatográfiás vizsgálatok bizonyították magas 
rezveratrol tartalmát (14,32 mg/l). Az alkohol tartalom 13%-os volt (4), (33). Az 
AFRW készítése során a vörösbort az alkohol eltávolításáig vákuum desztilláltuk. Az 
így nyert kivonatot desztillált vízzel visszahigítottuk, hogy polifenol és antocianin 
koncentrációja megegyezzék az eredeti vörösboréval (32). 
A vérhez vörösbort kevertünk, így a minták alkohol koncentrációját 1, 3, és 10%-re 
állítottuk be. A mintákat szobahımérsékleten, folyamatos keveréssel inkubáltuk. A 
többi vérmintát vörösborral azonos mennyiségő AFRWvel, illetve fiziológiás sóval 
kezeltük. Az inkubációt követıen a mintákban lévı VVS-ek deformabilitását, valamint 
a VVS-ek és a TCT-k aggregációját határoztuk meg. 
A VVS aggregációt Myrenne (Model MA-1 Aggregometer, Myrenne GmbH, Roetgen, 
Németország) és LORCA (Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer, R&R 
Mechatronics, Hoorn, Hollandia) aggregométer segítségével tanulmányoztuk. 
A Myrenne aggregométer a Schmid-Schönbein féle fény transzmisszió elve alapján 
mőködik. Az aggregométer a vérmintát (30 µl) kezdetben 600 1/s-os nyírásnak teszi 
ki, így az összes korábban létrejött VVS aggregátumot diszpergálja, aztán a nyírás 
mértéke hirtelen nullára (M mód) vagy alacsony, 3 1/s (M1 mód) értékre esik. Az 
aggregáció mértékét az aggregációs index (AIM, AIM1) jelzi, amit a fényintenzitás 
görbe elsı 10 másodpercének görbe alatti területébıl származik (5), (45). A 
méréseket szobahımérsékleten végeztük. 
A LORCA aggregométer az aggregálódó VVS-ekrıl visszaverıdı lézerfény 
intenzitását elemzi (syllectometria). A mérés során a berendezés 500 1/s-os 
nyíróerıvel diszaggregálja a VVS-eket, majd a nyírás hirtelen nullára zuhan. Az 
aggregációs indexszel a diszaggregáció utáni elsı 10 másodperc tényleges 
intenzitáscsökkenés mértékének és az ez idı alatt elméletileg lehetséges maximális 
intenzitáscsökkenésnek az arányát mutatja (5), (15), (19), (20). Az aggregációt a 
küszöb grádienssel is jellemezzük, aminek folytonos alkalmazása során teljes, 
stabilan fennmaradó diszaggregáció érhetı el (5). A mérések 37 °C-on történtek. 
A VVS deformabilitást LORCA mérımőszerrel vizsgáltuk. A mérések során 25 µl vért 
5 ml polivinilpirrolidon oldattal kevertünk össze. A berendezés 0,3 Pa-tól 30 Pa-ig, 9 
különbözı nyírófeszültségen deformálja a VVS-eket. A mérés során a lézerfény 
diffrakciót szenved a megnyúlt VVS-eken, és az így nyert ellipszis alakú diffrakciós 
képbıl a deformabilitás mértékét jellemzı elongációs index számolható ki (21). A 
különbözı nyírófeszültségek elongációs index értékét az elongációs index-
nyírófeszültség grafikonon tüntettük fel. 
A TCT aggregációt Carat TX4 optikai aggregométer (Carat Diagnostics KFT, 
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Budapest, Magyarország) segítségével mértük. A TCT dús plazma (PRP) 
győjtéséhez a vérmintákat 150 g-n 10 percig centrifugáltuk, aztán a maradékból 2500 
g 10 percig történı alkalmazásával a TCT szegény plazmát (PPP) izoláltuk. A mérés 
kezdetén az aggregométer infravörös fény használatával meghatározza a 450 µl-nyi 
PPP és PRP optikai denzitását, a rendszer a PRP optikai denzitását 0%-nak, míg a 
PPP optikai denzitását 100%-nak tekinti. Az aggregáció indításához induktorként 50 
µl-nyi ADP-t (5 és 10 µM), adrenalint (10 µM) es kollagent (2 �Ęg/ml) adtunk a PRP 
mintakhoz. A TCT-ak aggregacioja soran bekovetkezo optikai denzitas valtozasokat 
az aggregacios gorbe maximalis ertekevel jellemeztuk (8). A vörösborral vagy az 
AFRW-vel kezelt minták eredményeit az azonos mennyiségő fiziológiás sóval kezelt 
minták eredményeivel hasonlítottuk össze, hogy a minták higításából származó 
látszólagos hatásokat kiküszöböljük. A vörösbor és az AFRW antioxidáns 
tulajdonságát 7 egészséges önkéntestıl lítium-heparin tartalmú Vacutainer csövekbe 
vett vénás vér felhasználásával vizsgáltuk. A vérhez elıkezelésként vörösbort vagy 
AFRW-t (3-3�-es végkoncentráció) kevertünk, majd a mintákhoz a VVS-ek membrán 
rigiditását fokozó phenazin methosulphat-ot (PMS) (500 µM végkoncentráció) 
adtunk, ezután 37 °Con, 120 percig, folyamatos keve rés mellett inkubáltunk. A 
szükség szerint adott foszfát-pufferrel (PBS) biztosítottuk, hogy a különbözı mintákat 
egyformán higítsuk. Kontrollként csak PBS-sel, AFRW vagy vörösbor mellett PMS-
sel, illetve csak PMS-sel kezelt minták VVS deformabilitását (LORCA) határoztuk 
meg. A meghatározott elongációs indexek közül a 3 és a 30 Pa nyírófeszültségeken 
mért értékeket elemeztük.  
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1. ábra: 
Változások a vörösvérsejt aggregáció paramétereiben  fiziológiás sóval, 

