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Spo¿ywanie alkoholu w umiarkowanych ilociach jest zwi¹zane z
mniejszym ryzykiem wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele badañ epidemiologicznych ukazuje istnienie U- lub J- kszta³tnej krzywej zale¿noci pomiêdzy spo¿yciem alkoholu a miertelnoci¹ ca³kowit¹, chorob¹ wieñcow¹ i udarem mózgu. Najmniejsze ryzyko wystêpuje u spo¿ywaj¹cych jeden do dwóch drinków na
dobê. W wielu badaniach próbowano
znaleæ odpowied, czy który z napojów alkoholowych (wino, piwo, likier,
wódka) ma wiêksze korzystne w³aciwoci ni¿ pozosta³e. Czerwone wino,
zawieraj¹ce polifenole, wydaje siê
mieæ szczególne w³aciwoci kardioprotekcyjne zw³aszcza, gdy jest spo¿ywane do posi³ków. Bior¹c pod uwagê uznane i udowodnione elementy
profilaktyki chorób uk³adu sercowonaczyniowego, takie jak dieta ubogot³uszczowa, wysi³ek fizyczny i farmakoterapia, picie alkoholu nie powinno
byæ zalecane pacjentom w celu redukcji ryzyka serowo- naczyniowego.

Moderate alcohol intake is associated with lower risk of cardiovascular
diseases. A large number of epidemiologic studies have demonstrated a Uor J-shaped relation between alcohol
consumption and total mortality, coronary heart disease and ischemic
stroke. The lowest risk occurs in those
who drink one or two drinks per day.
Many studies have dealt with the question if specific alcoholic beverage
(vodka, beer, wine, liquor) might offer
a greater protection. Red wine containing polyphenols is believed to possess
exceptional cardioprotective properties, especially if consumed with
meals. However, alcohol beverages
should not be recommended to patients as a substitute for the wellproven, cardiovascular risk reducing
alternatives such as low fat diet, exercise and pharmacotherapy.

Ró¿nica pomiêdzy spo¿ywaniem ma³ych iloci alkoholu ka¿dego dnia a spo¿ywaniem
w du¿ych ilociach, mo¿e byæ ró¿nic¹ pomiêdzy zapobieganiem a przyczyn¹ przedwczesnej mierci.
C. H. Hennekens, Eur. Heart Journal. 1999
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Alkohol a choroby uk³adu
sercowo-naczyniowego.
Wiliam Heberden opisuj¹c po raz pierwszy w historii medycyny ból wieñcowy, zwróci³ jednoczenie uwagê, ¿e wino, likier alkoholowy i opium przynosz¹ ulgê w eliminacji
bólu [16]. Obserwacja ta z pewnoci¹ nie
mo¿e byæ przeceniana, jednak istnienia
zwi¹zku chorób serca i alkoholu poszukiwa³o
w kolejnych latach wielu badaczy. W oparciu o ich odkrycia stwierdzono, ¿e osoby
wypijaj¹ce umiarkowane iloci alkoholu ¿yj¹
d³u¿ej, ni¿ nadu¿ywaj¹cy i niepij¹cy w ogóle, a krzywa zale¿noci miertelnoci ca³kowitej oraz z powodu chorób sercowo-naczyniowych od iloci spo¿ytego alkoholu
uk³ada siê w kszta³t litery U lub J (U- or Jshaped curve) [7,24,37].
Iloæ alkoholu definiowana, jako umiarkowane spo¿ycie, nie zosta³a dotychczas
jednoznacznie okrelona. Wiêkszoæ bada-

czy przyjê³a za umiarkowane spo¿ycie alkoholu równowa¿noæ oko³o 30 gramów
czystego etanolu dziennie, stwierdzono bowiem, ¿e taka lub podobna iloæ alkoholu
mo¿e przyczyniaæ siê do redukcji ryzyka
zgonu, wyst¹pienia choroby wieñcowej czy
udaru mózgu [8,42]. Rimm i wsp. [42] na
podstawie metaanalizy 42 badañ eksperymentalnych wykazali zwi¹zek miêdzy konsumpcj¹ 30 g etanolu a redukcj¹ ryzyka choroby niedokrwiennej serca o blisko 25%.
Wyniki innej metaanalizy dokonanej przez
Corrao i wsp. [4] wskaza³y na kardioprotekcyjne dzia³anie alkoholu nawet do dawki 72
g na dobê. Publikuj¹c wyniki badañ ich autorzy czêsto pos³uguj¹ siê miar¹ drinków lub
tzw. jednostek alkoholu. Wed³ug American
Heart Association jako jedn¹ jednostkê alkoholu (1 drink) nale¿y przyj¹æ 12-uncjow¹
butelkê piwa, 4-uncjow¹ szklankê wina lub
1,5-uncjowy kieliszek 80% spirytusu (1 un233

