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I. Bevezetés 

 A kardiovaszkuláris rizikófaktorok a Framingham Study és más epidemiológiai kutatások 

eredményeként kerültek leírásra. Más vizsgálatok a rizikócsökkentés alapelveit fektették le, 

ideértve az egészséges táplálkozás fontosságát; a mediterrán diéta tartását és a mérsékelt 

vörösbor fogyasztását is. Ezen alapvető kutatások ellenére a kardiovaszkuláris betegségek 

patofiziológiájában számos tényező maradt, amik részletesebb vizsgálatot igényelnének. Ilyen 

faktorok a keringő vér egyes paraméterei is.  

 A vér nem-Newtoni folyadék; sejteket, lipideket, fehérjéket, szénhidrátokat és 

elektrolitokat tartalmaz. A vér áramlását számos hemoreológiai paraméter határozza meg; ilyen a 

hematokrit, a plazma és a teljes vér viszkozitás, a plazma fehérjék, és a vörösvérsejtek 

deformabilitása és aggregációja is. Számos kutatás bizonyította, hogy egyes hemoreológiai 

paraméterek (pl: a hematokrit, a plazma fibrinogén és a vér viszkozitás) kardiovaszkuláris 

rizikófaktorok. Ezen paraméterek romlása károsítja a mikrokeringést. Más hemoreológiai 

paraméterek, mint a vörösvérsejt deformabilitás és aggregáció a tudományos és a klinikai 

érdeklődés középpontjában állnak. A csökkent deformabilitás és a fokozott aggregáció szintén 

negatívan befolyásolja a szöveti perfúziót. 

 Az általános megegyezés szerint a vörösvérsejt alakja, a sejt felületének és térfogatának 

aránya, a membrán viszkoelaszticitása és a sejtplazma viszkozitása határozza meg a 

vörösvérsejtek deformabilitását. A normális bikonkáv alaktól való eltérés, a csökkent felület-

térfogat arány, az emelkedett membrán viszkozitás és a fokozott citoplazma viszkozitás is a 

vörösvérsejt deformabilitás csökkenésének irányába hat. 

 A vörösvérsejt deformabilitását a sejt számos funkcionális és strukturális változása 

befolyásolhatja. A vér szigorúan szabályozott tulajdonságainak változása, a sejtek mechanikai és 

oxidatív károsodása, parazita okozta fertőzés és genetikai betegségek is szerepet játszanak a 

vörösvérsejtek deformabilitásának károsodásában. A kóros deformabilitás különösen sarlósejtes 

anémiában szembetűnő. Ezen genetikai betegségben szenvedőknél a vörösvérsejtek - alacsony 

oxigén tenziójú körülmények között - a hemoglobin polimerizációja miatt merevvé válnak, és 

elakadva a kapillárisokban károsítják a szöveti perfúziót, és ezzel különböző szervek fájdalmas 

infarktusait okozzák. 

 A vörösvérsejt aggregáció az in vitro kísérletes körülmények között plazmában vagy 

nagyméretű polimerek oldatában kialakuló véráramlás egyik fontos meghatározója. A folyamat 

során a vörösvérsejtek reverzibilis módon lineáris vagy 3D-s aggregátumokat hoznak létre.  In 

vivo körülmények között az aggregáció alacsony nyírási viszonyok esetén jön csak létre. A 

vörösvérsejt aggregációt a vörösvérsejtek aggregabilitása (sejt-sejt interakció) és a körülöttük 

lévő makromolekulák koncentrációja határozza meg. 

 Napjainkban két különböző modell írja le az aggregáció folyamatát. A „bridging” elmélet 

értelmében a diszaggregációt eredményező nyírási erők képtelenek szétválasztani a 

vörösvérsejteket és az őket összekötő makromolekulák láncolatát. Míg a „depletion” modell 

szerint a csökkenő fehérje vagy polimer koncentráció eredményezte ozmotikus grádiens két 

szomszédos sejt összetapadásához vezet. Habár fokozott aggregáció számos kórkép esetén 

tapasztalható (pl: hipertónia, diabetes mellitus), a folyamatban szerepet játszó összes tényező 

teljes megértése még várat magára. 
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II. Célkitűzések 

 Jelen in vitro vizsgálataink során vörösbor, alkoholmentes vörösborkivonat és etanol 

hatására bekövetkező vörösvérsejt deformabilitás és aggregációs változásokat szándékoztunk 

felderíteni. Egy másik kutatásunkban a vörösvérsejtek deformabilitásának ektacitometriával 

történő mérése során létrejövő fény szóródását elemeztük. 

III. Módszertan 

 Ezen vizsgálatok során a vörösvérsejtek deformabilitását LORCA ektacitométer (Laser-

assisted Optical Rotational Cell Analyzer; R&R Mechatronics, Hoorn, Hollandia) segítségével 

mértük. A mérésekhez a készülék Couette áramlásába helyezett higított vörösvérsejt 

szuszpenziót használtunk. Az áramlásban lévő vörösvérsejtek megtörik a készülék lézerfényét, 

aminek eredményeképpen a mintában lévő sejtekre jellemző diffrakciós kép keletkezik. A kép a 

sejtek deformálódása során kör alakúból ellipszis alakúvá változik. A diffrakciós mintázatot egy 

csatolt számítógépes rendszer elemzi, ami az összes alkalmazott nyírófeszültség (SS) értékre 

kiszámolja az ellipszis alakú diffrakciós kép átlóiból - (hosszúság - szélesség) / (hosszúság + 

szélesség) - az elongációs indexet (EI). 

 A vörösvérsejt aggregáció meghatározására a LORCA aggregométert használtuk. A 

Couette áramlásba helyezett vérsejtek diszaggregációjához nagy nyíróerőt (500 s
−1

) alkalmaz a 

műszer, ami hirtelen nullára csökken. Az aggregáció folyamata során a sejtek által 

visszatükrözött lézerfény intenzitásának változásából kiszámolható az aggregációs index. A 

vörösvérsejt aggregáció egy másik fontos és mérhető paramétere a nyírási küszöbfeszültség, ami 

a teljes diszaggregációhoz szükséges legkisebb nyíróerőt határozza meg. 

 A vörösvérsejt aggregációt a Myrenne aggregométer (modell MA-1, Myrenne GmbH, 

Roetgen, Németország) segítségével is mértük. A készülék infravörös fényt használva átvilágítja 

a műszer mérőkamrájába helyezett vörösvérsejt szuszpenziót. Először a sejteket nagy 

nyíróerővel (600 s
−1

) diszaggregálja, majd a nyírás hirtelen nullára zuhan, vagy 3 s
−1

-ra csökken. 

A készülék a rendszeren átvilágító infravörös fény intenzitásának változásából két, dimenzió 

nélküli számot ad eredményül; az M paraméter a nyírás nélküli, míg az M1 paraméter nagyon 

alacsony nyírás mellett adja meg a vörösvérsejt aggregációt. A paraméterek növekedése fokozott 

aggregációra utal.  

IV. Vörösbor, alkoholmentes vörösborkivonat és etanol in vitro hemoreológiai 

hatásai 

1. A francia paradoxon 

 A kardiovaszkuláris rendszer betegségei a fejlett országok vezető mortalitási okai közé 

tartoznak. Számos epidemiológiai kutatás bizonyította, hogy a teljes halálozás terén nincs 

különbség, míg a kardiovaszkuláris halálozás jóval kisebb mértékben fordul elő 

Franciaországban, mint más iparosodott nyugat európai országban. Ugyanakkor a telített 

zsírsavak és a vér koleszterin szintje magasabb, míg a dohányzás és a hipertónia hasonló 

prevalenciát mutat Franciaországban, mint a többi fejlett országban. 
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 További epidemiológiai vizsgálatok egy J alakú kapcsolatot írtak le a kardiovaszkuláris 

mortalitás és az elfogyasztott alkohol mennyisége között. Ezen kutatások kimutatták azt is, hogy 

a rendszeres, de mértéktartó vörösbor fogyasztása (kevesebb, mint 10-20 g alkohol/nap) 

csökkenti a koronária betegség, a szívelégtelenség és a stroke rizikóját. Más vizsgálatok szerint a 

bor fogyasztása révén kedvezőbb kardiovaszkuláris hatások érhetők el, mint a többi alkohol 

tartalmú ital fogyasztása esetén. Ezen túlmenően az is bebizonyosodott, hogy a vörösbort 

fogyasztó mediterrán terülteken élők mortalitási adatai jóval kedvezőbbek, mint Alsace-ban, egy 

fehérbor fogyasztó franciaországi régióban. 

 A vörösbor rendszeres, de mértéktartó fogyasztásából eredő kardiovaszkuláris rizikó 

csökkenésének jelenségét francia paradoxonnak nevezték el. 

2. A vörösbor összetevői 

 A kedvező kardiovaszkuláris hatások a vörösbor alkoholos és nem-alkoholos 

komponenseinek egyaránt köszönhetőek. A nem-alkoholos részt antocianinok és polifenolok 

alkotják. Az antocianinok, ahogy a delfidin és a malvidin a bor színéért felelős molekulák, míg a 

polifenolokat a kedvező kardiovaszkuláris hatások fő forrásának gondolják. A legpotensebb 

vörösborban lévő polifenolok, mint a rezveratrol, a katechin és a kvercetin széles körben vizsgált 

molekulák. A polifenolok fokozzák a nitrogén-monoxid (NO) termelődését, ugyanakkor 

csökkentik az LDL oxidációját, az LDL receptorok expresszióját, a trombociták aggregációját, 

valamint a proinflammatórikus eikozanoidok termelődését. 

 Alkoholmentes vörösborkivonatot (AFRW) legtöbbször állatkísérletek során használtak. 

Egy iszkémia-reperfúziós patkány kísérlet igazolta, hogy az AFRW fokozza a kamrafunkciót, és 

csökkenti a posztinfarktusos remodelláció mértékét. Egy másik vizsgálatban az AFRW 

fogyasztásának hatására csökkent a trombózis hajlam és az oxidatív stressz mértéke, míg egy 

humán kísérlet az LDL oxidációjának csökkenéséről számolt be. 

 Számos vizsgálat bizonyította, hogy az etanol is szerepet játszik a vörösbor kedvező 

kardiovaszkuláris hatásaiban. A vörösbor rendszeres fogyasztása során az etanol csökkenti a 

trombocita funkciót és egyes alvadási faktorok szintjét, ezek révén pedig kedvezően befolyásolja 

az alvadási folyamatokat. Emellett az alkohol emeli a szöveti plazminogén aktivátor szintjét, 

ezáltal fokozza a fibrinolízist. Az etanol fogyasztása során nő a HDL szintje és csökken az LDL 

koncentrációja, valamint fokozódik a vazodilatátor hatású endotél által termelt NO szintje. 

3. A vörösbor és a főbb összetevőinek hemoreológiai hatásai 

 Eddig mindössze néhány kutatás vizsgálta a vörösbor, a polifenolok és az etanol 

hemoreológiai paraméterekre kifejtett hatásait. In vitro vizsgálatok felfedték, hogy a vérhez adott 

etanol nem befolyásolja a hematokritot és a vér viszkozitást sem, ugyanakkor az alkohol 

fogyasztása dehidrációhoz, teljes vér és plazma viszkozitás fokozódásához vezet. A rendszeres, 

de mértéktartó alkohol fogyasztása csökkenti a plazma viszkozitását és a fibrinogén szintet is. 