vörösborral és alkoholmentes vörösborkivonattal (AF RW) történt kezelést 
követ ıen. A kezeletlen mintákat kontrollként tüntettük fe l. Az észlelt 

változásokat azonos koncentrációjú csoporton belüli  minták esetében 
hasonlítottuk össze, így elkerültük a minták higítá sából ered ı látszólagos 

hatásokat. Az összekapcsolt oszlopok között szignif ikáns (p<0,05) különbség 
áll fenn. 

Eredmények   
 
Eredményeink mind a vörösbor, mind az AFRW dózisfüggı VVS aggregációt gátló 
hatását mutatják (1. ábra ). Myrenne aggregométer (M és M1 mód) esetén a 
különbség már 1%-es koncentrációban szignifikánsnak (p<0,05) bizonyult. A 
vörösbor tendenciózusan erısebb gátlást váltott ki, mint az AFRW, ez a különbség 
10%-es koncentrációban szignifikánssá (p<0,05) is vált (fiziológiás sóval kezelt 
minták eredményéhez képest az átlagos csökkenés az M paraméterben 10%-es 
AFRW mellett 48%, 10%-es vörösbor mellett 80%, p<0,05). A LORCA 
aggregométerrel mért aggregációs index a 10%-es koncentrációjú mintáknál 
megerısíti ezen eredményeket. A 10%-es vörösbor és az AFRW minták között 
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szintén szignifikáns (p<0,05) különbséget találtunk, míg a fiziológiás sóval és az 
AFRW-vel kezelt minták esetében a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. A 
LORCA küszöb grádiens a Myrenne paraméterekhez hasonló változást mutatott 
(fiziológiás sóval kezelt minták eredményéhez képest az átlagos csökkenés a küszöb 
grádiensben 10%-es AFRW mellett 38%, 10%-es vörösbor mellett 55%, p<0,05).  

 

2. ábra: 
Változások a vörösvérsejt deformabilitásban vörösbo r, alkoholmentes 

vörösborkivonat (AFRW) és fenazin-metoszulfát (PMS)  kezelést követ ıen. A 
kontroll mintákhoz a vizsgált anyagokkal megegyez ı mennyiség ő foszfát-

puffert kevertünk. 