cja = 28,25 g) [35].
Co mówi¹ dane epidemiologiczne?
Wyniki wiêkszoci badañ populacyjnych
wskazuj¹, ¿e alkohol w umiarkowanych ilociach zmniejsza miertelnoæ z powodu
choroby niedokrwiennej serca, udaru niedokrwiennego mózgu, nie zwiêkszaj¹c jednoczenie miertelnoci z przyczyn pozanaczyniowych.
W roku 1994 og³oszono wyniki badania
epidemiologicznego, które przeprowadzono w latach 1978-1991 [7]. Oceniano w nim
wp³yw alkoholu na miertelnoæ wród 12
321 brytyjskich lekarzy urodzonych pomiêdzy rokiem 1900 a rokiem 1930. Wyró¿niono siedem grup mê¿czyzn w zale¿noci od
iloci spo¿ywanego alkoholu, wspó³istnienia choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy lub innej choroby przewlek³ej. Obserwowana krzywa zale¿noci miertelnoci ca³kowitej od iloci spo¿ytego alkoholu mia³a
kszta³t litery U. Najni¿sz¹ miertelnoæ ca³kowit¹ obserwowano w grupie pij¹cych 814 jednostek alkoholu/tydzieñ. U osób nadu¿ywaj¹cych alkohol miertelnoæ wzrasta³a
wraz z iloci¹ przyjmowanego alkoholu i
powodowana by³a g³ównie marskoci¹ w¹troby, nowotworami w¹troby, przewodu pokarmowego i uk³adu oddechowego oraz
urazami i zatruciami. Poza tym badacze
stwierdzili, ¿e grupa regularnych konsumentów umiarkowanych iloci alkoholu charakteryzowa³a siê najni¿sz¹ miertelnoci¹
zwi¹zan¹ z chorob¹ wieñcow¹, natomiast
u abstynentów czêciej obserwowano zgony z tej przyczyny (rycina 1).
Powy¿sze doniesienia zosta³y potwierdzone przez wyniki z badania Physicans'
Health Study [10], w którym autorzy równie¿ obserwowali U-kszta³tn¹ krzyw¹ zale¿noci spo¿ycia alkoholu i miertelnoci ca³kowitej. Do tego prospektywnego badania
zosta³o w³¹czonych ponad 82 tysi¹ce Amerykanów p³ci mêskiej w wieku 40-84 lat, bez
choroby wieñcowej, udaru, raka lub choroby w¹troby w wywiadzie. Iloæ spo¿ywanego alkoholu oceniano metod¹ kwestionariuszow¹. W trakcie 5,5 roku obserwacji zmar³o 3 216 mê¿czyzn, przy czym a¿ 45% zgonów spowodowane by³o chorobami uk³adu
kr¹¿enia. W porównaniu do niepij¹cych spo¿ywanie alkoholu w dawce 1-6 drinków na
tydzieñ i < 2 drinków dziennie zwi¹zane by³o
ze znamiennym zmniejszeniem ryzyka
mierci ze wszystkich przyczyn. Ryzyko
zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych
by³o ni¿sze o 19-26% u spo¿ywaj¹cych wiêcej ni¿ 1 drink dziennie, a obserwowana
krzywa zale¿noci miertelnoci zwi¹zanej
z zawa³em serca od spo¿ycia alkoholu mia³a
kszta³t litery L.
Kolejni badacze równie¿ obserwowali
zwi¹zek umiarkowanej konsumpcji alkoholu z mniejszym ryzykiem choroby wieñcowej. W badaniu Rehma i wsp. dla kobiet
alkohol wykazywa³ korzystne dzia³anie w
zmniejszaniu ryzyka choroby wieñcowej w
dawce 2-7 drinków tygodniowo, natomiast
spo¿ywany w iloci >29 drinków tygodniowo i >4 drinków dziennie ryzyko to zwiêksza³. W grupie mê¿czyzn korzystne dzia³anie alkoholu wykazano nawet do dawki 42
drinków tygodniowo. Konsumpcja alkoholu
w dawce <2 drinków tygodniowo reduko234