Ezzel szemben, egy két hétig tartó vizsgálat azt találta, hogy a mértéktartó vörösbor és vodka 

fogyasztása nem befolyásolja a hematokritot, a vér viszkozitását és a fibrinogén szintet sem. 
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 A hiányos és a bizonytalan hemoreológiai eredmények miatt a jelenlegi in vitro 

kísérletünkben a vörösbor és a főbb komponensek vörösvérsejt deformabilitásra és aggregációra 

kifejtett hatásait vizsgáltuk. 

4. Módszerek 

 A kísérletek során, egy 2002-es Merlot (Polgár Pincészet, Villány, Magyarország) 

vörösbort használtunk. Az alkoholmentes vörösborkivonat előállításához a bort 

vákuumdesztilláltuk az alkohol tartalom elpárolgásáig. Az alkohollal történt mérésekhez tiszta 

etanolt használtunk (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA). 

 A vörösborral és polifenolokkal elvégzett mérésekhez 13 önkéntestől vettünk vénás vért 

lítium heparinnal bélelt Vacutainer csövekbe. Az etanol kísérlethez 7 önkéntestől vettük EDTA-

val antikoagulált vért. 

 A vérhez vörösbort kevertünk, aminek révén a minták alkohol koncentrációját 0,1, 0,3, és 

1%-ra állítottuk be. A többi vérmintát a vörösborral azonos mennyiségű AFRW-vel, illetve 

fiziológiás sóval kezeltük. Az inkubációt követően meghatároztuk a mintákban lévő 

vörösvérsejtek deformabilitását és aggregációját. 

 Második vizsgálatunk során két különböző megközelítést alkalmaztunk, hogy 

megvizsgáljuk az etanol vörösvérsejt deformabilitásra kifejtett hatásait: 1) etanolt adtunk a teljes 

vérhez (a végső etanol koncentráció 0, 0,25, 0,5, 1 és 2% volt), majd inkubációt követően 

elvégeztük a méréseket; 2) az etanolt a deformabilitás méréséhez használt nagy viszkozitású 

vivőanyaghoz adtuk (a végső etanol koncentráció 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 és 6% volt), majd 

kezeletlen vörösvérsejteket szuszpendáltunk fel, végül megmértük a mintákban lévő sejtek 

deformabilitását. 

 Az aggregációs méréseket saját plazmával vagy 70 kDa-os dextrán oldattal (3% foszfát 

pufferben oldva) 40%-ra beállított hematokrit mellett végeztük el. A vérminták hematokritjának 

beállítása után, etanolt adtunk a vérhez (az alkohol koncentrációja 0, 0,25, 0,5, 1 és 2% volt). Az 

inkubációt követően egyes mintákat lemértünk, míg más mintákat két alkalommal foszfát 

pufferrel mostuk, majd 3%-os, 70 kDa-os dextrán oldatot adtunk hozzájuk. A hematokritot 

visszaállítottuk 40%-ra, majd megmértük a mintákban lévő vörösvérsejtek aggregációját. 

 Egy harmadik kísérletben a vörösbor, az AFRW és az etanol oxidatív stressz melletti 

vörösvérsejt deformabilitásra kifejtett hatásait vizsgáltuk. A vérmintákat vörösborral, AFRW-vel 

(a koncentráció 0,3% volt) vagy etanollal (a koncentráció 0, 0,25, 0,5, 1 és 2%) kezeltük, aztán a 

mintákhoz a szabadgyök generátor fenazin-metoszulfátot (PMS, Sigma) (végső koncentráció 500 

μM) kevertük. A mintákat két órán keresztül 37
o
C-on inkubáltuk, aztán deformabilitást mértünk. 

Egy másik kísérlet során a vért csak PMS-sel kezeltük, majd a sejteket a deformabilitás 

méréséhez használt etanollal kezelt vivőanyagba szuszpendáltuk fel. 

 Az etanol kezelést követően a vörösvérsejtek alakját DIC fénymikroszkóppal (BX50F 

modell; Olympus, Tokió, Japán) elemeztük. 

 Az elongációs index-nyírófeszültség adatokat a Lineweaver-Burke féle non-lineáris 

regresszión alapuló elemzésnek vetettük alá. Meghatároztuk a végtelen nyírófeszültséghez 

tartozó maximális EI-t (EImax) és a feléhez tartozó nyírófeszültséget (SS1/2) is. Az elemzést 

GraphPad Prism programmal végeztük el (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA). 
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5. A vörösvérsejt deformabilitás mérések eredményei  

 LORCA ektacitométerrel mért eredményeink azt mutatták, hogy a vörösvérsejt 

deformabilitás a kontroll minták eredményéhez képest nem változott vörösbor és alkoholmentes 

vörösborkivonat kezelést követően. A Lineweaver-Burke non-lineáris regresszión alapuló 

analízis kimutatta, hogy a vörösbor és az AFRW kezelés nem befolyásolta sem az EImax, sem az 

SS1/2, sem pedig a két paraméter hányadosát. 

 A vörösvérsejt deformabilitásra kifejtett etanol hatások az alkohol alkalmazásának 

körülményeitől függtek: 1) a teljes vérhez adva az etanol nem okozott deformabilitás változást, 

ezt a Lineweaver-Burke analízis is megerősítette; 2) a LORCA vivőanyagához adva az etanol 

dózisfüggő módon, szignifikánsan fokozta a vörösvérsejt deformabilitást (p<0,05). Az EImax, az 

SS1/2 és a két paraméter hányadosa szignifikáns módon csökkent az alkalmazott alkohol 

koncentrációjának függvényében (p<0,05). 

6. Az oxidatív stressz kísérletek eredményei 

 A vörösbor és a főbb komponensek vörösvérsejt deformabilitásra kifejtett hatásait a 

szabadgyök generátor fenazin-metoszulfát okozta oxidatív stressz mellett is meghatároztuk. 

Ahogy az várható volt, az 500 μM PMS kezelés szignifikáns módon csökkentette (p<0,05) a 

mintákban lévő vörösvérsejtek deformabilitását. 

 Habár az AFRW előkezelés szignifikánsan kivédte (p<0,05) a PMS indukálta vörösvérsejt 

deformabilitás károsodást, a vörösbor ilyen jellegű hatást nem mutatott. A Lineweaver-Burke 

analízis megmutatta, hogy a csak PMS-sel kezelt mintákhoz képest az AFRW+PMS mintákban 

az EImax nem változott, ezzel szemben az SS1/2 és az SS1/2 / EImax hányados szignifikánsan 

csökkent (p<0,05). Másrészről a vörösbor+PMS mintákban a csak PMS-sel kezelt mintákhoz 

képest az EImax, az SS1/2 és a hányados nem mutatott változást. 

 Az etanol okozta deformabilitás változás mértéke ismét a különböző alkohol kezelések 

függvénye volt. Amikor a sejteket alkohollal és PMS-sel kezeltük, majd két órán keresztül 

inkubáltuk a mintákat, a vörösvérsejt deformabilitás szignifikánsan csökkent (p<0,05) a csak 

PMS-sel kezelt mintákhoz képes. Az EImax-ot az etanol kezelés nem befolyásolta, míg az SS1/2 és 

a SS1/2 / EImax hányados szignifikánsan növekedett (p<0,05) a csak PMS-sel kezelt minták 

értékeihez képest.  

 Ezzel szemben, amikor a PMS-sel kezelt sejteket az alkoholt tartalmazó vivőanyagba 

szuszpendáltuk fel, a már károsodott vörösvérsejtek deformabilitása szignifikánsan javult 

(p<0,05). A Lineweaver-Burke analízis megmutatta, hogy az EImax nem változott, míg az SS1/2 és 

az SS1/2 / EImax hányados szignifikánsan alacsonyabbnak (p<0,05) bizonyult. 

7. Az aggregációs kísérletek eredményei 

 A vörösbor és az AFRW kezelés koncentráció függő módon csökkentette a vörösvérsejt 

aggregációt. A Myrenne aggregométer M és M1 paraméterei már 0,1%-os koncentrációk esetén 

is szignifikáns aggregáció csökkenést (p<0,05) mutattak. Az AFRW kezeléssel szemben a 

vörösbor hatására tendenciózusan erősebb aggregáció gátló hatás jelentkezett, a különbség a két 

anyag között az 1%-os koncentrációk esetében szingifikánssá (p<0,05) vált. 
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 A LORCA aggregációs indexe a legmagasabb koncentrációjú minták esetén megerősítette, 

hogy az AFRW-vel összehasonlítva a vörösbor szignifikánsan nagyobb (p<0,05) aggregáció 

csökkenést okoz. A LORCA küszöbfeszültsége a Myrenne paramétereihez teljes azonos 

változásokat mutatott. 

 Az etanol kezelés - kezdve a 0,25%-os koncentrációjú mintákkal - a plazmában és a 3%-os, 

70 kDa-os dextran oldatban mért vörösvérsejt aggregációt is koncentráció függő módon, 

szignifikánsan csökkentette (p<0,05). Az aggregométer a 2%-os etanol koncentrációjú minták 

esetén már nem tudott vörösvérsejt aggregációt mérni. 

8. A sejtek mikroszkópos elemzése 

 A DIC fénymikorszkóppal elvégzett morfológiai analízis megmutatta, hogy a foszfát 

pufferbe helyezett diszkociták (bikonkáv alakú sejtek) (1A ábra), echinocitákká alakulnak 

(sejtfelszíni nyúlványokkal rendelkező vörösvérsejtek) 2%-os etanol tartalom hatására (1B ábra). 

Kiderült az is, hogy míg a nagy viszkozítású LORCA vivőanyag enyhe sztomatocita (csésze 

alakú vörösvérsejtek) irányú transzformációt indukál (1C ábra), addig a vivőanyaghoz kevert 

2%-os etanol mellett a vörösvérsejtek megőrzik bikonkáv alakjukat (1D ábra). 

 

1. ábra: DIC fénymikroszkóppal vizsgált vörösvérsejtek. A) A foszfát pufferbe helyezett 

kezeletlen vörösvérsejtek bikonkáv alakot mutatnak. B) Echinociták a 2%-os etanol 

koncentrációjú foszfát pufferben. C) Sztomatociták a LORCA nagy viszkozitású vivőanyagában 

(dextrán oldat). D) A 2%-os etanol tartamú dextrán oldatban a vörösvérsejtek megőrzik a 

normális, bikonkáv alakjukat. 
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9. Diszkusszió 

 Ezen in vitro kísérletek során a vörösbor és a főbb komponensek LORCA ektacitométerrel 

mérhető vörösvérsejt deformabilitásra, illetve Myrenne és LORCA aggregométerrel 

meghatározható vörösvérsejt aggregációra kifejtett hatásait vizsgáltuk. 