A kezeletlen vagy a fiziológiás sóval kezelt mintákhoz képest sem a vörösborral, sem 
az AFRW-vel kezelt minták VVS deformabilitása egyetlen koncentrációban sem 
mutatott szignifikáns változást (mérési eredményeket nem ábrázoltunk). Másrészrıl 
részleges, de szignifikáns (p<0,05) védelmet nyújtott a PMS okozta deformabilitás 
csökkenéssel szemben az AFRW 3%-es koncentrációja (EI3Pa: 0,419+- vs. 0,452+- 
PMS vs. AFRW, p<0,05, illetve EI30Pa: 0,632+- vs. 0,646+_ PMS vs. AFRW, p<0,05) 
(2. ábra ). A vörösborral kezelt minták esetében a csak PMS-sel kezelt mintákhoz 
képest változást nem lehetett kimutatni.  
A legnagyobb koncentrációjú AFRW az összes induktor tekintetében szignifikánsan 
(p<0,05) csökkentette a TCT-k aggregációjának mértékét (átlagos maximális 
aggregáció a fiziológiás sóval kezelt minták esetében 71,6%, míg a 10%-es AFRW 
minták esetében 55,4%, p<0,05) (3. ábra ). Alacsony koncentrációjú (1% véralkohol 
koncentráció) vörösbor nem gátolta a TCT aggregációt, míg a magasabb 
koncentrációjú (3% és 10%) mintákban a PRP átlátszósága kis mértékben 
megváltozott, aminek hatására az optikai aggregométer nem tudta a méréseket 
elvégezni, így azokat a továbbiakban nem folytattuk.  
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3. ábra: 
Változások a trombocita aggregációban AFRW kezelést  követ ıen. A kezeletlen 
mintákat kontrollként tüntettük fel. A minták higít ásából ered ı változások nem 
okoztak szignifikáns különbségeket a minták között.  Az összekapcsolt 
oszlopok között szignifikáns (p<0,05) különbség áll  fenn.  