wa³a ryzyko choroby wieñcowej jedynie w
niewielkim stopniu [37].
Podobnie w 5,6- letniej analizie The
Health, Aging, and Body Composition Study, do której w³¹czono mê¿czyzn w wieku
70-79 lat bez choroby wieñcowej w wywiadzie, stwierdzono, ¿e konsumpcja alkoholu
w dawce 1-7 drinków tygodniowo by³a zwi¹zana z mniejszym wskanikiem zgonu z
ka¿dej przyczyny (J-shaped curve) oraz
mniejszym ryzykiem wyst¹pienia incydentu
sercowego (U-shaped curve) [24].
Dwunastoletnia obserwacja Mukamala
i wsp. [30], w której oceniano zale¿noæ
wystêpowania zawa³u serca od spo¿ycia
ró¿nych gatunków alkoholu (wino bia³e i
czerwone, piwo, likier) u ponad 38 tysiêcy
zdrowych mê¿czyzn, wykaza³a, ¿e pij¹cy
alkohol 3-4 razy w tygodniu rzadziej zapadali na zawa³ serca ni¿ spo¿ywaj¹cy alkohol mniej ni¿ raz w tygodniu. Konsumpcja
oko³o 12,5 g alkoholu dziennie w 4-letniej
obserwacji wi¹za³a siê ze znamiennym
zmniejszeniem ryzyka zawa³u serca, natomiast wysokie ryzyko stwierdzono w grupie
konsumuj¹cych zarówno poni¿ej 10 g, jak i
powy¿ej 30 g alkoholu na dobê. W badaniu
tym nie stwierdzono dodatkowych korzyci
dla którego z napojów alkoholowych.
Podobne wyniki otrzymano w wielu innych badaniach dotycz¹cych ró¿nych populacji Europy i Ameryki. Tak¿e w ramach badania Pol-MONICA wród mieszkañców
Warszawy potwierdzono istnienie niezale¿nego od innych czynników, korzystnego
wp³ywu alkoholu na zmniejszanie ryzyka
mierci z przyczyn naczyniowych [50].
Sporód wielu badañ na uwagê zas³uguje obserwacja Gaziano i wsp. [9], którzy
metod¹ kwestionariuszow¹ badali spo¿ycie
alkoholu u 340 pacjentów z zawa³em serca
w okresie roku poprzedzaj¹cego zawa³. Po
wy³¹czeniu wp³ywu innych czynników ryzyka, stwierdzili oni znamienn¹ odwrotn¹ zale¿noæ pomiêdzy spo¿yciem trzech i wiêcej drinków dziennie (1 drink = 13,2 g etanolu), a mniejszym ryzykiem zawa³u serca
(p<0,001), w porównaniu do konsumpcji jednego i mniej drinka na miesi¹c. Równoczenie obserwowano, ¿e spo¿ycie alkoholu
korelowa³o silnie z wy¿szymi stê¿eniami
cholesterolu frakcji HDL (high density lipoprotein). Zwi¹zek alkoholu z wystêpowaniem
zawa³u serca i profilem lipidowym badali tak¿e Kabagambe i wsp. [19] wród mieszkañców Kostaryki. Konsumpcja 1-2 drinków
tygodniowo i >14,9 g alkoholu dziennie by³a
niezale¿nie zwi¹zana z mniejszym ryzykiem
zawa³u serca Podobnie jak w poprzednim
badaniu, osoby konsumuj¹ce ma³e iloci
alkoholu (<0,5 drinka na tydzieñ) charakteryzowa³y siê wy¿szym ryzykiem wyst¹pienia zawa³u serca ni¿ ci, którzy spo¿ywali 3
drinki tygodniowo. Jednoczenie stwierdzono, ¿e stê¿enie HDL w osoczu znamiennie
wzrasta wraz ze wzrostem iloci konsumowanego alkoholu.
Chocia¿ wiêkszoæ danych epidemiologicznych dowodzi istnienia odwróconej zale¿noci miêdzy chorob¹ niedokrwienn¹
serca i umiarkowanym spo¿yciem alkoholu, nie wszystkie analizy epidemiologiczne
s¹ tak optymistyczne. Przyk³adem s¹ wyniki 21-letniego kohortowego badania przeprowadzonego przez Harta i wsp. w
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populacji 5766 Szkotów p³ci mêskiej w wieku 35-64 lat [15]. Autorzy nie stwierdzili znamiennego statystycznie zwi¹zku miêdzy
spo¿ywaniem alkoholu i miertelnoci¹ z
powodu choroby niedokrwiennej serca. Jednoczenie wykazano, ¿e konsumpcja ponad
22 jednostek alkoholu tygodniowo wi¹¿e siê
z wiêkszym ryzykiem mierci z wszystkich
przyczyn, a spo¿ywanie wiêcej ni¿ 35 j/tydzieñ zwiêksza ryzyko mierci spowodowanej udarem mózgu. Byæ mo¿e istotne znaczenie w tym przypadku mia³ rodzaj alkoholu. Szkocja jest ojczyzn¹ wysokoprocentowej whisky, co mog³o mieæ wp³yw na wyniki badania. Obserwacja WHO-MONICA
wykaza³a wyranie, ¿e najwy¿sza miertelnoæ w Europie z przyczyn sercowo-naczyniowych dotyczy w³anie mieszkañców okolic Glasgow [22,47,48].
Czy spo¿ywanie alkoholu ma zwi¹zek z
innymi chorobami naczyniowymi?
Zgodna wydaje siê opinia badaczy dotycz¹ca zwiêkszonego ryzyka udarów mózgu, zw³aszcza udarów krwotocznych i krwawieñ podpajêczynówkowych u spo¿ywaj¹cych alkohol w dawce powy¿ej 60 g na dobê
[12]. Wp³yw mniejszych iloci alkoholu, tj.
oko³o 2 drinków dziennie na ryzyko udaru
mózgu pozostaje ca³y czas przedmiotem
zainteresowania badaczy, chocia¿ wyniki
wielu badañ potwierdzaj¹ korzystny wp³yw
ma³ych dawek alkoholu na ryzyko udaru niedokrwiennego. Przyk³adem mo¿e byæ trzydziestoletnia obserwacja Framingham Study [5], obejmuj¹ca 5209 osób. Najmniejsze
ryzyko udaru niedokrwiennego obserwowano w grupie mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych 1223 g etanolu dziennie. Wzrasta³o ono wraz
z iloci¹ wypijanego alkoholu. U kobiet ryzyko by³o najmniejsze przy spo¿yciu 0.1-23
g alkoholu dziennie. Protekcyjne dzia³anie
alkoholu obserwowano tylko w grupie wiekowej 60-69 lat. Najmniejsze ryzyko udaru
charakteryzowa³o grupê spo¿ywaj¹cych
wino, w odró¿nieniu od piwa i wyrobów spirytusowych. Tak¿e Truelsen i wsp. [46] w
szesnastoletnim badaniu przeprowadzonym
wród 13 329 osób w wieku 45-84 lat zaobserwowali istnienie U-kszta³tnej krzywej zale¿noci iloci spo¿ywanego alkoholu i ryzykiem wyst¹pienia udaru mózgu. Grupa
osób konsumuj¹cych umiarkowane iloci
alkoholu (1-7 j/tydzieñ) obci¹¿ona by³a najmniejszym ryzykiem, w porównaniu z abstynentami i nadu¿ywaj¹cymi. Istotne statystycznie zmniejszenie ryzyka obserwowano tylko w grupie pij¹cych wino, lecz nie piwo
i wyroby spirytusowe. Mukamal i wsp. w
2005 roku og³osili wyniki ponad dziewiêcioletniej obserwacji populacyjnej The Cardiovascular Health Study [29]. W badanej grupie 4410 osób po 65 roku ¿ycia, osoby pij¹ce 1-6 drinków tygodniowo pod postaci¹
piwa lub siedem i wiêcej szklanek wina w
tygodniu, charakteryzowa³y siê najmniejszym ryzykiem wyst¹pienia udaru. Równie¿
w tym badaniu obserwowano krzyw¹ U.
Wyniki innego badania The Health Proffessionals Follow-up Study nie s¹ tak jednoznaczne [28]. Stwierdzono, bowiem ¿e abstynenci i konsumuj¹cy 1-4 drinków tygodniowo charakteryzowali siê podobnym ryzykiem
udaru. Uwzglêdnienie w analizie wzorca
konsumpcji (iloæ alkoholu spo¿ywanego
dziennie, czêstoæ spo¿ywania w tygodniu)
W. Sinkiewicz i wsp.