 Eredményeink megmutatták, hogy a vörösbor és az AFRW vérhez történő keverése nem 

változtatja meg, míg az etanollal történő kezelés fokozza a vörösvérsejtek deformabilitását. Ez a 

deformabilitás javulás akkor jelentkezett, amikor az alkoholt az ektacitométer nagy viszkozitású 

vivőanyagához adtuk. Amikor viszont a vérsejtekkel együtt inkubáltuk az etanolt, majd az 

etanol-vér elegyet szuszpendáltuk fel a vivőanyagba, a deformabilitás változás elmaradt. Ezek 

alapján feltételezhetjük, hogy az etanol indukálta deformabilitás fokozódás reverzibilis folyamat 

eredménye, és az etanol fizikai jelenléte szükséges hozzá. A Lineweaver-Burke analízis SS1/2 és 

SS1/2 / EImax hányadosa megmutatta, hogy a legnagyobb deformabilitás fokozódás 4 és 5%-os 

etanol koncentráció esetén valósul meg. A 6%-os minták vörösvérsejt deformabilitása 

szignifikánsan rosszabb volt, a 3%-os mintákéhoz hasonlított. Ezen eredmények kétfázisú etanol 

hatást valószínűsítenek; vagyis az etanol koncentrációjának függvényében a deformabilitás 

kezdetben fokozódik, majd csökken. 

 Az irodalomban leírt általános megegyezés szerint négy faktor (a sejt morfológiai és 

geometriai alakja, valamint a membrán és a citoplazma viszkozitása) befolyásolja a vörösvérsejt 

deformabilitást. Az etanol hatására a vörösvérsejtek echinocitákká alakulnak, a dextránhoz adott 

etanol keverékbe felszuszpendált sejtek azonban megőrizték bikonkáv alakjukat. Az alkohol 

fogyasztása fokozza a plazma ozmolalitását, így csökkenti a sejt térfogatát, ami a felület-térfogat 

arány és a citoplazma viszkozitásának fokozódásához vezet. A felület-térfogat arányának 

növekedése fokozza a deformabilitást, míg a nagyobb belső viszkozitás ez ellen hat. Mivel a 

sejteket izotóniás körülmények között tartottuk, feltételezhetjük, hogy az etanol a sejtmembrán 

és a hozzá kapcsolódó citoszkeleton mechanikai integritását befolyásolja. 

 Az etanol rendelkezik egy poláris, hidroxil csoporttal, amivel a sejten belüli vizes 

közegben és a külső glikokalixban is oldódni képes. Ezzel szemben az apoláris rész a membrán 

lipid rétegéhez tud kapcsolódni, ezáltal az etanol a membrán fluiditását növelni képes, ami 

viszont kis mértékben befolyásolja csak a deformabilitását. Ezért azt feltételezzük, hogy az 

etanol a citoszkeleton organizációját és kapcsolatait (spektrin-aktin kötődés, transzmembrán 

fehérjék és citoszkeleton kapcsolata) reverzibilis módon befolyásolja. 

 A vörösbor, az AFRW és az etanol indukálta vörösvérsejt deformabilitás változást a 

fenazin-metoszulfát generálta oxidatív stressz jelenlétében is vizsgáltuk. A PMS egy jól ismert 

oxigén szabadgyök generátor, ami lipid peroxidációt okoz, illetve a membrán fehérjék és a 

citoszkeleton strukturális megváltoztatása révén a membrán rigiditásának fokozódásához, így a 

vörösvérsejtek deformabilitásának csökkenéséhez vezet. 

 Kísérleteink során az alkoholmentes vörösborkivonat előkezelés szignifikánsan kivédte a 

PMS generálta vörösvérsejt deformabilitás csökkenést, így megvédte a sejteket az oxidatív 

károsodástól. Eredményeink megerősítenek korábbi humán vizsgálatokat, ahol az AFRW 

fogyasztását követően a vérplazma antioxidáns kapacitásának fokozódását találták. Habár az 

AFRW csak részben védte ki az oxidatív stressz vörösvérsejteket roncsoló hatását, a vörösbor 

előkezelésnél védő hatást nem tudtunk kimutatni. 
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 A vörösborral elvégzett méréseink eredményét az in vitro etanol kísérlet is magyarázhatja. 

Amikor az etanollal és a PMS-sel kezelt vért alkoholmentes LORCA vivőanyagban mértük le, az 

etanol koncentráció függő módon fokozta az oxidatív stressz hatását. Ezen eredmények alapján 

arra következtethetünk, hogy a vörösbor alkoholtartalma a polifenolok védő hatását gyengíti. 

Másrészről az etanol és a PMS kísérlet azt is megmutatta, hogy ha az etanolt a LORCA 

vivőanyagába keverjük, akkor az oxidatívan károsodott vörösvérsejtek deformabilitása javítható. 

Feltételezzük, hogy az etanol ebben az esetben is a normális vörösvérsejteken kifejtett 

hatásokhoz hasonló módon befolyásolja a deformabilitást. 

 A vörösvérsejt aggregációt vörösborral és AFRW-vel kezelt vérmintákban Myrenne és 

LORCA aggregométerrel is mértünk. Eredményül koncentráció függő aggregáció csökkenést 

kaptunk, valamint az is bebizonyosodott, hogy a vörösbor nagyobb aggregáció csökkenést okoz, 

mint az AFRW. Ez a csökkenés valószínűleg a vörösvérsejtek membránjában és a plazma 

összetevőiben - főleg a plazmafehérjékben - létrejött változások következménye. A polifenolok 

alacsony vízoldhatóságuk következtében képesek a plazmafehérjékhez kötődni. A „bridging” 

elmélet értelmében, a fenol-protein interakciók megváltoztathatják a fehérjék tulajdonságait, ami 

a sejtek közötti fehérjék által létrehozott keresztkötések számának csökkenéséhez, így a 

vörösvérsejt aggregáció mérséklődéséhez vezet. 

 Az etanol hatására a plazmában és a 3%-os, 70 kDa-os dextrán oldatban mért vörösvérsejt 

aggregáció is csökkenést mutatott. A kísérlet arra is választ adott, miért a vörösbor és nem az 

AFRW mutatott nagyobb aggregáció csökkentést. Az aggregáció csökkenése részben az etanol 

indukálta echinocitás transzformációnak, részben pedig a plazmafehérjék megváltoztatásának 

köszönhető. A csökkent vörösvérsejt deformabilitás az aggregáció csökkenését okozza, azonban 

kísérleteinkben fokozott deformabilitást mértünk. Ezért az etanol indukálta aggregáció 

csökkenésére a sejtek glikokalix rétegében bekövetkező változás lehet a legvalószínűbb 

magyarázat. A „depletion layer” modell alapján a molekulák, és sejtek közti depléciós interakció 

mértéke attól függ, hogy a makromolekula milyen mélyen tud a glikokalixba süllyedni; a 

fokozott penetráció csökkenti az aggregációt. Fontos hangsúlyozni, hogy a glikokalixban 

bekövetkező változások irreverzibilisek, mert habár a sejteket etanollal kezeltük, a méréseket 

alkoholmentes dextránban végeztük el. 

10. Konklúzió 

 Vizsgálataink bebizonyították, hogy az AFRW megvédi a vörösvérsejteket az oxidatív 

stressz okozta károsodástól, míg a vörösbornak ilyen hatása nincs. Mind a vörösbor, mind az 

AFRW csökkenti a vörösvérsejt aggregációt, de a vörösbor hatékonyabb gátlószernek bizonyult. 

Emellett az etanol reverzibilisen fokozza a vörösvérsejtek deformabilitást, és irreverzibilis 

módon csökkenti az aggregációt. Ugyanakkor az etanol növeli az oxidatív stressz indukálta 

vörösvérsejt deformabilitás károsodás mértékét, és fokozza a korábban sérült sejtek 

deformabilitását. 

 Fontos hangsúlyozni, hogy a mértéktartó vörösbor fogyasztása során észlelt 

kardiovaszkuláris rizikócsökkenés hátterében a vörösbor alkotóelemeinek kombinált, kedvező 

hatása állhat. Véleményünk szerint a disszertációban közölt kedvező hemoreológiai változások 

növelik a szöveti perfúziót, és hozzájárulhatnak a vörösbor mértéktartó fogyasztása során észlelt 

kedvező kardiovaszkuláris hatásokhoz. 
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V. Vörösvérsejtek fényszórásának elemzése 

1. Bevezetés 

 Mechanikai erők hatására a vörösvérsejtek deformálódnak, ez a tulajdonság 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a sejtek átjussanak a kapillárisokon. Patológiás vörösvérsejt 

deformabilitással különböző betegségek esetén találkozhatunk. Az egyik legjellemzőbb ilyen 

kórkép a sarlósejtes anémia (SCD). Ezt a genetikai betegséget a β-globin lánc 6. aminosavjának 

cseréje okozza, aminek hatására egy hibás hemoglobin; a hemoglobin S (HbSS) keletkezik. 

 Alacsony oxigén tenziójú körülmények között a HbSS polimerizálódik, a sejt belső 

viszkozitása fokozódik, ami a sejt deformabilitásának csökkenéséhez és a tipikus torz, 

megnyújtott sejtalak megjelenéséhez vezet. Az ilyen betegségben szenvedő betegek vérében jól 

deformálódó, közepesen rigid (reverzibilis sarlósejt (RSC)) és nem deformálódó (irreverzibilis 

sarlósejt (ISC)) vörösvérsejtek egyaránt megtalálhatóak. 

 Mikroszkópos vizsgálat esetén az irreverzibilis sarlósejteket könnyű felismerni, mert ezen 

sejtek hossza kétszerese a szélességüknek. (2. ábra). A rigid sarlósejtek törékenyek, ezért a 

folyamatos hemolízis miatt anémia jön létre. Emellett a sarlósejtek más SCD tünetekért is 

felelősek; beleértve a kapillárisok elzáródása miatt fellépő mellkasi fájdalom szindrómát, a 

különböző szervek infarktusát és a tüdők fokozott vaszkuláris ellenállást. 

 

 2. ábra: Különböző vörösvérsejt alakok (bikonkáv sejtek, reverzibilis (RSC) és irreverzibilis 

(ISC) sarlósejtek) sarlósejtes anémiában szenvedő beteg vérében. 
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2. A diffrakciós mintázat elemzése 

 Az ektacitometriás technika korábban már részletes leírásra került. A technikával 

kapcsolatban ki kell emelni, hogy a műszer a nyírófeszültségnek kitett vörösvérsejtek által 

megtört lézerfény diffrakciós mintázatát elemzi. Alacsony nyírófeszültségeken a vörösvérsejtek 

diffrakciós mintázata kör alakot mutat, míg a növekedő nyíró erők hatására a sejtek 

deformálódni kezdenek, ellipszis alakúvá vállnak, ezáltal ellipszis alakú diffrakciós mintázatot 

mutatnak (3. ábra). 

 

3. ábra: 100%-ban bikonkáv vörösvérsejteket tartalmazó minta diffrakciós képének intenzitás 

kontúrjai. A) Alacsony nyírófeszültségen (0,5 Pa) létrejött diffrakciós kép. B) Ugyanerre a 

diffrakciós képre alkalmazott Bessel függvény használata során kivitelezett illesztés eredménye.  

C) Magas nyírófeszültségen (50 Pa) létrejött diffrakciós kép. D) Ugyanerre a diffrakciós képre 

alkalmazott anomalous illesztés eredménye. 

