
W zgłoszeniach proszę o zamieszczenie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

Oferta stypendium dla 

doktorantów w projekcie 

NCN SONATA BIS 7 
 
 

 

Oddziaływanie przeciwdrobnoustrojowych peptydów z jonami metali - 

zrozumienie relacji między chemią koordynacyjną, strukturą, termodynamiką 

a sposobem działania 

 
 

 
Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Rowioska-Żyrek, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej. 

 
Typ konkursu: SONATA BIS 7, ST5, Narodowe Centrum Nauki. 

 

Termin realizacji: 1.11.2020-31.10.2023, 36 miesięcy. 

 

Warunki zatrudnienia: 

- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 
- stypendium finansowane ze środków projektu: 1500 PLN/miesięcznie (netto) w miesiącach 7-36; 1000 

PLN przez pierwsze pół roku trwania projektu. Stypendium będzie dodatkiem do stypendium 

doktoranckiego Wydziału Chemii UWr. 

 
Wymagania: 

- tytuł magistra chemii lub biotechnologii (preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w 

chemii bionieorganicznej); 

- entuzjazm w pracy naukowej; 

- biegła znajomośd języka angielskiego; 

- dyspozycyjnośd i wybitna motywacja do pracy. 

 
 Kryteria oceny kandydatów: 

Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając: 

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym; 

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów; 

c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań. 

 
Cel badawczy projektu: 

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (ang.: antimicrobial peptides, AMP) dają dużą nadzieję w walce z 

patogenami opornymi na leki. Są to małe cząsteczki, które stanowią część wrodzonej odpowiedzi 

immunologicznej wszystkich organizmów żywych. Różne AMP są w stanie zwalczyć grzyby, bakterie, wirusy, 
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pierwotniaki, a nawet komórki nowotworowe. Prawdopodobnie bakterie były eksponowane na AMP przez 

miliony lat i, z wyjątkiem kilku gatunków, nie zaobserwowano powszechnej oporności mikrobów na te 

cząsteczki. Dzięki temu stanowią one potencjalną "skarbnicę" punktów wyjścia do projektowania leków 

przeciwdrobnoustrojowych. Istnieje ponad 2800 naturalnie występujących AMP; ich sekwencje można 

odnaleźć w wyspecjalizowanych bazach danych. Corocznie odkrywa się ponad 100 nowych AMP. Chociaż ta 

klasa związków jest intensywnie badana, ich sposób działania jest nadal niedostatecznie zrozumiały - 

AMP mogą oddziaływać z patogenami przez uszkodzenie błony, wytwarzanie reaktywnych form 

tlenu, zahamowanie syntezy ścian komórkowych, syntezy białek i kwasów nukleinowych lub usuwaniu 

jonów metali. Biologicznie niezbędne jony metali, takie jak Zn(II) i Cu(II), które mają kluczowe znaczenie 

dla tego projektu, mają dwojaki wpływ na aktywność peptydów przeciwdrobnoustrojowych: (i) AMP wiążą 

je, dzięki czemu mikroby nie dostają wystarczająco dużo metali istotnych dla ich przeżycia i 

zjadliwości (wychwytywanie jonów metali) lub (ii) AMP potrzebują danego jonu metalu do wzmocnienia 

ich działania przeciwdrobnoustrojowego. W ramach naszego projektu określimy termodynamikę, 

strukturę i chemię koordynacyjną 38 AMP z jonami Zn(II) i/lub Cu(II) i porównamy te dane z ich 

aktywnością przeciwdrobnoustrojową. W ten sposób wyciągniemy wnioski na temat związku między 

strukturą kompleksów metal-peptyd przeciwdrobnoustrojowy a ich stabilnością, sposobem działania i 

skutecznością. Najbardziej efektywne kompleksy metal-AMP posłużą do zaprojektowania nowych 

peptydów przeciwdrobnoustrojowych lub ich kompleksów z metalami o większej skuteczności 

przeciwdrobnoustrojowej (np. na podstawie AMP związanych z konwencjonalnymi antybiotykami lub 

lekami przeciwgrzybicznymi) i ponownie sprawdzimy korelacje między ich właściwościami 

termodynamicznymi i strukturalnymi a ich aktywnością biologiczną. Ta wiedza pozwoli zrozumied 

nieorganiczną biochemię peptydów przeciwdrobnoustrojowych i będzie solidnym krokiem w kierunku 

znalezienia nowych, skutecznych leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych. 

 
 Opis zadao: 

Doktorant skupi się na określeniu struktury i termodynamicznej stabilności cynkowych(II) i/lub 

miedziowych(II) kompleksów polihistydylowych peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Będzie 

odpowiedzialny(a) za syntezę peptydów, wyznaczenie stałych trwałości ich kompleksów z wybranymi, 

biologicznie istotnymi jonami metali (ITC, potencjometria), określenie ich stechiometrii (MS), wskazanie 

donorów wiążących, rozwiązanie struktury kompleksów w roztworze (NMR) i określenie sposobu 

działania (niszczący/nieniszczący błonę komórkową (fluorescencja)) i określenie aktywności 

biologicznej (we współpracy z UMed). 

 
 Zgłoszenia i zapytania należy wysyład na adres: magdalena.rowinska-zyrek@chem.uni.wroc.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać list motywacyjny, życiorys zawodowy (opcjonalnie kontakty referencyjne) oraz 

opis doświadczenia naukowego. 

 
 Termin składania ofert: 16 października 2020. 
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