Tabela I
Standaryzowana do wieku czêstoæ incydentów wieñcowych i wskaników ryzyka (zsumowanie wartoci
g³ównych czynników ryzyka). Projekt WHO-MONICA: n =100 000, 38 populacji z 21 krajów, obserwacja 5letnia [22].
Age-standarized frequency of coronary events and risk score (linear sum of the level of all main risk factors). WHO
MONICA Project, n=100.000, 38 populations of 21 countries, 5 years follow-up.
M ê¿czy ni

Kobiety

Wskanik ry zy ka

Czêstoæ incy dentów
w ieñcow y ch

Wskanik ry zy ka

Czêstoæ
incy dentów w ie
ñcow y ch

USA (Stanford)

6,8

349

5,8

116

Australia (New castle)

7,0

430

6,1

137

S zk o c ja (G la s g o w )

7,3

744

6,4

269

Szw ecja (Geteborg)

6,9

312

6,2

73

Populacje

Polska (Warszaw a)

7,2

605

6,3

58

Niem cy (Augsburg)

7,4

309

6,4

72

W³ochy (Brianza)

7,1

265

6,2

39

Hiszpania (Barcelona)

6,8

218

5,8

36

Francja
(Lille)
(Strasburg)
(Tu lu za )

7,1
7,2
6,8

290
270
226

6,2
6,1
5,8

63
64
35

Tabela II
Wzglêdne ryzyko mierci z powodu choroby niedokrwiennej serca i miertelnoci z innych przyczyn w
zale¿noci od iloci i czêstoci spo¿ywania alkoholu w populacji 13 285 osób w wieku 30-79 lat, obserwacja
12 letnia [14].
Relative risk of coronary heart disease death and other cause mortality in relation to the amount and frequency of
consumed alcohol in a population of 13 285 men and women, age 30-79, 12 years follow-up.
Czêstoæ spo¿y w ania

Spo¿y cie piw a

Spo¿y cie w ina

Spo¿y cie inny ch alkoholi

m iertelnoæ z pow odu choroby niedokrw iennej serca

Nigdy

1,00

1,00

1,00

Raz w m iesi¹cu

0,79

0,69

0,95

Raz w ty godniu

0,87

0,53

1,08

1-2 drinków dziennie

0,79

0,47

1,16

3-5 drinków dziennie

0,72

0,44

1,35

m iertelnoæ z inny ch przy czy n
Nigdy

1,00

1,00

1,00

Raz w m iesi¹cu

0,82

0,86

0,80

Raz w ty godniu

1,02

0,75

0,92

1-2 drinków dziennie

0,96

0,80

0,81

3-5 drinków dziennie

1,22

0,50

1,36

oraz rodzaju alkoholu, wp³ynê³o na modyfikacjê otrzymanych wyników, nie wykazano
jednak podobnej nieliniowej zale¿noci jak
w wy¿ej przedstawionych analizach. Statystycznie istotna okaza³a siê redukcja ryzyka udaru mózgu u spo¿ywaj¹cych czerwone wino.
Chromanie przestankowe jest objawem
mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych. Wystêpowanie mia¿d¿ycy têtnic obwodowych wi¹¿e siê z 2-4 krotnie wy¿szym ryzykiem zachorowania i mierci z powodu innej choroby sercowo-naczyniowej. Wp³yw alkoholu na
mia¿d¿ycê têtnic obwodowych jest dotychczas ma³o poznany. Dane z prawie 7-letniego badania Framingham przeprowadzonego wród 18 339 osób, wykaza³y, ¿e u mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych 13-24 g (1-2 drinki) i
kobiet spo¿ywaj¹cych 7-12 g (0,5-1 drink)
etanolu dziennie, istnieje ujemna korelacja z
czêstoci¹ chromania przestankowego [6].
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Wino czerwone  primus inter pares?
W roku 1979 St. Leger i wsp. zasugerowali, ¿e sporód alkoholi najwiêksz¹ rolê w
zmniejszaniu ryzyka mierci z powodu choroby wieñcowej odgrywa wino [43]. Potwierdzi³y to póniejsze obserwacje epidemiologiczne. Wyniki duñskiego badania obejmuj¹cego ponad 13 tysiêcy uczestników, w którym w kilkunastoletniej obserwacji rejestrowano zgony i ich przyczyny, wykaza³y, ¿e
ryzyko mierci mala³o proporcjonalnie do
wzrostu iloci konsumowanego wina i by³o
najni¿sze dla osób spo¿ywaj¹cych 3-5 kieliszków tego napoju dziennie [14]. Taka
sama relacja dotyczy³a zgonów zwi¹zanych
z incydentami sercowo- i mózgowo-naczyniowymi. Dla innych alkoholi wysokoprocentowych ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn
ros³o wraz z iloci¹ spo¿ywanego trunku.
Badanie to nale¿y do jednego z pierwszych
du¿ych badañ obserwacyjnych wskazuj¹-