 Az elemzés alatt az ektacitométer a minta mérése során létrejött lézer intenzitás mintázatot 

egy adott magasságban elmetszi, és az így létrejött diffrakciós képre egy ellipszist illeszt, aminek 

„a” és „b” átlójából az összes alkalmazott nyírófeszültségen kiszámolható az elongációs index; 

EI = (a - b) / (a + b). 

 Sarlósejtes anémiában szenvedő betegek vérében normálisan és rosszul deformálódó sejtek 

egyaránt megtalálhatóak. Az ilyen vér mérése során a diffrakciós kép a rigid, rosszul 

deformálódó és a normálisan deformálódó sejtek diffrakciós képeinek összeadódása révén 

keletkezik. 
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 Növekvő nyírófeszültség hatására a normális sejtek fokozatosan deformálódni kezdenek, 

és ellipszis alakú diffrakciós mintázatot mutatnak. Ezzel szemben a rosszul deformálódó sejtek 

merev forgása lényegében körkörös diffrakciós képet eredményez. Ennek eredményeként a két 

különböző sejttípus kombinált diffrakciós képe leginkább egy kereszt alakra emlékeztető 

mintázatot fog mutatni (4. ábra). Alkalmazva a szokásos ellipszisillesztést erre a torzult, középső 

részén kidudorodó ellipszisre hamis elongációs értékeket kapunk. 

 

4. ábra: 70% normális + 30% rigid vörösvérsejtet tartalmazó minta diffrakciós képének 

intenzitás kontúrjai. A) Magas nyírófeszültségen (50 Pa) létrejött diffrakciós kép. B) A 

diffrakciós képre alkalmazott legpontosabb illesztés. C) A két kép közötti digitális különbség. A 

mintázat középső részén lévő kiboltosulást a mintában lévő rigid sejtek jelenléte okozza. 

 Ezen vizsgálat során kidolgoztunk egy új módszert, amivel egy normális és rigid sejtekkel 

létrehozott sarlósejtes modellt is lehetséges elemezni. A módszer a globális görbeillesztés 

technikáján alapszik, aminek értelmében a különböző nyírófeszültségeken létrejött diffrakciós 

mintázatok egyszerre kerülnek elemzésre. 

3. Elméleti háttér 

 A vörösvérsejteken megtörő lézerfény által egy távoli ernyőn kirajzolt diffrakciós kép 

pontjai x és y távolságra esnek a merőlegesen beeső lézerfénytől, valamint z távolságra vannak a 

mintában lévő sejtektől. Ezek alapján a diffrakciós kép pontjainak intenzitása leírható a 

következő egyenlettel: 
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 a képen lévő valamennyi pont (x, y, z) 

vérsejtektől való távolsága, és k a lézerfény levegőben mért hullámvektora. 

 A szóródási kép S(x, y, z) és a diffrakciós mintázat a nyírófeszültség függvényében változó 

sejtek alakjától függ. Nyírás nélkül a vörösvérsejtek bikonkáv alakúak. Alacsony nyírófeszültség 

mellett a normális sejtek bikonkáv alakból állandó vastagságú ellipszissé válnak (nyújtott 

jégkoronghoz hasonlítanak), ahol a két átmérő a-nak és b-nek, míg a vastagság c-nek adódik. 

Ebben az esetben a szóródási képet az első fokú Bessel függvénnyel lehet leírni. 

 Magas nyírófeszültségen a vörösvérsejtet nem tekinthetjük többé azonos vastagságú 

korongnak, hanem egy olyan ellipszisnek, aminek átmérői a következőek: a > b > c. Ebben az 

esetben a szóródási mintázatot anomalous diffrakciós mintázatként lehet elemezni. 

1. egyenlet 
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 Azonban, mikor a lézerfény rigid és deformálódó sejteket tartalmazó mintán halad át, a 

kialakuló diffrakciós kép a szórt fényhullámok inkoherens összeadódásából jön létre. A jelen 

vizsgálatban ezen összetett diffrakciós képek elemzése során a legkisebb négyzetek elve alapján 

a teljes diffrakciós mintázatra végeztünk illesztést. 

4. A diffrakciós mintázatok globális, számítógéppel történő elemzése 

 Alacsony nyírófeszültségen a normális és rigid sejteket változatlan vastagságú 

korongoknak tekintettük, majd elvégeztük a Bessel függvény alapján történő illesztést. Ebben az 

esetben hét változtatható paramétert tartalmaz az egyenlet: 

 q1 - a normális vörösvérsejtek koncentrációja 

 q2 - a normális vörösvérsejtek átlagos ármérője 

 q3 - a normális vörösvérsejtek átlóinak hányadosa 

 q4 - rigid vörösvérsejtek koncentrációja 

 q5 - rigid vörösvérsejtek átlagos átmérője 

 q6 - a rigid vörösvérsejtek átlóinak hányadosa 

 q7 - a detektor által észlelt háttér intenzitás 

 A vörösvérsejtek térfogata (~100 μm
3
) és felülete (~140 μm

2
) alakváltozás során nem 

változik. A sejtek vastagsága pedig megadható a sejtek excentrikusságának és átlagos 

átmérőjének ismeretében. 

 Nagy nyírófeszültségen a deformálódó sejtek ellipszis alakot vesznek fel, míg a rigid sejtek 

korong alakúak maradnak. Ezért ebben az esetben a diffrakciós mintázat elemzéshez a Bessel és 

az anomalous függvényekből létrehozott kevert illesztést alkalmaztunk, ahol a fény intenzitását 

nemcsak a sejtek rövid és hosszú átlói, hanem a nyírófeszültség változása révén a sejtek változó 

vastagsága is meghatározza. 

 Alapvetően a fenti hét paraméterből öt állandó marad a teljes mérés során. A normális 

sejtek koncentrációja (q1) mellett, a rigid sejtek koncentrációja (q4), átlagos átmérője (q5) és az 

átlók hányadosa (q6), valamint a detektor által észlelt háttér intenzitás (q7) is állandó marad a 

nyírófeszültség változásának ellenére is. Ezen feltételek alkalmazása esetén csak a normális 

sejtek átmérője (q2) és átlóinak hányadosa (q3) változott a mérés során alkalmazott 

nyírófeszültségek hatására. Ezek után az összes alkalmazott nyírófeszültség tekintetében 

egyszerre végeztük el a globális illesztést, alkalmazva azt az elvet, hogy a lemért és a számított 

intenzitáskülönbség minimális legyen. Az összes nyírófeszültségre alkalmazott globális illesztés 

egyenlete a következőképpen alakult: 

 

 Csak a fent említett két paraméter - (q2) és (q3) - változott a nyírófeszültség változásának 

függvényében. A többi öt paramétert a számítógépes elemzés során a paraméterek optimumán 

rögzítettük. Valójában, ezzel a módszerrel a kilenc nyírófeszültséghez tartozó diffrakciós 

mintázatok illesztése során egyidejűleg 23 paramétert dolgozott fel a program. 

2. egyenlet 
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4. Módszerek 

 A kísérletek során egészséges, felnőtt önkéntesektől EDTA-val antikoagulált vénás vért 

vettünk Vacutainer csövekbe. A vérmintákat 1400 g-n 5 percig centrifugáltuk. A plazmát és a 

fehérvérsejtek rétegét eltávolítottuk. A visszamaradó vörösvérsejteket két alkalommal is foszfát 

pufferrel (PBS, 290 mOsm/kg, pH = 7,4) mostuk. 

 A nem deformálódó, rigid vörösvérsejteket tartalmazó minták elkészítése során a PBS-sel 

hígított vörösvérsejt szuszpenzióhoz óvatosan azonos mennyiségű 1%-os glutáraldehid (Sigma 

Chemical Co., St Louis, MO, USA) oldatot adtunk. A mintát 60 percen keresztül 

szobahőmérsékleten kevertük, majd PBS-sel mostuk, hogy a még reaktív glutáraldehidet 

eltávolítsuk, végül PBS-sel visszahígítottuk a sejteket. 

 A kísérletekhez normális és rigid vörösvérsejtekből álló mintákat hoztunk létre úgy, hogy a 

rigid sejtek koncentrációja 0, 5, 10, 20, 30 és 50% volt. A normális vörösvérsejteket tartalmazó 

szuszpenzióban lévő sejtek koncentrációját a rigid sejteket tartalmazó szuszpenzió sejtszámához 

igazítottuk. Ehhez a művelethez egy automata sejtszámláló (Micros, Horiba-ABX, Irvine, CA, 

USA) berendezést használtunk. 

 A deformálódó és rigid sejteket tartalmazó minták vörösvérsejt deformabilitását LORCA 

ektacitométerrel mértük, majd a mérés során létrejött diffrakciós mintázatok elemzésére a fent 

említett globális illesztést alkalmaztuk. A méréshez a különböző sejtmintákat hozzáadtuk a 

LORCA 70 kDa-os nagy viszkozitású vivőanyagához (Sigma, 297 mOsm/kg, η=31,4 mPa.s 

PBS-ben oldva), majd az így létrejött szuszpenziókat jól összekevertük. 

 A mérések során a diffrakciós mintázatokat egy video kamera segítségével rögzítettük, 

majd digitálisan tároltuk. A diffrakciós kép középső része a diffrakciót nem szenvedő lézerfényt 

is tartalmazza, ami elvakítaná a kamerát, ezért az ernyőképen egy nem átlátszó pont ezen direkt 

sugarakat fizikailag blokkolja. Ennek hatására jön létre a diffrakciós kép közepén látható „lyuk” 

(3. és 4. ábra). A minták feldolgozása során, nyírófeszültségenként 10 darab diffrakciós kép 

digitális átlagán végeztük el a globális illesztést. 

5. Eredmények és Diszkusszió 

 A vörösvérsejt deformabilitás mérése során kilenc különböző nyírófeszültségen - 0,5 Pa és 

50 Pa között - történt globális illesztés a különböző vörösvérsejt minták által generált diffrakciós 

mintázatokra. Jelen vizsgálatunkban normális vörösvérsejtek (0% rigid sejt) által generált 

diffrakciós képek közül a legalacsonyabb és a legmagasabb nyírófeszültségen létrejövő 

mintázatot mutattuk be (3. ábra). A hét, illesztést befolyásoló paraméter (qi) segítségével a kilenc 

nyírófeszültségen egyidejűleg csökkentettük a mért és a számított diffrakciós mintázatok közti 

különbséget. 

 A 30% rigid és 70% normális vörösvérsejtet tartalmazó minta magas nyírófeszültségen 

mért diffrakciós képét szintén bemutattuk (4. ábra). 

 A rigid és a normális sejteket tartalmazó keverék minta ektacitométerrel mért torzult 

ellipszist mutató diffrakciós képeit nagy pontossággal lehet a módszer segítségével reprodukálni. 

A két különböző sejtpopuláció LORCA által mért és a program által számolt elongációs 

indexeket összevetettük (5. ábra). 
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 A normális sejtek estében a LORCA által rutinszerűen alkalmazott ellipszisillesztés 

eredményeként létrejött elongációs indexek és a globális illesztés révén számolt EI értékek 

azonos eredményt mutattak. A normális és rigid sejteket tartalmazó minta esetén a globális 

illesztés pontos EI értékeket adott meg a normális sejtek tekintetében. Ezzel szemben, a LORCA 

ellipszis illesztése során keletkező EI görbe a mintában lévő rigid sejteknek köszönhetően lejjebb 

tolódott. 

