Konkurs o stypendium naukowe dla studenta w projekcie NCN OPUS ( NZ)
Nazwa jednostki: Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii UW
Tytuł Projektu: „Tiolowe oksydoreduktazy bakterii Helicobacter – biochemiczna i strukturalna
charakterystyka systemu Dsb Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorów
procesu oksydacyjnego zwijania białek Helicobacter pylori”
Nazwa stanowiska: magistrant(ka) stypendysta
Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
Opiekun naukowy: dr Paula Roszczenko-Jasińska
Opis projektu: Odkrycie antybiotyków i wprowadzenie ich to powszechnego użycia można uznać za
jedno z najistotniejszych osiągnięć medycyny XX w. Terapie antybiotykowe w znaczący sposób
obniżyły zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób infekcyjnych, wywierając korzystny efekt
nie tylko w odniesieniu do poszczególnych osobników, ale także poprzez ograniczenie
rozprzestrzeniania się patogennych mikroorganizmów. Aktualnie obserwujemy niesłychanie szybko
powiększającą się liczbę szczepów bakterii patogennych opornych na stosowane w terapiach leki co
wymusza szybkie poszukiwanie nowych metod profilaktycznych i terapeutycznych. Potranslacyjne
modyfikacje białek są istotnym procesem biologicznym decydującym o strukturze i stabilności, a w
konsekwencji o funkcjonalności wielu protein. Jedną z najpospolitszych modyfikacji jest
wprowadzanie mostków disiarczkowych polegające na utlenianiu grup tiolowych reszt cysteinowych
z jednoczesnym uwolnieniem dwu elektronów. Generowanie mostków disiarczkowych jest etapem
ograniczającym szybkość fałdowania białek. Chociaż in vitro zachodzi on spontanicznie, in vivo
katalizowany jest przez zespół białek Dsb (disulfide bond) funkcjonujących w komórkach bakterii
gramujemnych w utleniających warunkach przestrzeni peryplazmatycznej. Ponieważ wiele
bakteryjnych czynników wirulencji to białka pozacytoplazmatyczne zawierające mostki disiarczkowe
poznanie mechanizmu działania białek Dsb powinno umożliwić ich wykorzystanie jako celu terapii
antybakteryjnych. Obiektem badań prezentowanego projektu jest proces generowania mostków
disiarczkowych w białkach dwu patogennych dla ludzi mikroorganizmów rodzaju Helicobacter: H.
pylori i H. hepaticus. Pierwszy z nich jest czynnikiem etiologicznym stanów zapalnych, choroby
wrzodowej i nowotworowej żołądka (adenocarcinoma) oraz choroby wrzodowej dwunastnicy. Drugi
należy do tzw gatunków enterowątrobowych. Dotychczasowe badania prowadzone w naszej grupie
badawczej doprowadziły do scharakteryzowania systemu Dsb H. pylori. Główna tiolowa
oksydoreduktaza wprowadzająca mostki disiarczkowe to białko HP0231. Badania zaplanowane w tym
projekcie mają na celu pogłębienie wiedzy o mechanizmie działania HP0231 a dodatkowo
wykorzystanie już posiadanych informacji dotyczących jej funkcjonowania, substratów i struktury do
zaplanowania (modelowanie molekularne) inhibitorów jej aktywności. Brak białka HP0231 skutkuje
zahamowaniem translokacji do komórek nabłonkowych głównej onkproteiny H. pylori , białka CagA.
Badania dotyczące H. hepaticus są nowatorskie. Jak dotąd zsekwencjonowano genom tylko jednego
szczepu tego gatunku, który posiada wiele unikatowych cech. Aspekty funkcjonowania białek
systemu Dsb H. hepaticus nie były jak dotąd analizowane. System Dsb H. hepaticus funkcjonuje
prawdopodobnie odmiennie niż ten w komórkach H. pylori na co wskazują analizy in silico. Drugim
celem prezentowanego projektu jest zrozumienie jego działania i analiza wpływu na procesy
wirulencji. Badania zostaną wykonane z wykorzystaniem wielu metod (analizy mikrobiologiczne,
biochemiczne, biofizyczne, strukturalne oraz analizy in silico) przez kilka grup badawczych, ekspertów
w różnych dziedzinach biologii. Otrzymane dane bez wątpienia pogłębią wiedzę w takich dziedzinach
biologii jak mikrobiologia czy biochemia. Poznanie różnych aspektów funkcjonowania białek Dsb i ich
wpływu na procesy wirulencji umożliwi zaprojektowanie i przetestowanie specyficznych strategii
terapeutycznych.

Wymagania:
a) status magistrant(a/ki);
b) licencjat na kierunku Biologia lub Biotechnologia
c) doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii
d) znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
e) doświadczenie w pracy z białkami (oczyszczanie, analiza biochemiczna, testy enzymatyczne)
f) znajomość metod wizualizacji uzyskanych wyników
g) dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie artykułów
naukowych w języku angielskim)

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•

życiorys naukowy z uwzględnieniem informacji dotyczących wymagań na stanowisko
kopia dyplomu licencjata
dokument potwierdzający status studenta
skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania
stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Jestem świadoma/świadomy przysługujących mi praw”.

Warunki zatrudnienia:
Przewidywany czas trwania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o pół roku.
Przewidywana wysokość stypendium: 1000 PLN /m-c
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kjkryn@biol.uw.edu.pl.
Termin składania ofert: 14.05.2021
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni drogą mailową do 18 maja 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: maj/ czerwiec 2021