cych na przewagê wina nad innymi typami
napojów alkoholowych.
Dla oceny zwi¹zku miêdzy czynnikami
ryzyka, a chorob¹ wieñcow¹ kilkadziesi¹t lat
temu rozpoczêto obserwacjê epidemiologiczn¹ pod nazw¹ WHO-MONICA [22,
47,48]. W³¹czono do niej ponad 100 tys.
mê¿czyzn i kobiet w wieku 35-67 lat, nale¿¹cych do 38 populacji z 21 krajów. Dla
wszystkich badanych ustalono identyczne
kryteria, a wp³yw czynników ryzyka okrelono za pomoc¹ wskanika, tzw. risk score.
Uzyskane wyniki pozwoli³y na wyodrêbnienie populacji, w której pomimo wystêpowania podobnych czynników ryzyka liczba incydentów sercowo-naczyniowych by³a znamiennie ni¿sza ni¿ w innych grupach. Tak¹
populacj¹ okazali siê mieszkañcy po³udniowo-zachodniej czêci Francji i krajów basenu Morza ródziemnego. To zaskakuj¹ce
zjawisko nazwane zosta³o francuskim paradoksem [12,21,39]. Wyjanienie tego zjawiska nie jest proste i do dzi jest ono przedmiotem ci¹g³ych dyskusji.
W zwi¹zku ze znacznym udzia³em wina
w diecie mieszkañców tej czêci Europy,
ponownie pojawi³y siê sugestie o dodatkowej korzyci zwi¹zanej ze spo¿ywaniem
tego trunku [3]. Prawdopodobnie poza winem, równie¿ inne czynniki charakteryzuj¹ce francusk¹ populacjê maj¹ wp³yw na ryzyko wystêpowania choroby wieñcowej w
tej populacji. Jak zauwa¿y³ profesor Renaud,
Francuzi spo¿ywaj¹ du¿e iloci owoców i
warzyw, do gotowania u¿ywaj¹ g³ównie oliwy z oliwek, posi³ki spo¿ywaj¹ bez pospiechu i nie dojadaj¹ miêdzy posi³kami [39].
Criqui i wsp. [3] podjêli siê próby wyjanienia zjawiska francuskiego paradoksu. W
oparciu o dane statystyczne uzyskane z 26
krajów stwierdzili oni, ¿e Francja charakteryzowa³a siê najwy¿szym spo¿yciem alkoholu per capita, ale by³o to g³ównie wino.
miertelnoæ z powodu choroby wieñcowej
by³a jedn¹ z najni¿szych wród badanych
populacji. Dokonuj¹c dalszych analiz badacze odkryli istnienie ujemnej korelacji pomiêdzy miertelnoci¹ z powodu choroby wieñcowej a spo¿yciem warzyw, owoców i alkoholu (wspó³czynnik korelacji r=-0,39), przy
czym dla wina zale¿noæ ta by³a silniejsza
(r=- 0,66).
Prowadzone w kolejnych latach badania duñskie wykaza³y, nie tylko przewagê
spo¿ycia wina nad piwem i likierem w
zmniejszaniu miertelnoci ca³kowitej, ale
równie¿ w redukcji ryzyka zgonu z powodu
chorób sercowo-naczyniowych, raka i udaru niedokrwiennego mózgu [13,14,36,46].
Wyniki obserwacji Renauda i wsp. [40] dotycz¹cej mê¿czyzn w wieku 40-60 lat, mieszkañców wschodniej czêci Francji by³y podobne. Badacze wykazali, ¿e miertelnoæ
ca³kowita i z przyczyn naczyniowych jest
ni¿sza o 20-30% u osób codziennie pij¹cych
wino w umiarkowanych ilociach, tj. 1-3 drinków dziennie (1-54 g etanolu) w porównaniu do abstynentów. Równie¿ ciê¿kie spo¿ycie zarówno piwa i wina (> 134 g/d) wi¹¿e sie ze zwiêkszonym ryzykiem mierci.
Wyniki pó³nocnokalifornijskiego badania
przeprowadzonego przez Klatsky'ego i wsp.
[21] obejmuj¹cego 128 934 chorych wykaza³y istnienie niezmiennej podczas dwudziestoletniej obserwacji zale¿noci ryzyka
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mierci od spo¿ycia alkoholu o kszta³cie litery J. Relacja ta by³a najsilniej wyra¿ona w
grupie konsumuj¹cej wino. W porównaniu
z osobami pij¹cymi alkohol w ilociach
umiarkowanych, wród których rzadziej wystêpowa³y choroba niedokrwienna serca,
choroba nowotworowa, marskoæ w¹troby,
urazy i choroby dróg oddechowych, w grupie osób nadu¿ywaj¹cych alkohol obserwowano wiêksze ryzyko mierci ze wszystkich
przyczyn. Czêste tj. codzienne lub prawie
codzienne spo¿ywanie wina czerwonego lub
bia³ego wi¹za³o siê ze znamiennie mniejszym ryzykiem mierci (p<0,001), w porównaniu do spo¿ywania raz w tygodniu lub rzadziej (p=0,3). Konsumpcja piwa lub likieru
nie wykazywa³a takiej zale¿noci. Autorzy
badania wysnuli wniosek, ¿e picie ka¿dego
rodzaju wina, ale nie piwa i likieru, wi¹¿e
siê ze zmniejszeniem ca³kowitej miertelnoci, a szczególnie z powodu choroby wieñcowej.
W oparciu o metaanalizê 10 badañ,
obejmuj¹cej ³¹cznie 176 042 osoby, Di Castelnuovo i wsp. uznali, ¿e istniej¹ mocne
dowody na istnienie zale¿noci w kszta³cie
litery J pomiêdzy spo¿ywaniem czerwonego wina a ryzykiem naczyniowym [4]. Statystycznie istotny ujemny zwi¹zek obserwowano u osób spo¿ywaj¹cych ten trunek w
iloci do 150 ml dziennie. Redukcja ryzyka
naczyniowego dla pij¹cych wino w porównaniu z abstynentami wynosi³a 32%. Dla
osób pij¹cych g³ównie piwo obserwowano
jedynie nieznamienne zmniejszenie ryzyka
naczyniowego.
Czêæ badañ epidemiologicznych nie
potwierdzi³o jednak przewagi konsumpcji
wina nad innymi typami alkoholu w prewencji chorób sercowo-naczyniowych [15].
Wspomniane ju¿ badanie Mukamala i wsp.
[30], w którym oceniano zale¿noæ wystêpowania zawa³u serca od spo¿ycia ró¿nych
gatunków alkoholu u ponad 38 tysiêcy zdrowych mê¿czyzn, nie wykaza³o przewagi
wina nad piwem i likierem w zmniejszeniu
ryzyka zawa³u serca. Dzia³anie korzystne
umiarkowanych dawek tych napojów wynika³o raczej z zawartoci etanolu.
Zawarte w winie zwi¹zki polifenolowe
mog¹ byæ przyczyn¹ sugerowanej przez
badaczy odmiennoci wina. Polifenole s¹
du¿¹ grup¹ zwi¹zków chemicznych obejmuj¹c¹ flawonoidy, chinony, benzofurany, resweratrol i wiele innych. Wystêpuj¹ one w
wielu warzywach, owocach, w herbacie,
kakao oraz w du¿ych ilociach w skórce
winogron. Wina czerwone charakteryzuj¹
siê znacznie wy¿szym stê¿eniem polifenoli
ni¿ wina bia³e. Jest to zwi¹zane z rodzajem
szczepu winoroli oraz odmiennym procesem produkcyjnym. W lad za hipotez¹ o
korzyciach p³yn¹cych ze spo¿ywania polifenoli pojawi³y siê ró¿nego rodzaju badania
eksperymentalne maj¹ce wyjaniæ prawdopodobne mechanizmy dzia³ania zwi¹zków
polifenolowych [11].
Czy wzorzec konsumpcji alkoholu
ma znaczenie?
Analizuj¹c zjawisko francuskiego paradoksu Goldberg i wsp. [12] zwrócili uwagê,
¿e picie okrelonych typów alkoholu jest
ró¿ne w zale¿noci od wieku, p³ci, rasy, przynale¿noci etnicznej, palenia lub nie pale236