 
5. ábra: A LORCA és a globális illesztés során kiszámolt Nyírófeszültség-Elongációs Index (EI) 

adatpontok. Az illesztések összehasonlítása során két különböző vérmintát használtunk fel: (1) a 

100%-ban normális sejteket tartalmazó minták adatpontjai esetén a LORCA ellipszis illesztése és 

a globális illesztés gyakorlatilag azonos EI értékeket adott, (2) a 70%-ban normális és 30%-ban 

rigid sejteket tartalmazó minták esetén a globális illesztés még a rigid sejtek jelenléte esetén is 

pontos EI értékeket mutatott a normális sejtek tekintetében. Ezzel szemben, a LORCA ellipszis 

illesztése jelentősen rosszabb deformabilitást jelzett. 

 Kísérleteink során vérmintákat készítettünk, amik különböző koncentrációban rigid 

sejteket (0 és 50% között) tartalmaztak. Az illesztés során felhasznált (q1) és (q4) paraméterek a 

normális és a rigid sejtek koncentrációját, míg a q4/(q1 + q4) hányados a minták rigid sejtjeinek 

százalékos arányát adja meg. A globális illesztéssel meghatározott rigid sejtek koncentrációja és 

az elkészített vérmintákban lévő rigid sejtek koncentrációja között erős korrelációt találtunk (6. 

ábra). Minden egyes koncentráció esetén két különböző adatsort használtunk fel. Ezeket a 

LORCA videokamerájának különböző apertúra beállításai mellett mértük le. Az eredmények 

reprodukálhatósága jól látható az ábrán. 

 Habár az adatpontokra illesztett egyenes meredeksége közel egy, a diffrakciót nem 

szenvedett lézerfény szóródásának köszönhetően az y tengely metszéspontja nem nullánál van. 

Amennyiben szükséges, a globális illesztéshez használt diffrakciós mintázat középső területéből 

egy nagyobb rész elhagyása révén, az egyenes y tengelyi metszéspontja közelebb kerülhet a 

nullához. 
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 6. ábra: A rigid sejtek számolt arányát az elkészített rigid sejt frakciók függvényében mutatja az 

ábra. Az adatpontokra egyenes vonal illeszthető. Az egyenes y tengellyel való metszéspontja nem 

nulla, köszönhetően egyéb, a rigid sejteken kívüli fényszórást okozó tényezőknek. 

6. A sarlósejtes vér jövőbeni lehetséges analízise 

 Sarlósejtes vérben a vörösvérsejtek deformabilitása folytonos megoszlást mutat, míg ezen 

kísérlet során csak két különböző sejtpopulációt használtunk. Számos vizsgálat bizonyította, 

hogy a vörösvérsejtek deformabilitásának ismerete klinikai relevanciával bír. A keringő 

irreverzibilis sarlósejtek száma erős korrelációt mutat a hemolízis mértékével. Másrészről a rigid 

sejtek számának ismerete információt nyújthat az alkalmazott terápia sikerességéről, és előre 

jelezheti a mellkasi fájdalom szindrómák kialakulását. 

 Mindazonáltal, a sarlósejtes vérrel elvégzett előzetes vizsgálataink azt mutatták, hogy a 

globális görbeillesztés technikája pontosan képes meghatározni a sarlósejtes vérmintában lévő 

jól deformálódó sejtek elongációs index értékét. Természetesen emellett az is fontos lenne, ha ez 

a technika meg tudná határozni a vérmintában lévő rigid, vagy az alig deformálódó sarlósejtek 

arányát is. 

7. Konklúzió 

 A Bessel függvények és az anomalous szóródási mintázatok kombinációjának egyidejű 

használata során, a teljes nyírófeszültség tartományban, még a rigid, nem deformálódó sejtek 

jelenléte esetén is, meghatározható a mintában lévő vörösvérsejtek elongációs indexe (5. ábra). 

Ráadásul, a globális görbeillesztés segítségével meghatározható a mintában lévő nem 

deformálódó sejtek aránya a vérmintában (6. ábra). 

 Feltételezésünk szerint, ez a technika alkalmas lehet a normális sejtek elongációs 

indexeinek és a nem deformálódó, rigid sejtek arányának meghatározására sarlósejtes anémiában 

szenvedő betegek esetén is.  
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VI. A disszertáció tudományos eredményei 

1. A vörösbor, az alkoholmentes vörösborkivonat és az etanol hatásai 

[1] In vitro kísérleteink megmutatták, hogy a vörösbor és az alkoholmentes vörösborkivonat is 

csökkenti a plazmában mért vörösvérsejt aggregációt. Emellett az is bebizonyosodott, hogy 

a vörösbor vált ki nagyobb gátló hatást. 

[2] Az etanol reverzibilisen fokozza a vörösvérsejt deformabilitást, és irreverzibilisen 

csökkenti a vörösvérsejt aggregációt. 

[3] Eredményeink felfedték, hogy az alkoholmentes vörösborkivonat megvédi a 

vörösvérsejteket az oxidatív stressz okozta deformabilitás károsodástól. 

[4] Az alkohol fokozza az oxidatív stressz indukálta vörösvérsejt deformabilitás károsodást, 

míg a korábban károsodott sejtek deformabilitását javítani képes. 

2. Ektacitométerrel vizsgált vörösvérsejtek fényszórásának elemzése 

[1] Kifejlesztettünk egy új elemzési technikát, aminek segítségével, nagy pontossággal 

elemezhetőek az ektacitométerrel történő mérés során létrejövő diffrakciós mintázatok. 

[2] A szóródási mintázatok elemzésénél használt Bessel és anomalous függvények 

kombinációja a nem deformálódó sejtek jelenléte esetén is pontosan képes meghatározni a 

vérmintában lévő normálisan deformálódó sejtek elongációs indexeit. 

[3] A globális illesztést végző program a mintában lévő nem deformálódó vörösvérsejtek 

koncentrációját is képes meghatározni. 

VII. Rövidítések jegyzéke 

AFRW alkoholmentes vörösborkivonat 

EDTA etiléndiamine-tetraecetsav 

EI elongációs index, a LORCA ektacitométer paramétere 

EImax az elongációs index végtelen nyírófeszültséghez tartozó maximuma  

HbSS hemoglobin S 

HDL nagy sűrűségű lipoprotein 

ISC irreverzibilis sarlósejt 

LDL alacsony sűrűségű lipoprotein 

LORCA Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer 

M vörösvérsejt aggregáció Myrenne által nyugalomban mért értéke 

M1 vörösvérsejt aggregáció Myrenne által alacsony nyíráson mért értéke 

NO nitrogén-monoxid 

PBS foszfát puffer 

PMS fenazin-metoszulfát 

RSC reverzibilis sarlósejt 

SCD sarlósejtes anémia 

SS nyírófeszültség 

SS1/2 az EImax feléhez tartózó nyírófeszültség érték 
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I. Prologue 

 The Framingham Study and other epidemiological investigations have revealed 

numerous cardiovascular risk factors; while further studies have reported the basic principles 

of risk reduction. Those examinations have described the importance of the healthy food 

consumption including Mediterranean diet with moderate red wine intake. In spite of these 

fundamental observations, several factors have been remained in the pathomechanism of 

cardiovascular diseases which requires deeper investigations, such as the properties of 

circulating blood. 

 Blood is a non-Newtonian suspension containing cells, lipid components, proteins, 

carbohydrates and electrolytes. Blood flow is characterized by several hemorheological 

parameters, such as hematocrit, plasma and whole blood viscosity, plasma proteins, 

erythrocyte deformability and aggregation. Numerous investigations have presented that 

hemorheological parameters (e.g., hematocrit, plasma fibrinogen and blood viscosity) are 

cardiovascular risk factors, and alteration of these parameters can impair microcirculation. 

Other hemorheological parameters, such as red blood cell deformability and aggregation have 

also been under both basic science and clinical interest; reduced deformability and increased 

aggregation and can impair in vivo tissue perfusion. 

 There is a general agreement regarding the factors affecting erythrocyte deformability: 

cell shape and membrane surface area to volume ratio as “extrinsic” factors; membrane 

viscoelastic properties and cytosolic viscosity as “intrinsic” factors. Deviations from the 

normal resting biconcave shape, decreased area to volume ratio, higher membrane viscosity or 

elevated cytoplasmic viscosity tend to reduce deformability. 

 Erythrocyte deformability can be modified by several structural and functional 

alterations of erythrocytes. Changes in strictly regulated properties of blood, mechanical and 

oxidative damages, parasite infection and genetic disorders are associated with decreased red 

blood cell deformability. Abnormal red blood cell deformability is especially notable in sickle 

cell disease in which the erythrocytes become rigid at reduced oxygen levels due to 

intracellular polymerization of sickle hemoglobin leading to occlusions in microvessels and 

impaired tissue perfusion resulting in painful crisis and infarctions of various organs. 

 Erythrocyte aggregation is a major determinant of in vitro hemorheology occurring in 

either plasma or solutions with large polymers. During the process, red blood cells reversibly 

form linear or branched aggregates. Under in vivo circumstances erythrocyte aggregation 

occurs at low shear forces. Erythrocyte aggregation is characterized by red blood cell 

aggregability and the concentration of macromolecules. 

 At these days, two parallel models explain the process of aggregation. The bridging 

theory claims that erythrocyte aggregation occurs when disaggregating forces are not capable 

to interfere the adsorption of macromolecules to the nearby cell surfaces, while the depletion 

model suggests that the decreasing protein or polymer concentration creates an osmotic 

gradient between two adjacent erythrocytes leading to depletion interaction. Although 

increased erythrocyte aggregation has been observed in various clinical diseases (e.g., 

hypertension, diabetes mellitus), all mechanisms of the process have not been completely 

understood. 
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II. Aim of the studies 

 These studies were designed to investigate the possible alterations of erythrocyte 

deformability and aggregation in two in vitro experiments: 1) effects of red wine, alcohol-free 

red wine extract and ethanol was examined; 2) light scattering results of red blood cells in 

ektacytometry were also analyzed. 

III. Methodology 

 In these experiments, erythrocyte deformability was determined by a LORCA 

ektacytometer (Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer; R&R Mechatronics, Hoorn, 

Netherlands). In this instrument a dilute suspension of erythrocytes in a viscous medium is 

placed in the gap of a Couette shearing system having a laser-diode projected through the gap. 

 The presence of red blood cells in the gap diffracts the laser light that creates a 

diffraction pattern on a diaphragm changing from circular to elliptical as cells deform and 

elongate. The pattern is analyzed by a computer system that calculates an elongation index 

(EI) as the (length - width) / (length + width) of the pattern for each shear stress (SS). 

 Red blood cell aggregation can be determined with a LORCA aggregometer detecting 

the laser backscattering from the aggregating blood. Erythrocytes are placed in the gap of the 

instrument and disaggregated at a high shear rate (500 s
−1

) which reduces rapidly to zero. 

During the process the intensity of the backscattered laser light changes, that is characterized 

by the aggregation index.  Another sensitive parameter of red blood cell aggregation is called 

threshold shear rate describing the smallest shear rate which is required for the complete 

disaggregation of erythrocytes. 

