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Opis:  
 

Białaczki szpikowe, w tym szczególnie heterogenna ostra białaczka szpikowa (Acute Myeloid 
Leukemia - AML), stanowią jedne z najczęstszych białaczek u dorosłych. Mimo znaczącego postępu 
zarówno nauki jak i medycyny, ostatnie lata przyniosły niewielki progres w leczeniu tych pacjentów, 
większośd terapii jest wciąż nieskuteczna a przeżywalnośd pacjentów niska. Implementacja łączonych 
celowanych terapii personalizowanych, zaprojektowanych dla wyselekcjonowanej grupy potencjalnie 
wrażliwych pacjentów, identyfikowanych na podstawie badao genetycznych, i w efekcie 
traktowanych specyficznymi lekami, wydaje się byd obecnie najbardziej obiecującą strategią. Nasz 
projekt opiera się na tych założeniach i proponuje weryfikacje i opracowanie nowej strategii 
terapeutycznej dla białaczek mieloidalnych z mutacjami PTPN11 i super-aktywacją szlaku 
sygnałowego Ras, które charakteryzują się wysoka opornością na dostępne terapie i złymi 
rokowaniami klinicznymi. Nasze wcześniejsze badania pozwoliły na  identyfikację prozyciowego 
szlaku sygnałowego, który może byd potencjalnym celem terapeutycznym dla skutecznej eliminacji 
opornych komórek i efektywnej terapii tych białaczek. 

 
Cel projektu:  
 

Głównym celem projektu jest zweryfikowanie nowej personalizowanej strategii 
terapeutycznej opartej o specyficzne hamowanie elementów prożyciowych szlaków sygnałowych  
w białaczkach szpikowych z mutacjami PTPN11. Zamierzamy zbadad potencjał nowych kandydatów 
na leki, wpływ nowej personalizowanej strategii na szlaki prozyciowe, opornośd na terapię, w tym 
opornośd zależną od podścieliska szpiku, i finalnie wpływ na rozwój choroby, skutecznośd terapii  
i efektywne eliminowanie komórek białaczkowych.  
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem modeli komórkowych in vitro, komórek białaczkowych 
izolowanych od pacjentów, modeli in vivo: mysich modeli PDX w myszach z niedoborami odporności  
i mysiego modelu białaczki, oraz szerokiego spektrum metod biologii komórki i biologii molekularnej, 
w tym sc-RNASeq, wieloparametrowej cytometrii przepływowej z analizami nienadzorowanymi, 
analizami szlaków sygnałowych i innymi.   
Badania realizowane są we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi  
i klinicznymi.  
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Wymagania:  
 

- poszukujemy zmotywowanej osoby, chętnej zaangażowad się i aktywnie uczestniczyd  
w realizacji złożonego projektu adresującego bieżące i istotne pytania naukowe oraz realne potrzeby 
kliniczne, 

- kandydat powinien mied ukooczone studia magisterskie w obszarze nauki biomedyczne, 
biotechnologia, biologia, medycyna lub pokrewne, 

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biologia komórki/ biologia molekularna jest 
niezbędne, 

- doświadczenie w pracy z materiałem pierwotnym/  komórkami krwi lub/i modelami mysimi 
będzie istotnym dodatkowym atutem,  

- kandydat powinien posiadad umiejętnośd pracy w zespole, silną motywację, ciekawośd i zapał 
do pracy naukowej, 

- wymagana dobra znajomośd języka angielskiego, 

 