nia tytoniu oraz warunków socjo -ekonomicznych. Zdrowy styl ¿ycia charakterystyczny dla populacji pij¹cej wino, zapewne
odgrywa wa¿n¹ rolê w prewencji chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego [3,39]. Osoby takie s¹ rzadziej oty³e, przewa¿nie nie
pal¹ tytoniu i czêciej uprawiaj¹ sport. Podobnie jak Renaud i wsp., badacze duñscy
zauwa¿yli, ¿e, populacja spo¿ywaj¹ca du¿e
iloci wina charakteryzuje siê tak¿e wy¿sz¹
konsumpcj¹ owoców, ryb, gotowanych warzyw, oraz czêstym u¿ywaniem oliwy z oliwek, a wino spo¿ywane jest najczêciej do
posi³ków [4].
Jakie znaczenie zdrowotne mo¿e mieæ
podkrelane przez niektórych badaczy spo¿ywanie wina do posi³ków? W siedmioletniej obserwacji przeprowadzonej u 8647
mê¿czyzn i 6521 kobiet, w wieku 30-59 lat
bez choroby naczyniowej w wywiadzie
stwierdzono, ¿e picie wina poza posi³kami,
w porównaniu ze spo¿ywaniem do posi³ków
obarczone jest wiêkszym ryzykiem zgonu z
ka¿dej przyczyny i z powodów niezwi¹zanych z chorob¹ naczyniow¹. U kobiet zale¿noæ ta by³a silniej wyra¿ona [45]. Sugerowane mechanizmy korzystnego dzia³ania
wina spo¿ywanego razem z posi³kami obejmuj¹ miêdzy innymi: poposi³kow¹ redukcjê
cinienia têtniczego, pozytywny wp³yw na
fibrynolizê i korzystny wp³yw na oksydacjê
wch³anianych t³uszczów [38].
Spo¿ywanie du¿ych iloci alkoholu wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem mierci,
g³ównie z przyczyn niezwi¹zanych z chorobami sercowo-naczyniowymi. Klatsky i wsp.
definiuj¹ ciê¿kie picie, jako spo¿ycie 3 lub
wiêcej standardowej wielkoci drinków na
dobê [21]. Korzystny wp³yw umiarkowanej
dawek alkoholu obserwowany w wielu badaniach epidemiologicznych zale¿y prawdopodobnie nie tylko od iloci spo¿ytego alkoholu, ale równie¿ od roz³o¿enia konsumpcji
w czasie. Murray i wsp. [33] na podstawie
blisko 8-letniej obserwacji og³osili, ¿e okazyjne spo¿ycie du¿ych iloci napojów alkoholowych tzw. binge drinking, zwiêksza³o
ryzyko choroby niedokrwiennej serca u mê¿czyzn (HR=2,26) i u kobiet (HR=1.1) oraz
nadcinienia têtniczego u mê¿czyzn
(HR=1,57). Regularne picie ma³ych dawek
alkoholu natomiast mia³o znamienny statystycznie efekt kardioprotekcyjny u obu p³ci.
Nicholson i wsp. [34] w badaniu kohortowym, opartym na danych z wywiadu pozyskanych od 7172 respondentów, opisali dodatni¹ zale¿noæ miêdzy konsumpcj¹ alkoholu a miertelnoci¹ w Federacji
Rosyjskiej. Zale¿noæ ta w grupie mê¿czyzn
mia³a charakter liniowy i wskazywa³a na
najwy¿sze ryzyko zgonu w grupie o wysokim jednorazowym spo¿yciu alkoholu (powy¿ej 0,5 l wódki lub innego wysokoprocentowego alkoholu). Analiza Cheneta i wsp.
[1], obejmuj¹ca populacjê moskiewsk¹,
wskaza³a na zwiêkszon¹ miertelnoæ z
powodu chorób uk³adu kr¹¿enia w soboty,
niedziele i poniedzia³ki. Badacze zasugerowali istnienie zwi¹zku pomiêdzy opisywanym zjawiskiem i wzorcem konsumpcji alkoholu charakteryzuj¹cym tê populacjê.
Teoriê niekorzystnego wp³ywu nieregularnego spo¿ywania stosunkowo du¿ych iloci alkoholu potwierdzaj¹ tak¿e badania
Mukamal i wsp. [32] wskazuj¹ce na dwuPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