 Erythrocyte aggregation can also be measured with a Myrenne aggregometer (model 

MA-1, Myrenne GmbH, Roetgen, Germany) that employs and measures the infrared light 

transmission through an erythrocyte suspension between a transparent plate and a cone. Cells 

are initially disaggregated by the cone at high shear (600 s
−1

) following which shear is 

abruptly stopped or reduced to 3 s
−1 

and light transmission integrated for 10 seconds. The 

instrument provides two dimensionless indices of red blood cell aggregation (M, aggregation 

at stasis; M1, at very low shear); both M and M1 increase with enhanced aggregation. 

IV. In vitro hemorheological effect of red wine, alcohol-free red wine and 

ethanol 

1. The “French Paradox” 

 Cardiovascular diseases (CVD) are among the most frequent causes of morbidity and 

mortality in the developed countries. Several epidemiological studies have revealed that total 

mortality is not but CVD-related death is substantially lower in France than in other 

industrialized Western-European countries, although consumption of saturated fats and level 

of blood cholesterol are higher, while other major risk factors, such as smoking and 

hypertension are similarly prevalent in France as in other developed regions. 
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 Further epidemiological studies have demonstrated a J-shape relationship between CVD 

mortality and consumed alcohol amount and shown that regular but moderate (i.e., not more 

than 10-20 g alcohol per day) red wine (RW) consumption results in a decreased risk of 

coronary heart disease, heart failure and stroke. According to other studies, wine consumption 

is associated with higher beneficial cardiovascular effects compared to other forms of alcohol. 

Furthermore, this beneficial protective effect depends on the type of wine; mortality rates in 

the RW drinking Mediterranean regions is lower than in Alsace, a white wine drinking area of 

France. 

 This phenomenon (i.e., beneficial cardiovascular effects of regular and moderate RW 

consumption) has been termed the “French Paradox”. 

2. Components of red wine 

 It is assumed that the favorable cardiovascular effects of RW originate in its non-

alcoholic and alcoholic components. Non-alcoholic component of RW contains anthocyanins 

and polyphenols. Anthocyanins, such as delphidin and malvidin are responsible for the color 

of wines, while polyphenols are believed the main source of the cardiovascular protection. 

The most potent polyphenols of RW, such as resveratrol, katechin and quercetin have been 

extensively studied. In addition to the decreased oxidation of low-density lipoproteins (LDL) 

and expression of LDL receptors, polyphenols induce the nitric-oxide (NO) production and 

reduce the platelet aggregation plus the production of proinflammatory eicosanoids. 

 Alcohol-free red wine (AFRW) has been mostly used in animal models. An ischemia-

reperfusion rat model measurement has proven that AFRW treatment improves the ventricular 

functions and reduces the area of postinfarction remodeling. Some other rat experiments have 

reported that AFRW feeding decreases the thrombotic tendency and the degree of oxidative 

stress, while a human study has shown that AFRW ingestion inhibits the oxidation of LDL. 

 Several studies of RW consumption have confirmed that ethanol also plays a role in the 

beneficial cardiovascular effects of moderate red wine intake. Ethanol favorably modifies 

hemostasis leading to reduced levels of certain coagulation factors and of platelet function; 

enhanced fibrinolysis due to elevated levels of tissue-type plasminogen activator has also 

been demonstrated. Alterations of plasma lipid profiles with an increase in high-density 

lipoprotein and a decrease in LDL cholesterol concentrations have been reported.  

Furthermore, ethanol also enhances the production of the vasodilator endothelial NO. 

3. Effect of red wine and its components in hemorheology 

 Only a few experiments have been performed to evaluate the effects of RW, 

polyphenols and ethanol on hemorheological factors. In vitro studies exploring the effects of 

ethanol addition to blood indicate no changes of hematocrit or whole blood viscosity, alcohol 

consumption leads to dehydration with an elevation of whole blood and plasma viscosity. On 

the other hand, several studies have demonstrated that regular but modest alcohol ingestion is 

associated with a decreased level of plasma fibrinogen and reduction in plasma viscosity. In 

contrast, a recent study has reported no changes of fibrinogen, hematocrit or blood viscosity 

after moderate RW and vodka consumption for two weeks. 
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 Given the current uncertainty and the lack of data regarding the hemorheological 

consequences, the present in vitro study was designed to further explore possible effects of 

red wine and its major components on red blood cell (RBC) deformability and aggregation. 

4. Methods 

 Throughout the measurements, a 2002 Merlot (Polgar Winery, Villany, Hungary) red 

wine was applied. For alcohol-free red wine extract measurements wine sample was vacuum 

distilled until the disappearance of alcohol and rediluted. Alcohol experiments were 

performed with reagent grade ethanol (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA). 

 Venous blood was obtained from 13 healthy volunteers into Vacutainer tubes coated 

with lithium heparin for the red wine and polyphenol measurements. For the ethanol 

experiment blood was taken from 7 volunteers and anticoagulated with ethylenediamine-

tetraacetic acid. 

 Red wine and blood samples were initially mixed to simulate final blood alcohol 

concentration of 0.10, 0.30 and 1%, while other samples were treated with AFRW or 

physiological saline in a similar manner. After 1 hour incubation erythrocyte deformability 

and aggregation were tested. 

 In a 2
nd

 study, two general approaches were utilized to evaluate the ethanol effects on 

erythrocyte deformability: 1) direct addition of ethanol to whole blood (the final ethanol 

concentration was 0, 0.25, 0.50, 1 and 2%) followed by incubation and testing; 2) addition of 

ethanol only to the viscous suspending medium used for deformability measurements (the 

final ethanol concentration was 0, 0.25, 0.50, 1, 2, 3, 4, 5 and 6%), following which untreated 

red blood cells were suspended in these media then measured. 

 Aggregation measurements used 40% hematocrit suspensions of erythrocytes in 

autologous plasma or in a 70 kDa dextran solution (3% in phosphate buffered saline). Red 

blood cells were initially suspended in plasma at a 40% hematocrit, ethanol added at 

concentrations of 0, 0.25, 0.50, 1 and 2%. Erythrocyte-plasma samples were then tested, while 

cells to be suspended in 3% 70 kDa dextran were washed twice with phosphate buffered 

saline (PBS) then re-suspended in the dextran at 40% hematocrit. 

 In a 3
rd

 experiment, in vitro effect of red wine, alcohol-free red wine extract and ethanol 

was examined in the presence of oxidative stress. Blood samples were pretreated with RW 

and AFRW at a concentration of 0.30% or ethanol at concentrations of 0, 0.25, 0.50, 1 and 2% 

and then the free radical generator phenazine methosulfate (PMS, Sigma) was added at a final 

concentration of 500 μM. Samples were incubated at 37
o
C for 2 hours then erythrocyte 

deformability was tested. In one series, whole blood was treated only with PMS and alcohol 

added only to the viscous medium used for deformability measurements. 

 After ethanol treatment, RBC shape was evaluated by DIC light microscopy (model 

BX50F; Olympus, Tokyo, Japan). 

 For some deformability results, EI-SS data was fitted to a Lineweaver-Burke type non-

linear equation that yields the maximum EI at infinite shear stress (EImax) and the stress 

required to achieve one-half of this maximum value (SS1/2). Data fitting and analysis were 

carried out using non-linear regression (GraphPad Prism, GraphPad Software, La Jolla, CA). 
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5. Results of the deformability measurements 

 Our results show that no erythrocyte deformability changes were observed in any 

concentrations of the red wine and alcohol-free red wine extract treated samples followed by 

incubation then testing with LORCA. Analysis obtained using the Lineweaver-Burke 

regression indicated that in case of the two agents neither EImax, SS1/2 nor their ratio differed 

from the saline treated control. 

 The effects of ethanol on red blood cell deformability depended on the manner in which 

cells were exposed to the alcohol: 1) addition to whole blood followed by incubation caused 

no change in deformability, no changes were observed in EImax, SS1/2 and SS1/2 / EImax; 2) 

addition to the LORCA media and testing of non-incubated cells resulted in significant, dose-

dependent deformability increase (p<0.05). EImax, SS1/2 and their ratio for non-incubated cells 

significantly decreased (p<0.05) with alcohol concentration of the LORCA media. 

6. Results of the oxidative stress experiment 

 The effects of RW and its major components on erythrocyte deformability when cells 

were oxidatively stressed by the free radical generator phenazine methosulfate were also 

studied using the LORCA ektacytometer. As expected, incubation with 500 μM PMS alone 

caused a significant decrease (p<0.05) of erythrocyte deformability.  

 Although AFRW pretreatment at 0.30% concentration significantly prevented (p<0.05) 

erythrocytes from the PMS generated deformability impairment, 0.30% RW had no such 

effect. The Lineweaver-Burke analysis demonstrated that EImax for AFRW plus PMS treated 

cells did not change, while SS1/2 and the SS1/2 / EImax ratio significantly decreased (p<0.05). 

On the other hand, EImax, SS1/2 and their ratio showed no alterations for erythrocytes treated 

with 0.30% RW and PMS compared to the only PMS damaged cells. 

 Changes of erythrocyte deformability again depended strongly upon the manner in 

which cells were exposed to ethanol. Red blood cells incubated for 2 hours with alcohol plus 

PMS then tested in alcohol-free LORCA media exhibited significant decreases (p<0.05) of 

deformability from PMS alone. Under these conditions, EImax for PMS treated cells was 

unaffected by the presence of ethanol during incubation, while both SS1/2 and the SS1/2 / EImax 

ratio significantly increased (p<0.05). 

 However, PMS treated cells challenged with alcohol in the LORCA media exhibited 

significant improvements (p<0.05) of erythrocyte deformability compared to PMS alone, 

EImax was not meaningfully altered, while SS1/2 and the SS1/2 / EImax ratio were lower already 

at 0.25% ethanol. 

7. Results of the aggregation measurements 

 Treatments with RW and AFRW inhibited erythrocyte aggregation in a dose dependent 

manner. In M and M1 mode of the Myrenne aggregometer the differences were significant 

(p<0.05) already at a concentration of 0.10%. Red wine had a tendency for stronger inhibition 

compared to AFRW which became significant (p<0.05) at a concentration of 1%. 
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 LORCA aggregation index confirmed these results only at the highest concentration 

where the difference between RW and AFRW became significant (p<0.05). Changes in 

LORCA threshold shear rate were concordant with Myrenne parameters. 

 Further results show that erythrocyte aggregation in autologous plasma or in 3% 70 kDa 

dextran solution showed significant decreases (p<0.05) in a dose-dependent manner after 

ethanol treatment. The changes of the M and M1 indices were significant at 0.25% and above. 

At 2% ethanol the aggregometer was unable to detect RBC aggregate formation in either 

medium. 

8. Microscopic analysis 

 Morphological analysis using DIC light microscopy demonstrated that normal 

discocytes (i.e., biconcave shaped cells) in PBS (Fig. 1A) became echinocytes (i.e., 

erythrocytes with spiky projections on the cell surface) with 2% ethanol (Fig. 1B). The 

viscous dextran medium used in the LORCA induces a slight stomatocytic (i.e., cup shaped 

red blood cells) transformation (Fig. 1C), while erythrocytes retain their normal, discocytic 

shape in dextran with 2% alcohol (Fig. 1D). 

