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Opis: 
 

Astrocyty i mikroglej mają kluczowy wpływ na przebieg chorób mózgu. W reakcji na 
patologiczne zmiany w mózgu komórki te ulegają aktywacji i wydzielają aktywne biologicznie białka 
wpływające m.in.na odpowiedź odpornościową, angiogenezę czy przebudowę macierzy 
zewnątrzkomórkowej. Aktywowane komórki glejowe podlegają polaryzacji fenotypu, to znaczy 
nabywają odmienne właściwości w zależności od rodzaju działającego bodźca, co jest niezmiernie 
istotne w przebiegu chorób mózgu. 

Wyniki naszych badań wskazują, że aktywność receptorów sortujących VPS10P-D (ang. 
VPS10P domain receptors) może przyczyniać się do odmiennych funkcji komórek glejowych w trakcie 
polaryzacji fenotypu. Receptory VPS10P-D, do których należą SorLA, sortilin, SorCS1, SorCS2 i SorCS3, 
występują w mózgu, gdzie uczestniczą w wewnątrzkomórkowym sortowaniu białek w neuronach. 
Postulujemy, że receptory VPS10P-D mogą pełnić podobne funkcje także w komórkach astrocytów  
i mikrogleju, kontrolując wydzielanie przez te komórki białek kluczowych dla przebiegu chorób 
mózgu. 

W ramach projektu określimy mechanizmy kontrolujące transkrypcję genów kodujących 
receptory VPS10P-D w przebiegu polaryzacji fenotypu mikrogleju i astrocytów. Następnie, 
zastosujemy metody oparte na spektrometrii mas, aby zidentyfikować nowe ligandy dla receptorów 
VPS10P-D w komórkach astrocytów i mikrogleju. Zbadamy mechanizmy molekularne sortowania tych 
nowych ligandów przez receptory. Ostatecznie zweryfikujemy znaczenie tych nowoodkrytych 
mechanizmów dla przebiegu chorób mózgu w modelach in vivo.  

Doktorant/tka będzie pracować z wykorzystaniem pierwotnymi hodowli komórek glejowych. 
Stosowane będą metody biochemiczne i biologii molekularnej oraz techniki mikroskopowe. Będzie 
również pracować z modelami mysimi chorób mózgu: udaru niedokrwiennego mózgu i/lub glejaka 
oraz z liniami transgenicznymi o zmienionej ekspresji receptorów VPS10P-D. Projekt będzie 
realizowany we współpracy z IPI PAN oraz Max Delbrueck Center w Berlinie, gdzie zaplanowano 
krótkie pobyty badawcze doktoranta/tki. 
 
Cel projektu: 
 

Celem projektu jest określenie znaczenia receptorów VPS10P-D w różnych stanach aktywacji 
komórek glejowych oraz w efekcie dla przebiegu chorób mózgu. Planujemy zbadanie mechanizmów 
kontrolujących poziom receptorów VPS10P-D w astrocytach i mikrogleju oraz odkrycie nowych białek 
sortowanych przez te receptory i wydzielanych przez aktywowane komórki glejowe. Ostatecznie 
zbadamy także znaczenie tych procesów dla przebiegu chorób mózgu, takich jak glejaki, choroba 
Alzheimera czy niedokrwienny udar mózgu. 
 
Wymagania: 
 

- wykształcenie: tytuł magistra w zakresie biologii, farmacji, biotechnologii, weterynarii lub 
kierunków pokrewnych, 

- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, 
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- umiejętności: czytanie i analizowanie publikacji naukowych, przygotowywanie prezentacji, dobra 
znajomość języka angielskiego; umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi i/lub znajomość 
technik laboratoryjnych takich jak western blot, qPCR; doświadczenie w pracy ze zwierzętami będzie 
dodatkową zaletą, 

- kompetencje: motywacja do pracy naukowej, zainteresowanie biologią molekularną  
i komórkową, neurobiologią; dobra organizacja pracy, kreatywność, zdolność do pracy w grupie jak  
i samodzielnie; elastyczność; dobre, pisemne i ustnezdolności komunikowania; zdolności manualne 
 

 