krotne zwiêkszenie ryzyka zgonu u osób po
zawale miênia sercowego podaj¹cych w
wywiadzie epizody konsumpcji trzech lub
wiêcej drinków w krótkim okresie 1-2 godzin, a tak¿e analiza Kauhanena i wsp. [19],
w której osoby zg³aszaj¹ce czêste wystêpowanie tak zwanego zespo³u dnia nastêpnego (porednio wskazuj¹cego na epizody nadu¿ycia alkoholu) charakteryzowa³y siê
dwukrotnie wy¿szym ryzykiem zgonu z przyczyn kardiologicznych.
Jakie mechanizmy patofizjologiczne
mog¹ odpowiadaæ za korzystne
dzia³anie alkoholu?
Znanymi czynnikami ryzyka choroby
wieñcowej i mia¿d¿ycy s¹: zaburzenia profilu lipidowego, zmiany w uk³adzie krzepniêcia i fibrynolizy, aktywacja procesów zapalnych, stres oksydacyjny, zaburzenia relaksacji naczyñ i inne. Autorzy licznych badañ
eksperymentalnych przeprowadzanych in
vivo i in vitro staraj¹ siê dostarczyæ nam
odpowiedzi na pytanie o mechanizmy patofizjologiczne le¿¹ce u pod³o¿a dzia³ania alkoholu i jego mo¿liwego wp³ywu na miertelnoæ i zachorowalnoæ z przyczyn naczyniowych. Jednak dopiero prospektywne,
czêsto wieloletnie analizy przeprowadzone
na du¿ych grupach badanych, dostarczaj¹
danych o epidemiologii choroby wieñcowej
i zwi¹zanych z ni¹ czynników ryzyka oraz o
mo¿liwym wp³ywie alkoholu.
W patologii chorób naczyniowych wa¿n¹ rolê odgrywa uk³ad krzepniêcia, który jest
odpowiedzialny nie tylko za ostre zakrzepowe powik³ania mia¿d¿ycy, ale poprzez udzia³
w procesach zapalnych odgrywa wa¿n¹ rolê
w progresji mia¿d¿ycy. Znany jest zwi¹zek
stê¿enia fibrynogenu z wy¿szym ryzykiem
chorób sercowo-naczyniowych. Wiele analiz wskazuje, ¿e konsumpcja alkoholu w niskich i umiarkowanych dawkach wp³ywa na
zmniejszenie stê¿enia fibrynogenu w osoczu. Miêdzy innymi w badaniu Framingham
Offspring Cohort u 3223 doros³ych bez choroby naczyniowej odnotowano znamiennie
ni¿sze stê¿enia fibrynogenu w grupie osób
konsumuj¹cych niewielkie i umiarkowane
iloci alkoholu (7-21 drinków tygodniowo)
[31]. Badanie DESIR obejmuj¹ce 4967 zdrowych osób w wieku 30-64 lat wykaza³o istnienie U-kszta³tnej krzywej zale¿noci poziomu fibrynogenu w osoczu od dawki spo¿ywanego alkoholu, w tym niezale¿nie dla
wina i spirytusu [27]. Marques-Vidal i wsp.
[25] przeprowadzili obserwacyjne badanie
w grupie 6730 mê¿czyzn. Wykazali oni, ¿e
we Francji i Irlandii Pó³nocnej, sporód ró¿nych rodzajów alkoholu, konsumpcja wina
wi¹za³a siê z ni¿szymi poziomami fibrynogenu u badanych.
Upoledzenie fibrynolizy tak¿e odgrywa
rolê w rozwoju i powik³aniach mia¿d¿ycy. W
badaniu Lee i wsp. wykazano linijn¹ korelacjê pomiêdzy iloci¹ spo¿ywanego alkoholu a stê¿eniem masowym tkankowego aktywatora plazminogenu. Wartoci tPA by³y
najwy¿sze w grupach deklaruj¹cych najwy¿sze spo¿ycie alkoholu. Relacja by³a istotna
statystycznie zarówno dla mê¿czyzn jak i dla
kobiet [23] We wspomnianym ju¿ Framingham Offspring Cohort spo¿ywanie 7-21
drinków tygodniowo, wi¹za³o siê nie tylko z
ni¿szym osoczowym poziomem fibrynogeW. Sinkiewicz i wsp.