 

Fig. 1. Morphological appearance of erythrocytes visualized by DIC light microscopy. A) 

Untreated erythrocytes in PBS demonstrating the normal, discoid shape of the cells. B) 

Echinocytes in PBS with 2% ethanol concentration. C) Stomatocytes in the viscous medium 

(dextran) of LORCA. D) Erythrocytes maintaining the normal, discocytic shape in dextran 

containing 2% ethanol. 
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9. Discussion 

 In this in vitro experiment, hemorheological consequences of red wine and its major 

components were examined focusing on erythrocyte deformability measured by LORCA 

ektacytometer and aggregation determined by Myrenne and LORCA aggregometers. 

 The results of our in vitro study indicate that direct addition of RW and AFRW to blood 

followed by incubation do not alter erythrocyte deformability, while ethanol can improve it. 

These improvements were only observed when ethanol was in the viscous media used for 

ektacytometry testing and were not present when cells were incubated with the alcohol but 

tested in alcohol-free viscous media. Our in vitro results thus indicate that the ethanol-induced 

deformability improvement requires the presence of ethanol and the changes in the cell 

membrane are reversible. Our results indicate that the greatest enhancement of deformability, 

indexed by SS1/2 and the SS1/2 / EImax ratio, was observed at 4% and 5% ethanol 

concentration, while deformability at 6% was significantly lower and similar to the 3% 

ethanol results. These findings thus indicate a bi-phasic effect of ethanol: improved 

deformability followed by decreased benefits with increasing concentration. 

 Based on the general agreement, four factors (e.g., morphology, geometry, membrane 

rheologic properties and cytoplasmic viscosity) can affect erythrocyte deformation behavior. 

Although ethanol can cause a discocyte-echinocyte shape change, cells suspended in dextran 

+ ethanol had discoidal morphology. Ingested alcohol increases plasma osmolality, thereby 

reducing cell volume, increasing surface to volume ratio and elevating cytoplasmic viscosity; 

the increased ratio favors deformability, while the greater cytoplasmic viscosity has the 

opposite effect. Given that cells were always suspended in isotonic media, thus it is assumed 

that ethanol affects the mechanical behavior of the membrane with its attached cytoskeleton. 

 Ethanol has a polar hydroxyl group soluble in aqueous media and hence must distribute 

within the exterior glycocalyx and the interior of the cell, while the non-polar part of the 

molecule is preferentially found in the lipid bilayer. The fluidity of the lipid portion can be 

altered by ethanol in a dose dependent manner. Note, that the less viscous lipid bilayer has 

only minimal effect on cell deformability. Thus the cytoskeleton must be reversibly altered; 

the most likely changes occur in the spektrin-aktin linkages and in the interactions between 

transmembrane proteins and cytoskeletal components. 

 RBC deformability alterations induced by red wine, alcohol-free red wine extract and 

ethanol were also examined in the presence of oxidative stress generated by phenazine 

methosulfate. PMS is a well-known oxygen free radical generator that causes lipid 

peroxidation and structural modifications in the membrane skeletal protein network, leading 

to increased membrane rigidity and decreased deformability. 

 Determination of erythrocyte deformability after RW or AFRW pretreatment 

demonstrated that AFRW significantly decreased the PMS generated RBC deformability 

impairment thus prevented erythrocytes from oxidative stress. Our in vitro results confirm 

prior in vivo results about the antioxidant properties of polyphenols where plasma antioxidant 

capacity was increased by the consumption of AFRW in human volunteers. Although AFRW 

could partially protect erythrocytes, red wine pretreatment had no such preventive influence in 

this model. 
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 This red wine observation is presumably supported by the in vitro ethanol experiment, 

where pure ethanol + PMS were added together to whole blood and tested in alcohol-free 

LORCA media; ethanol enhanced the effect of oxidative stress with increasing concentration. 

Based on these results it seems reasonable that the protective effect of polyphenols is 

attenuated by the presence of ethanol in the red wine portion. 

 The ethanol + PMS results also showed that the deformability of oxidatively damaged 

erythrocytes could be improved when ethanol was present in the LORCA media. Ethanol 

presumably acts in a manner similar to the effects on normal erythrocytes. 

 In this experiment, red wine and alcohol-free red wine extract were incubated with 

whole blood then tested with Myrenne and LORCA aggregometers demonstrating a dose-

dependent reduction in erythrocyte aggregation and indicating that RW is a more potent 

inhibitor than AFRW. This decrease may be a consequence of the changes in RBC membrane 

and in plasma components especially modifications of plasma proteins; polyphenols can bind 

to plasma proteins due to their poor water solubility. Based on the bridging theory, the 

phenol-protein interactions presumably alter the properties of proteins leading to reduced 

capability to form cross links between cellular components leading to decreased aggregation. 

 The alcohol experiment indicated decreased erythrocyte aggregation when ethanol was 

added to whole blood and when alcohol was added to a suspension of erythrocytes in 3% 70 

kDa dextran. This experiment presumably gave the explanation why RW and not AFRW 

showed the greater inhibitory effect on RBC aggregation. Decreased aggregation in plasma 

may be partially due to the ethanol-induced echinocytic shape transformation and to alteration 

of plasma proteins that promote aggregation. Reduced RBC deformability also tends to reduce 

aggregation; however, our results indicate an increased cellular deformability. It seems most 

likely that ethanol-induced changes of the RBC glycocalyx are involved. Based on the 

depletion layer model for aggregation, the scale of a protein or polymer depletion zone near 

the membrane depends strongly on the ability of the macromolecule to penetrate the 

glycocalyx; increased penetration would reduce aggregation. It is interesting to note, that this 

presumed change of glycocalyx properties is irreversible, since reduced RBC aggregation was 

observed for cells incubated with ethanol but suspended in ethanol-free dextran. 

10. Conclusion 

 Our investigations proved that AFRW can protect erythrocytes and preserve their 

deformability from oxidative stress mediated impairment, while RW had no such effect. Both 

RW and AFRW reduce RBC aggregation although RW is the more potent inhibitor. 

Furthermore, ethanol reversibly improves erythrocyte deformability and irreversibly decreases 

RBC aggregation. The presence of ethanol enhances the oxidative stress induced RBC 

deformability impairment and improves the deformability of the previously damaged cells. 

 It is important to note that the cardiovascular risk reduction associated with moderate 

red wine drinking is most likely related to the combined beneficial effects of red wine 

components. In our opinion, the found beneficial hemorheological changes enhance the tissue 

perfusion and may play a role in the cardiovascular protective effects of moderate red wine 

consumption. 
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V. Analysis of light scattering by red blood cells in ektacytometry 

1. Introduction 

 RBC deformability is the ability of erythrocytes to deform in response to mechanical 

forces which is essentially required for traversing capillaries. Pathological red blood cell 

deformability can be seen in several disease states especially in sickle cell disease (SCD) 

characterized as a genetic disorder due to an amino acid substitution (valine for glutamic acid) 

at the 6
th

 position in the β-globin chain forming hemoglobin S (HbSS). 

 At low oxygen tension HbSS starts polymerizing leading to increased intracellular 

viscosity and diminished erythrocyte deformability with the typical distorted and elongated 

cell shape. Blood of patient with SCD contains different sub-populations of erythrocytes 

including well-deforming discocytes, fairly rigid sickled cells (reversibly sickled cells (RSC)) 

and not deformable erythrocytes (irreversibly sickled cells (ISC)). 

 Based on the general agreement, irreversibly sickled erythrocytes can be recognized 

with microscopic analysis because their length is twice as much as their width (Fig. 2). These 

rigid cells are fragile causing continuous hemolysis and anemia. Furthermore, sickled cells are 

also responsible for other main symptoms of SCD including capillary occlusions, painful 

crisis, infarctions of different organs and increased blood flow resistance in the lungs. 

 

Fig. 2. Different shapes of erythrocytes (i.e., normal RBC, reversibly (RSC) and irreversibly 

(ISC) distorted sickled cells) in blood obtained from a patient with sickle cell disease. 



10 
 

2. Previous analysis of diffraction patterns 

 The technique of ektacytometry has already been described in detail. In brief, it 

analyzes the laser diffraction patterns of red blood cells subjected to shear stress while 

suspended in a fluid. At low shear stress the essentially circular cells generate a circular 

diffraction pattern, while the increasing stress forces the cells to progressively deform into 

ellipsoidal shapes and thereby generate elliptical diffraction patterns (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Contour plots of intensity diffraction patterns of a mixture of 100% normal red blood 

cells. Low shear stress (0.5 Pa): A) Observed diffraction pattern. B) Best fit of that diffraction 

pattern using a Bessel function. High shear stress (50 Pa): C) Observed diffraction pattern. 

D) Best fit of that diffraction pattern using an anomalous diffraction function. 

 For analyzing the laser diffraction patterns, ektacytometry takes a single level slice 

through the measured laser intensity pattern and fits the resulting contour to an ellipse. If the 

major and minor axes of the fitted ellipse have lengths “a” and “b” respectively, then for each 

shear stress an elongation index; EI = (a - b) / (a + b) can be assigned to the cells. 

 However, in patients with sickle cell disease, the red blood cells are a mixture of normal 

cells together with a sub-population of poorly deformable sickle cells. With such blood, the 

resulting laser diffraction pattern is a weighted average of the diffraction pattern of rigid, non-

deforming cells together with the normally-deforming cells. 
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 Under increasing shear stress, normal cells progressively deform and yield elliptical 

diffraction curves, while the poorly deformable cells exhibit rigid body rotation and 

consequently produce an essentially circular diffraction pattern. The combined diffraction 

pattern of these two kinds of cells has a cross-like appearance; it is a distorted ellipse with a 

bump at its center (Fig. 4). Applying the commercial ellipse-fitting routines to such patterns 

yields incorrect values for the elongation index. 

 

Fig. 4. Contour plots of intensity diffraction patterns of a mixture of 70% normal + 30% rigid 

red blood cells. A) Measured diffraction pattern at high shear stress (50 Pa). B) Best fit to the 

measured diffraction pattern. C) Digital difference between the two patterns. Note the bumps 

in the center of the diffraction patterns due to the presence of the rigid cells. 

 In this study, a new method is described to analyze the diffraction patterns produced by 

a sickle cell blood model; a mixture of normal and abnormal red blood cells. The method 

relies on global curve fitting, in which a series of diffraction patterns taken at different shear 

stresses are analyzed simultaneously. 

3. Theory 

 An incident laser beam diffracts from the cell and travels to a distant screen whose x-y 

plane is perpendicular to the direction of the incident laser beam and is located at a distance z 

from the scattering cell. The intensity of the diffraction pattern observed on the screen is: 
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 is the distance from the red blood cell 

to any point (x, y, z) on the viewing screen, and k is the wavevector of the laser light in air. 

 The scattering function S(x, y, z) and the diffraction pattern produced depends on the 

shape of the cell and varies with shear stress. At zero shear stress a RBC is a biconcave disc. 

