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CO WIEMY O WINIE?

• Napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji “moszczu

winogronowego”. Istnieje wiele rodzajów wina: białe, różowe i czerwone.

Jego kulturowe znaczenie sprawiło, że obecnie wina produkowane są na

całym świecie, stanowiąc fragment kultury ludzkości.

• Zarówno za białe (np. Chardonnay) i czerwone (np. Cabernet Sauvignon)

wina odpowiada winorośl właściwa (Vitis vinifera), której ponad 5000

wariantów odpowiada za szeroką barwę kolorystyczną i smakową

uzyskiwanych trunków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja_alkoholowa


PRZEPROWADZONE BADANIA 

• Czerwone wino przyczynia się do zmniejszenia ryzyka
zachorowania na schorzenia układu krwionośnego (Liberale
et al., 2019), szczególnie zawał serca. Efekt jest największy
przy umiarkowanym spożyciu (Wood et al. 2018).

• Związki fenolowe oraz inne obecne w czerwonym winie
wykazują właściwości w teorii prozdrowotne(Stephan et al.,
2017; Haseeb et al. 2017).

• Metaanaliza badań klinicznych wskazuje że obecnie badane
składniki wina (resweratrol, polifenole) wykazują
nieistotny lub mniejszy efekt względem wina (Koushki et
al., 2019; Poti et al., 2019).

Fig. 1 

Wpływ ilości spożywanego wina na zachorowalność na choroby 

serca i ryzyko zgonu

(Liberale et al., 2019)



CZYM JEST miRNA?

Niezbadanym dotychczas składnikiem, czerwonego wina są

miRNA. Wiadomo że są one obecne w owocach winorośli

właściwej, i potencjalnie podczas spożywania wina mogą

trafiać do organizmu człowieka.

Oddziaływanie miRNA roślinnego na komórki człowieka

wykazano między innymi dla ryżu.

Fig. 2 Udział miRNA w nici DNA
Źródło: https://theconversation.com/explainer-microrna-th -puppet-master-of-the-genome-39641

• Krótkie, jednoniciowe, niekodujące fragmenty RNA

• miRNA regulują zachodzenie wielu ważnych procesów

takich jak podział czy programowana śmierć komórki

https://theconversation.com/explainer-microrna-the-puppet-master-of-the-genome-39641


JAK PRZEBIEGAŁ 
PROCES BADAWCZY?

1. PYTANIE
Jaki składnik czerwonego wina odpowiada za działanie kardioprotekcyjne?

2. PRZEGLĄD LITERATURY
Żadna z badanych dotychczas substancji nie daje wyniku istotnego statystycznie

3. HIPOTEZA
miRNA są odpowiedzialne za wpływ czerwonego wina na układ krwionośny

4. WERYFIKACJA HIPOTEZY
Analiza bioinformatyczna

5. WYNIK I WNIONSKOWANIE
Znaleziono miRNA o podobnej strukturze do ludzkich i podejrzewa się ich wchodzenie w szlaki człowieka

6. DALSZE BADANIA W RAMACH PROJEKTU
Badania na liniach komórkowych



JAKI JEST CEL BADAŃ?

Celem naszych badań jest:

1. Określić jak miRNA pochodzące z winogron mogą 

oddziaływać z ludzkimi genami.

2. Zdefiniować wpływ miRNA na właściwości 

kardioprotekcyjne wina 

3. Określić ilość miRNA winorośli właściwej w różnych seriach 

czerwonego wina

Fig. 3 Cząsteczka miRNA: ludzka (a) i winorośli 
właściwej (b). Na czerwono oznaczono sekwencję 
mature miRNA
Na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/MicroRNA, https://www.mirbase.org/cgi-

bin/mirna_entry.pl?acc=vvi-MIR156a

https://en.wikipedia.org/wiki/MicroRNA


CO ZNALEŹLIŚMY?

1.

Dotychczas opisano 

285 miRNA 

występujących w

wariantach Vitis 

vinifera.

2. 

Zawęziliśmy 
kryterium analizy do 

163 miRNA Vitis 
vinifera opisanych w 

miRBase*.

3. 

Znaleźliśmy 128 par 
miRNA 

homologicznych 
w sekwencji "seed" 

między Vitis vinifera i 
Homo sapiens 

(miRBase nhammer).

5. 

Określiliśmy które 
procesy komórkowe 
są regulowane przez 
pary miRNA-mRNA

(miRPath*, Enrichr*)

4 procesy które były 
najbardziej 

regulowane przez 
miRNA opisano na 
kolejnym slajdzie

4. 

Przeprowadziliśmy 
analizę interakcji 

miRNA-mRNA 
(DIANA*, targetscan)

*Narzędzia bioinformatycze/bazy danych



miRNA WINOGRON 
A LUDZKIE CIAŁO

Wśród procesów regulowanych 
przez miRNA winorośli właściwej, 
4 najbardziej regulowane mają 
bezpośredni wpływ na procesy 
zaangażowane w rozwój chorób 
serca. 

Dalsza analiza oraz przegląd 
literatury wiążą regulowane 
procesy z bezpośrednimi stanami 
patologicznymi, względem 
których czerwone wino ma 
charakter protekcyjny.

Fig. 4 

Powiązanie między szlakami regulowanymi przez miRNA 

winorośli właściwej a układem krążenia



JAK PLANUJEMY 
PRZEPROWADZIĆ EKSPERYMENT?

izolacja RNA analiza qPCR
1. Określimy które geny mogą być bezpośrednio 

regulowane przez miRNA winorośli właściwej

2. Wybierzemy listę ludzkich genów i mikro RNA 
które mają szczególne znaczenie w 
potencjalnie regulowanych szlakach 
metabolicznych

3. Zbadamy obecność wybranych mikro RNA w 
kilku seriach czerwonego wina (qPCR)

4. Zbadamy wpływ mikro RNA na hodowle 
komórkowe.

modyfikacja 
pożywki

Western blot + qPCR

kontrola

Hodowla z 
miRNA



JAKIE SĄ PERSPEKTYWY 
PROJEKTU?

• Rozwijanie koncepcji oddziaływania miRNA z 
pożywienia na organizm człowieka

• Szerzenie kultury zdrowego spożywania alkoholu

• Możliwość porównania efektu wybranego wina 
względem dostępnych leków stosowanych w 
kardiologii

• Możliwe dobranie rodzaju spożywanego wina do 
indywidualnych potrzeb pacjenta

VS.