nu, ale tak¿e czynnika VII i vWF oraz wy¿szym stê¿eniem tPA i PAI-1 [31]. Ponadto
poziom PAI-1 by³ ni¿szy u wszystkich konsumentów wina w porównaniu z osobami
podaj¹cymi spo¿ywanie innych typów alkoholu.
Alkohol mo¿e wywieraæ korzystny wp³yw
równie¿ na zahamowanie agregacji i aktywacji p³ytek krwi. Maede i wsp. [26] na podstawie kilkuletniej obserwacji w ramach Northwick Park Heart Study stwierdzili, ¿e zdolnoæ do agregacji p³ytek zmniejsza siê wraz
ze zwiêkszeniem dziennej konsumpcji alkoholu przez badanych. Tak¿e badanie Ranaud i wsp. [41] przeprowadzone w populacji brytyjskich farmerów wykaza³o znamienn¹ statystycznie odwrócon¹ zale¿noæ miêdzy agregacj¹ p³ytek a spo¿yciem alkoholu.
Oznaczenia poziomu bia³ka C-reaktywnego (CRP) w osoczu wykorzystuje siê w
stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego,
jako wyk³adnik tocz¹cego sie procesu zapalnego. Wyniki niektórych du¿ych badañ
wykaza³y istnienie nieliniowej zale¿noci
miêdzy konsumpcj¹ alkoholu i CRP. Badanie Imhofa i wsp. objê³o 1776 osób i oparte
zosta³o na danych z kwestionariusza zawieraj¹cego pytania dotycz¹ce przesz³oci
medycznej, diety i stylu ¿ycia oraz statusu
socjo-ekonomicznego pacjentów. Stê¿enie
bia³ka C-reaktywnego w surowicy by³o najni¿sze w grupie spo¿ywaj¹cej umiarkowane iloci alkoholu, natomiast wartoci najwy¿sze dotyczy³y abstynentów oraz osób z
grupy o najwy¿szym spo¿yciu alkoholu, tj.
>80 g na dobê (U-shaped curve). Relacja
ta by³a istotna statystycznie jedynie w grupie mê¿czyzn [18]. Podobne wyniki uzyskano w badaniu Volpato i wsp. [49]. Autorzy
stwierdzili wystêpowanie J-kszta³tnej krzywej zale¿noci iloci konsumowanego i stê¿eñ CRP oraz interleukiny 6 w osoczu.
Wa¿nym czynnikiem ryzyka choroby
wieñcowej s¹ zaburzenia w profilu lipidowym. Wspomniane ju¿ badania Gaziano i
wsp. oraz Kabagambe i wsp. [9,19] wskaza³y na zwi¹zek spo¿ywania umiarkowanych
dawek alkoholu z korzystnym wy¿szymi stê¿eniami cholesterolu HDL u badanych.
Podsumowanie
W wietle doniesieñ naukowych z ostatnich kilkunastu lat wynika, ¿e alkohol poza
dobrze znanymi zagro¿eniami, mo¿e mieæ
tak¿e dzia³ania korzystne dla organizmu,
przede wszystkim w zapobieganiu chorobie
niedokrwiennej serca oraz innym chorobom
naczyniowym. Dzia³anie to obserwuje siê
tylko przy umiarkowanej konsumpcji, zazwyczaj rozumianej, jako spo¿ycie 1-2 drinków/
dobê. Najwiêksze korzyci zdaj¹ siê odnosiæ pij¹cy wino w porównaniu z pij¹cymi
piwo, likier czy alkohole wysokoprocentowe
w porównywalnych ilociach. Na podstawie
wyników wielu dotychczasowych badañ,
zarówno eksperymentalnych, jak i obserwacyjnych odkryto wiele mechanizmów patofizjologicznych, dziêki którym alkohol mo¿e
wywieraæ swe korzystne dzia³ania. Równoczenie wina zawieraj¹ce polifenole mog¹
mieæ dodatkowe korzystne mechanizmy
dzia³ania.
Nie uwa¿a siê za w³aciwe zalecanie alkoholu osobom niepij¹cym, jednak¿e nie ma
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¿adnych udokumentowanych podstaw, by
odradzaæ kieliszek wina lub innego alkoholu, zw³aszcza osobom z wysokim ryzykiem
choroby wieñcowej.
Czy Hennekens [17] ma racjê twierdz¹c,
¿e ró¿nica pomiêdzy spo¿ywaniem ma³ych
iloci alkoholu ka¿dego dnia i spo¿ywaniem
w du¿ych ilociach, mo¿e byæ ró¿nic¹ pomiêdzy zapobieganiem i przyczyn¹ przedwczesnej mierci, nie mo¿na w wietle wyników dotychczasowych badañ obserwacyjnych jednoznacznie i ca³kowicie potwierdziæ,
ale nale¿y mieæ nadziejê, ¿e randomizowane badania prospektywne potwierdz¹ star¹
maksymê powtarzan¹ od wieków, ¿e in vino
sanitas.
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