Megbeszélés   
 
Habár több kutatás bizonyította a vörösbor vagy a polifenol bevitel és a 
kardiovaszkuláris események közt fennálló inverz kapcsolatot, a jelenség hátterét a 
ma napig sem sikerült teljesen tisztázni. Ismert, hogy a haemorheológiai faktorok 
szerepet játszhatnak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában, valamint annak 
kimenetelét is befolyásolhatják (23). A vörösbor hemoreológiai paraméterekre 
gyakorolt hatásával ez ideáig csak kevés kutatás foglalkozott. Humán önkéntesek 
alkoholfogyasztása után a teljes vér viszkozitást, a korrigált vér viszkozitást, valamint 
a küszöb feszültséget - Casson-féle egyenletbıl számolva - emelkedettnek találták 
(44). 
Iszkémiás cerebrovaszkuláris betegségben szenvedık teljes vér viszkozitása és 
korrigált vér viszkozitása szintén megemelkedett, míg a VVS-ek deformabilitása 
szignifikáns mértékő változás nélküli, tendenciózusan romló eltérést jelzett (29). 
Vörösborfogyasztás következtében mérsékelt hatások jelentkeztek: emelkedett a 
korrigált vér viszkozitás, míg a TCT-k aktivációjának mértéke a használt metodikától 
függıen eltérı elıjelő változásokat mutatott. Vér etanollal való in vitro inkubációja 
során a hemoreológiai paraméterekben nem tapasztaltak eltérést a kutatók (17). 
Jelen eredményeink a korábbiak mellett új adatokkal járulnak hozzá a vörösbor és az 
AFRW in vitro hemoreológiai hatásainak minél jobb megismeréséhez. 
A VVS aggregációt Myrenne és LORCA aggregométerek segítségével határoztuk 
meg. Az aggregáció csökkenésének mértéke és tartóssága a plazma összetevık, 
fıleg a plazma fehérjék változásain alapulhat. A különbözı polifenolok, így a 
rezveratrol is, alacsony vízoldékonyságú molekulák, ennek következtében 
hozzákötıdhetnek a plazma fehérjékhez. A fenol-protein interakció megváltoztathatja 
a fehérjék tulajdonságait, csökken a plazma proteinek és a sejt felszíni molekulák 
közti keresztkötések kialakulásának valószínősége, végsı soron csökken a VVS 
aggregáció. Mind a Myrenne, mind a LORCA mérések bizonyították, hogy a vörösbor 
erısebb gátló tényezınek bizonyult, mint az AFRW. A két anyag közti különbség 
valószínőleg a vörösbor alkoholtartalmának köszönhetı, mivel az etanol további 
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fehérje struktúraváltozást idézhet elı. 
Nem meglepı, hogy a vörösbor és az AFRW in vitro közvetlenül nem javítja a VVS 
deformabilitást, hiszen szignifikáns oxidatív stressz nélküli, egészséges emberek 
VVS deformabilitása optimálisnak tekinthetı, ezért további javulás a paraméterben 
nem várható. 
A legnagyobb koncentációjú AFRW szignifikánsan gátolta a TCT aggregációt. Ezen 
eredmény hozzájárul korábbi polifenolok okozta TCT aktiváció csökkenésrıl leírt 
véleményekhez, amelyeket eicosanoidok és PECAM1 fehérjék szintézisének 
csökkenésével magyaráztak (13), (14, 30). Továbbá kimutatták, hogy a polifenolok 
gátolják a TCT-k és a fibrinogén közti kötés létrejöttét, aminek valószínősíthetı oka, 
hogy a polifenolok hatására a fibrinogén tulajdonságai megváltoznak, azaz 
koaguláns faktorként szerepét betölteni nem tudja (12). A vörösbor okozta 
plazmában végbemenı változásokat a TCT aggregációs méréseink is igazolták. 
Magasabb koncentrációjú vörösbort tartalmazó minták esetén a plazma átlátszósága 
kis mértékben megváltozott, ezért e minták esetében a mérést nem tudtuk elvégezni. 
A mintákban kis mennyiségő 1000-20000 Da súlyú fehérjét tartalmazó pelyhes 
csapadékot észleltünk. A csapadékot Autoflex II TOF/TOF tömegspektrométer 
(Brucker Daltonics, Bréma, Németország) segítségével elemeztük. In vivo, a 
vörösbor bevitelt követıen a polifenolok és az antocianinok jelentıs 
biotranszformáción esnek át. Emberben a rezveratrol orális biohasznosulása 
kifejezetten kisfokúnak tőnik. A belekben és a first pass során a májban a rezveratrol 
gyors metabolizmuson, akkumuláción és konjugált formákká való átalakuláson megy 
át, ezért a plazmában a változatlan, szabad rezveratrol mindössze nyomokban fordul 
elı (6), (46). Izolált vékonybél modellen a rezveratrol glukuroniddá konjugált 
formában több mint 90%-ban felszívódik. A glukuronidált fenolok a vese által gyors 
kiválasztásra kerülnek, farmakológiai hatással in vivo nem rendelkeznek (25). Ezek 
alapján feltételezhetjük, hogy az elfogyasztott vörösbor hatására az általunk in vitro 
tapasztalt csapadék az in vivo végbemenı folyamatok (abszorpció és 
biotranszformáció) következtében nem jön létre. 
A vörösbor és az AFRW antioxidáns tulajdonságának vizsgálata során bizonyítottuk, 
hogy az AFRW mind a fiziológiásnak tartott 3 Pa, mind a maximális deformabilitás 
becslésére használt 30 Pa nyírófeszültségen részlegesen megvédi a VVS-eket a 
PMS okozta oxidatív károsodástól. A PMS-t oxigén szabadgyök generátorként 
korábbi filtrációs vizsgálatainkban különbözı kardio- és cerebrovaszkuláris 
gyógyszerek antioxidáns hatásainak vizsgálata során sikerrel alkalmaztuk (22, 27). 
Bebizonyosodott, hogy a PMS LORCA modellen is csökkenti a VVS-ek 
deformálódási képességét, amit különbözı anyagok valószínőleg kivédenek. Ezen 
felül, in vitro eredményeink alátámasztják a polifenolok antioxidáns tulajdonságairól 
alkotott elképzeléseket, valamint megerısítik azon korábbi in vivo adatokat, amik 
humán önkéntesek plazma antioxidáns kapacitásának AFRW fogyasztására történı 
fokozódásáról írtak le (41). Ezzel szemben a vörösbor ebben a modellben 
valószínőleg a magas etanol koncentrációnak köszönhetıen nem mutatott oxidatív 
stressztıl védı hatást, hiszen az alkohol a membrán illetve az intracelluláris 
struktúrák károsítása, valamint a sejtek dehidrációja révén negatív hatással lehet a 
VVS deformabilitásra.  
 
Következtetések   
 
Bizonyítottuk mind a vörösbor, mind az AFRW egyes in vitro hemoreológiai 
paraméterekre, kiváltképpen a VVS aggregációra kifejtett kedvezı hatásait. 
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Kísérleteink e részében a vörösbor erısebb gátló tényezınek bizonyult, mint az 
AFRW. Ugyanakkor megerısítést nyert az AFRW antioxidáns tulajdonsága, ami 
oxidáló közeg jelenléte esetén a VVS-ek védelmében és deformabilitásuknak 
megırzésében nyilvánult meg. 
Eredményeinket további, fıleg in vivo körülmények közt történı kutatások 
erısíthetnék meg, melyek a vörösbor legfontosabb polifenoljainak meghatározása és 
farmakológiai dózisban való alkalmazása révén akár a közeljövı kardiovaszkuláris 
rendszerre ható gyógyszereinek fejlesztéseit is befolyásolhatják.  
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