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Opis 

Ekspresja genów ulega całkowitej reorganizacji podczas rozwoju zwierząt, gdy poszczególne 
komórki zaczynają różnicowad się w określone typy komórek. W tym procesie wyspecjalizowane czynniki 
transkrypcyjne współpracują z podstawową maszynerią transkrypcyjną w celu regulacji ekspresji genów 
docelowych, co prowadzi do różnicowania komórek. Sposób, w jaki ten proces jest zorganizowany 
przestrzennie w jądrze, nie jest dobrze poznany. Większośd czynników transkrypcyjnych posiada 
strukturalnie zdefiniowane domeny wiążące DNA, które rozpoznają określone sekwencje w genomie i 
regiony wewnętrznie nieuporządkowane (IDRs) odpowiedzialne za aktywację genów. IDR promują 
aktywację ekspresji genów poprzez rekrutację kofaktorów transkrypcyjnych, takich jak kompleksy 
Mediator i Polymerase II, poprzez interakcje z ich nieuporządkowanymi domenami. Te interakcje 
umożliwiają tworzenie kondensatów transkrypcyjnych w określonych miejscach, podnosząc w ten sposób 
lokalne stężenie białek wymaganych do transkrypcji. Eksperymenty na komórkach ssaczych sugerują, że 
kondensaty transkrypcyjne tworzą się poprzez rozdział faz białek odpowiedzialnych za inicjacje 
transkrypcji dzięki oddziaływanią międzycząsteczkowym pomiędzy różnymi grupami IDR. Jednak nadal 
nie jest jasne, czy ten model kondensatów transkrypcyjnych jest prawidłowym, zachowany ewolucyjnie  
i czy ma znaczenie w kontekście fizjologicznym. Eksperymenty na zwierzęcym organizmie modelowym 
mogą pomóc odpowiedzied na te pytania i dostarczyd ważnych informacji na temat tego, jak 
poszczególne IDRy  organizują transkrypcję podczas rozwoju embrionalnego. 

 

Cel projektu: 

Funkcje cząsteczek biologicznych wynikają z ich właściwości strukturalnych i biofizycznych. 
Zrozumienie mechanizmów pośredniczących w tej relacji leży u podstaw współczesnych badao 
biologicznych. Celem projektu jest zbadanie roli nieuporządkowanych regionów białkowych (IDR)  
w aktywacji transkrypcji przy użyciu Caenorhabditis elegans jako organizmu modelowego. Obejmuje 
projektowanie i generowanie transgenicznych linii C. elegans i wykorzystywanie ich w różnych testach 
genetycznych, biochemicznych i fizjologicznych, w tym w testach utraty funkcji, testach 
reprogramowania komórek, analizie ekspresji genów i immunoprecypitacji chromatyny. Korzystając  
z tych narzędzi, zbadamy, w jaki sposób sekwencja IDR odnosi się do ich funkcji w żywym organizmie. 
Określimy również ich rolę w regulacji przestrzennej organizacji transkrypcji za pomocą mikroskopii 
wysokiej rozdzielczości na żywych zarodkach C. elegans. Eksperymenty na nicieniach zostaną 
uzupełnione o testy biochemiczne i biofizyczne na zrekombinowanych oczyszczonych białkach. 

 

Wymagania: 

- tytuł magistra (lub równoważny) z biologii molekularnej, biomedycyny molekularnej, biochemii, 
medycyny, genetyki, bioinformatyki lub biotechnologii, 

- doskonały język angielski w mowie i piśmie, 
- doskonałe osiągnięcia naukowe w odniesieniu do etapu kariery, 
- doskonałe umiejętności organizacyjne, 

        - silna motywacja i umiejętnośd samodzielnego kierowania projektem, 
- dobrze rozwinięte umiejętności współpracy, 
- znajomośd standardowych technik biologii molekularnej i biochemii, 
- ciekawośd odkrywania procesów biologicznych, 
- doświadczenie w pracy z C. elegans, oczyszczaniem białek lub w programowaniu będzie 

dodatkowym atutem  
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