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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 jest odpowiedzialnych za szeroką gamę smaków i kolorów.

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


WINO KONTRA 

CHOROBY SERCA 

https://ourworldindata.org/

grapher/cardiovascular-

disease-death-rates

https://ourworldindata.

org/grapher/wine-

consumption-per-

person



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
Na podstawie Wood et al., 2018



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

• Krótkie, jednoniciowe, niekodujące fragmenty

RNA

• miRNA regulują zachodzenie wielu ważnych
procesów takich jak podział czy programowana

śmierć komórki

Niezbadanym dotychczas składnikiem czerwonego

wina są miRNA. Wiadomo, że są one obecne w

owocach winorośli właściwej, i podczas spożywania
wina mogą trafiać do organizmu człowieka.

Oddziaływanie miRNA roślinnego na komórki
człowieka wykazano między innymi dla ryżu (Zhang

et al. 2012).

CZYM JEST miRNA?

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


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 WNIOSKOWANIE

Znaleziono miRNA o podobnej strukturze do ludzkich i podejrzewa się ich interakcje ze szlakami człowieka

6. DALSZE BADANIA W RAMACH PROJEKTU

Wykrycie miRNA w próbkach wina



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 wina



ANALIZA BIOINFORMATYCZNA 

miRNA winogron

miRNA człowieka



miRNA WINOGRON 

A LUDZKIE CIAŁO

Wśród procesów regulowanych

przez miRNA winorośli właściwej,
4 najbardziej regulowane mają
bezpośredni wpływ na rozwój
chorób serca.

Analiza oraz przegląd literatury

wskazują na protekcyjny efekt

czerwonego wina dla wybranych

jednostek chorobowych.

Fig. 4: Powiązanie między szlakami regulowanymi przez miRNA winorośli właściwej a układem krążenia



CZĘŚĆ LABORATORYJNA

Co do tej pory udało nam się zrobić?
● Opracowanie i walidacja izolacji RNA z wina:

○ wykorzystano do tego dwa rodzaje białego wina,

dla których raportowano największą ilością
dostępnego materiału genetycznego.

● Wyselekcjonowanie i zakup czerwonych win do

docelowego badania

Wnioski:

● RNA i miRNA jest wykrywalne w winie w ilości
pozwalającej na dalsze badania molekularne



1.Poznać szczegóły dotyczące wyizolowanego materiału genetycznego z wykorzystaniem PCR

2.Potwierdzić efekt, jaki miRNA wywiera na ludzkie geny

3.Wykonać badania na hodowlach komórkowych

4.Przedstawić rezultaty badań w formie publikacji naukowej

CO PLANUJEMY ROBIĆ DALEJ?



JAKIE SĄ PERSPEKTYWY 
PROJEKTU?

VS.

• Rozwijanie koncepcji oddziaływania miRNA
z pożywienia na organizm człowieka,

• Możliwe dobranie rodzaju spożywanego
wina do indywidualnych potrzeb pacjenta,

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

Procesy regulowane przez miRNA obecne w winie są również 
regulowane przez wybrane leki kardiologiczne 

(m.in. B-blokery, statyny, i leki obniżające ciśnienie).
(Dane: Własna analiza bioinformatyczna, w oparciu o LINCS L1000)


