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Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki 

medyczne  

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie, Zakład Farmakologii, Kierownik Pracowni 

Neurofarmakologii i Epigenetyki 

e-mail: kajta@if-pan.krakow.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Dr Agnieszka Wnuk 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie, Zakład Farmakologii, Pracownia 

Neurofarmakologii i Epigenetyki 

e-mail: wnuk@if-pan.krakow.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Temat pracy badawczej: Określenie znaczenia błonowej frakcji 

receptorów estrogenowych w ochronie komórek nerwowych przed 

uszkodzeniem hipoksyjno-ischemicznym. 

Nie ma strategii o szerokim oknie terapeutycznym, która 

skutecznie leczy udar mózgu i asfiksję okołoporodową u 

większości pacjentów. Leki o szerokim oknie terapeutycznym, 

których spektrum działania obejmuje złożone procesy 

towarzyszące niedotlenieniu/niedokrwieniu mózgu i reperfuzji są 

pilnie potrzebne. Obecnie uważa się, że szlaki sygnałowe 

receptorów estrogenowych (ER) odgrywają kluczową rolę w 

neuroprotekcji, a ich upośledzenie może predysponować do udaru 

mózgu i/lub perinatalnej asfiksji. Najnowsze badania sugerują, że 

błonowe niejądrowe ER mogą mieć istotny udział w 

neuroprotekcji bez wywoływania hormonalnych skutków 

ubocznych charakterystycznych dla klasycznych, jądrowych ER. 

Proponowane badania stanowią nowe podejście terapeutyczne 
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wobec udaru mózgu i asfiksji okołoporodowej, które opiera się na 

selektywnej aktywacji błonowych ER. Hipoteza badawcza zakłada, 

że: I. Pourazowe podanie selektywnego aktywatora błonowych ER 

wywołuje efekt neuroprotekcyjny w mysich i ludzkich modelach 

udaru mózgu i asfiksji okołoporodowej. II. Mechanizm 

neuroprotekcji polega na stymulacji szlaków sygnałowych 

błonowych ER, czemu towarzyszy hamowanie neurotoksyczności 

i zależnych od mikrogleju procesów zapalnych mózgu, 

przywrócenie integralności śródbłonka, a także normalizacja 

statusu epigenetycznego komórek nerwowych oraz przywrócenie 

upośledzonych w wyniku niedotlenienia/niedokrwienia funkcji 

lokomotorycznych i poznawczych. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 
Oferta jest skierowana do absolwentów studiów II stopnia 

kierunków neurobiologia, biologia, biochemia, biotechnologia 

lub pokrewnych. 

Wymagana jest aktywność naukowa podczas studiów, udział w 

kołach naukowych, ukończone szkolenie dla osób 

odpowiedzialnych za wykonywanie procedur z udziałem zwierząt 

laboratoryjnych. Wymagana jest także bardzo dobra znajomość 

języka angielskiego. 

 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

✓ Badania finansowane z grantu NCN SONATA 17 - 

2021/43/D/NZ7/00633  

(kierownik projektu – dr Agnieszka Wnuk)  

 

✓ Działalność Statutowa Instytut Farmakologii im. Jerzego 

Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
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1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Małgorzata Kajta, Prof. PhD 

Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences in 

Krakow; Department of Pharmacology, Head of Laboratory of 

Neuropharmacology and Epigenetics 

e-mail: kajta@if-pan.krakow.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

Agnieszka Wnuk, PhD 

Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences in 

Krakow; Department of Pharmacology, Laboratory of 

Neuropharmacology and Epigenetics, 

e-mail: wnuk@if-pan.krakow.pl  

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Title: Determination of the importance of the membrane fraction 

of estrogen receptors in the protection of neuronal cells against 

hypoxic-ischemic damage. 

There is no strategy that possess wide therapeutic window and 

effectively treats stroke and perinatal asphyxia in majority of 

patients. Globally, there is a strong demand for chemicals 

exhibiting wide therapeutic window and acting on complex 

processes accompanying brain hypoxia/ischemia and reperfusion. 

It is generally accepted that estrogen receptor-mediated signaling 

plays key roles in neuroprotection and its impairment during the 

course of hypoxia/ischemia may predispose for cerebral 

infarction. Recent research demonstrated that membrane non-

nuclear estrogen receptors (ERs) are potential therapeutic targets 

to evoke neuroprotection without inducing hormonal side effects 

attributed to activation of classical nuclear ERs. This study 

proposes a novel therapeutic approach for stroke and perinatal 

asphyxia that relies on a selective activation of non-nuclear ERs. 

The research hypotheses assume that: I. Post-treatment with 
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selective activator of mERs possesses neuroprotective potential 

and causes neuroprotection in mouse and human models of stroke 

and perinatal asphyxia. II. The mechanism of neuroprotection is 

associated with up-regulation of non-nuclear ER signaling that is 

accompanied by an inhibition of neurotoxicity and microglia-

related neuroinflammation, restoration of endothelium integrity 

as well as by normalization of epigenetic statuses of neuronal 

cells and restoration of locomotor and cognitive functions.  

4 Additional requirements to 

the candidate 

The offer is addressed to graduates of second degree studies in 

the fields of neurobiology, biology, biochemistry, biotechnology 

or related. Scientific activity during studies, participation in 

scientific circles, completed training for persons responsible for 

performing procedures involving laboratory animals is required. 

A very good command of English is also required. 

5 Sources of financing 
✓ Research studies financed from NCN project - SONATA 17 

nr 2021/43/D/NZ7/00633 (PI – Agnieszka Wnuk, PhD) 

 

✓ Statutory fund of the Maj Institute of Pharmacology at the 

Polish Academy of Sciences in Krakow, Poland 

 

 

 

  