It is assumed, that at low shear stress a normal RBC transforms from a biconcave disc into an 

elliptical disc having major and minor diameters a and b respectively, and having a uniform 

thickness, c (resembling a stretched hockey puck). In this case, the scattering function can be 

evaluated using Bessel function of the first kind. 

 It is assumed, that at high shear stress the red blood cell no longer resembles a disc of a 

uniform thickness and instead is modeled by an ellipsoid with axis diameters a > b > c. The 

resulting scattering function is a so-called “anomalous” diffraction pattern. 

Eq. 1 
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 On the other hand, combinations of cells create sums of diffraction patterns. In general, 

when a laser beam passes through a sample containing both rigid and deformable cells, the 

observed laser diffraction pattern is the incoherent sum of two scattered light waves. In the 

present study, a least-squares fit of this composite calculated function was performed to the 

entire measured diffraction pattern. 

4. Global computer fits of observed diffraction patterns 

 At low shear stress values, both the normal and the rigid cells are described as discs of 

uniform thickness, and the fitting Bessel-function is proportional to the projected shadow area 

of the normal and of the rigid cells. In this case, there are seven adjustable parameters as well: 

 q1 - concentration of normal red blood cells 

 q2 - mean diameter of normal red blood cells 

 q3 - ratio of minor to major axes of normal red blood cells 

 q4 - concentration of rigid red blood cells 

 q5 - mean diameter of rigid red blood cells 

 q6 - ratio of minor to major axes of rigid red blood cells 

 q7 - uniform background of the photodetector 

  However, since the volume of a red blood cell as well as its surface area do not change 

as the cell is stretched, the thickness of the red blood cell can be computed if the cell’s 

eccentricity and mean diameter are known; ~100 μm
3
  and ~140 μm

2
 for the fixed values of 

the cell’s volume and surface area were used, respectively. 

 At high shear stress values, the normal cells are ellipsoids, while the rigid cells remain 

discs. The form of the fitting function is then a mixture of “anomalous” and Bessel functions, 

so the intensity of the light is determined by not only the length of minor and major axes but 

by the thickness of the cell as well, which changes with applied shear stress. However, as in 

the case of the discs, the area and the volume of the cell remain constant under shear, and the 

thickness c can be calculated from the other two dimensions of the ellipsoid. 

 In principle, five of the above seven parameters should not vary with shear stress. In 

particular, the concentration of normal cells (q1), the concentration (q4), mean diameter (q5), 

and axes ratio (q6) of rigid cell as well as the background counts of the photodetector (q7) 

should all stay fixed as the shear stress is varied. This condition was employed by requiring 

that all of the fitting parameters except for the mean diameter (q2) and the axes ratio (q3) of 

normal cells maintain fixed values for all shear stress, and then minimize the global sum of 

the least-squares differences for all nine shear stresses simultaneously. Thus, the minimized 

following global sum over all nine shear stresses: 
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 Only the two parameters, (q2) and (q3) are allowed to vary as the shear stress varies; the 

other five parameters are locked at their optimum values as determined by the computer. In 

effect, this method performed 23 parameter fit for all of the nine shear stress patterns 

simultaneously. 

Eq. 2 
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4. Methods 

 Venous blood samples were obtained from healthy adult subjects into Vacutainer tubes 

and anticoagulated with ethylenediamine-tetraacetic acid. Blood samples were centrifuged at 

1,400 x g for 5 minutes. The plasma and the white cell layer were removed. Erythrocytes were 

washed twice with phosphate buffered saline (PBS, 290 mOsm/kg, pH = 7.4) then re-

suspended in PBS. 

 For preparing rigid erythrocytes a dilute red blood cell/phosphate buffered saline 

suspension was carefully added to an equal volume of 1% glutaraldehyde (Sigma Chemical 

Co., St Louis, MO, USA) in PBS followed by gentle stirring for 60 minutes at room 

temperature. Rigid cells were washed to remove any unreacted glutaraldehyde, then re-

suspended in phosphate buffered saline. 

 Mixtures of normal and rigid erythrocytes were prepared containing 0, 5, 10, 20, 30 and 

50% rigid cells. The experimental protocol involved adjusting the normal red blood 

cell/phosphate buffered saline suspensions to a cell concentration equal to the rigid cell 

suspension using an automated hematology analyzer (Micros, Horiba-ABX, Irvine, CA, USA) 

to determine cell concentrations. 

 The above mentioned global-fitting approach was tested with a LORCA ektacytometer 

measuring erythrocyte deformability of rigid and normal RBC mixtures. These different cell 

populations were added directly to a viscous, isotonic 70 kDa dextran solution (Sigma, 297 

mOsm/kg, η=31.4 mPa.s in PBS), and mixed well to obtain a uniform suspension before 

being measured. 

 Throughout the measurements, diffraction patterns of the deforming erythrocytes were 

captured by a video camera and digitally stored. The central region of the diffraction pattern 

also contains the undiffracted laser spot and so is very bright; it is physically blocked by an 

opaque dot leading to a “hole” in the middle of the diffraction pattern (Figs. 3 and 4). For 

each sample, 10 patterns were digitally averaged at each shear stress and used for further 

processing of global parameter fitting. 

5. Results and Discussion 

 Throughout the erythrocyte deformability measurements, nine different shear stresses 

from 0.5 Pa to 50 Pa were used for the global fit for each RBC sample, but only the lowest 

and the highest shear stresses of the laser diffraction patterns generated by normal 

erythrocytes (0% rigid cells) are shown (Fig. 3). The seven fitting parameters (qi) are varied 

to minimize simultaneously the least-square difference between the nine measured diffraction 

patterns and the calculated patterns. 

 Data of red blood cell samples containing 30% rigid and 70% normal erythrocytes are 

demonstrated as well (Fig. 4). 

 Note, that at high shear stress the measured contours produced by this mixture are non-

elliptical, however are faithfully reproduced by the calculated pattern and showed the 

computed elongation index for red blood cells at nine different values of applied shear stress 

using two different RBC samples (Fig. 5). 
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 The EI values computed using global fits are shown, as well as the EI values obtained 

using the LORCA’s elementary ellipse-fitting routine. For normal RBC samples the global 

fits and the LORCA analysis produce identical results. For the normal-plus-rigid cell 

population the global fits still yield the correct EI values for the normal sub-population of 

cells present in the sample. Note, however, that the EI curve obtained using the LORCA’s 

ellipse fitting routine is displaced downward due to the presence of the rigid cells. 

 
 Fig. 5. Computed Elongation Index (EI) using the LORCA’s software and using the 

techniques presented herein. Values of two blood samples are presented here: (1) 100% 

normal cells shown with unfilled (open) markers. For these cells our global fits and the 

LORCA’s ellipse-fitting routine give essentially identical EI values. (2) Mixture of 70% 

normal cells / 30% rigid cells. For the mixed cells, our global fits provide the correct EI of 

the normal cells in spite of the presence of the rigid cells. In contrast, the LORCA’s ellipse-

fitting routine gives EI values that are markedly reduced. 

 Series of blood samples were prepared and analyzed containing different fractions of 

rigid cells varying between 0 and 50%. The fitting parameters (q1) and (q4) reveal the 

concentrations of normal and rigid cells in each sample, and the ratio q4/(q1 + q4) yields the 

percentage of rigid cells in each sample. A correlation between the computed fraction of rigid 

cells determined by the global fits and the prepared fraction of rigid cells in that sample is 

found (Fig. 6). At each prepared concentration, two sets of data were obtained using different 

apertures on the LORCA’s video camera; the reproducibility of the computed results can be 

seen on the figure. 

 Although the slope of the straight-line fit is near unity, the intercept is not zero due to 

spillover of the un-diffracted portion of the laser beam as well as scattering from other 

objects. If necessary, the intercept can be brought closer to zero by excluding a larger central 

region of the intensity pattern from the least-square fit. 
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Fig. 6. Computed fraction of rigid cells vs. the prepared fraction of rigid cells for each 

sample. A straight line fits to the data. The intercept of the line is not zero due to additional 

scattering of laser light from sources other than the rigid cells deliberately added to the 

sample. 

6. Future analysis of sickled blood 

 In sickled blood, it is expected that there is a continuous distribution in red blood cell 

deformability, while in this experiment only two cell populations were used. Several studies 

have presented that the knowledge of cell deformability has clinical value. The number of 

circulating irreversibly sickled cells has been confirmed to be strongly correlated with the 

extent of hemolysis. Furthermore, the number of rigid cells can provide information about the 

efficacy of therapy and may have predictive value for estimating the probability of a painful 

sickle crisis. 

 Nevertheless, our preliminary experiments with sickled blood show that our global 

curve-fitting technique can accurately extract the elongation index-shear stress behavior of the 

normally-deforming cells in the sample. It would be also desired if this technique could 

estimate the percentage of rigid or barely deformable sickled cells in the blood sample. 

7. Conclusion 

 Using a combination of Bessel functions and anomalous scattering functions to 

simultaneously fit ektacytometry data for multiple shear stresses can reveal the elongation 

index of erythrocytes over the entire range of shear stresses, even in the presence of rigid, 

non-deformable cells (Fig. 5). In addition, this global fitting technique can yield the 

concentration of non-deformable cells in the sample (Fig. 6). 

 It is thus suggested that this technique will be useful in determining the curve of 

elongation index versus shear stress of the normal cells, as well as the concentration of rigid 

cells in mixed red blood cell populations, for example, in sickle cell disease.  
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VI. Summary of new scientific results 

1. Effects of red wine, alcohol-free red wine extract and ethanol 

[1] Our in vitro measurements have showed that both red wine and alcohol-free red wine 

extract reduce red blood cell aggregation in plasma. Red wine showed stronger 

inhibitory effect. 

[2] Ethanol reversibly improves erythrocyte deformability and irreversibly decreases RBC 

aggregation. 

[3] Our experiments have revealed that alcohol-free red wine extract protects erythrocytes 

and preserves their deformability from oxidative stress mediated impairment. 

[4] The presence of ethanol enhances the oxidative stress induced erythrocyte deformability 

impairment and improves the deformability of the previously damaged cells. 

2. Analysis of light scattering of red blood cells in ektacytometry 

[1] A new theoretical analyzer model was designed for accurately examining the diffraction 

patterns of ektacytometry technique. 

[2] It has been proven that combination of Bessel and anomalous scattering functions 

reveals the elongation index of the normally-deforming red blood cells over a wide 

range of shear stresses in the presence of non-deformable cells. 

[3] Moreover, the global curve-fitting technique yields the concentration of non-deformable 

cells in the blood sample. 

VII. List of abbreviations 

AFRW alcohol-free red wine 

CVD cardiovascular disease 

EI elongation index, parameter of LORCA ektacytometer 

EImax maximum of the elongation index at infinite shear stress 

HbSS hemoglobin S 

ISC irreversibly sickled cell 

LDL low-density lipoprotein 

LORCA Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer 

M erythrocyte aggregation at stasis, parameter of Myrenne 

M1 erythrocyte aggregation at very low shear, parameter of Myrenne 

NO nitric-oxide 

PBS phosphate buffered saline 

PMS phenazine methosulfate 

RBC red blood cell 

RSC reversibly sickled cell 

RW red wine 

SCD sickle cell disease 

SS shear stress 

SS1/2 shear stress required for the one-half of the maximal elongation 
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