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Podstawowe informacje o temacie badawczym: 

Celem proponowanych badań będzie ocena możliwości wykorzystania preadipocytów mysich  linii 

3T3-L1 w celu weryfikacji działania lncRNA wytypowanych jako zaangażowane w proces odkładania 

się tkanki tłuszczowej u świń. Umożliwi to dostarczenie nowych informacji pomocnych przy 

opracowaniu skutecznych narzędzi w celu regulacji procesami adipogenezy i odkładania się tłuszczu i 

ewentualnie będzie dobrą wskazówką dla naukowców borykających się z wyszukiwaniem narzędzi 

także z zakresu biologii molekularnej, mających służyć walce z otyłością u ludzi. Otyłość, która w 

ostatnich latach stanowi poważny problem społeczny i zdrowotny, sprzyja występowaniu poważnych 

schorzeń cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy niewydolność narządowa. 

Wykorzystanie świni jako zwierzę modelowe w  tego typu badaniach świetnie sprawdza się w 

odniesieniu do analizy cech ilościowych, gdzie poziom tkanki tłuszczowej właśnie do takich należy. 

 

Główne pytania badawcze: 

1. Czy wybrany lncRNA reguluje ekspresję genów w preadipocytach poprzez miRNA? 

2. Czy działanie lncRNA jest uniwersalne, niezależne od gatunku? 

3. Czy predykcja bionformatyczna jest sprawnym narzędziem do przewidywania działania 

lncRNA? 

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

Pre-adipocyty mysie zostaną transferowane dwukierunkowym wektorem plazmidowym zawierającym 

wybrane fragmenty lub cała sekwencję jednego lncRNA, który został wybrany we wstępnych badaniach 

prowadzonych z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania całego transkryptomu i wykazywał 

istotne różnice w ekspresji w tkance tłuszczowej porównując osobniki/świnie charakteryzujące się 

wysokim i niskim stopniem otłuszczenia (Piórkowska et al. 2022). Drugi wektor będzie zawierał 

sekwencje miRNA, który wg wstępnych badań powinny być regulowane przez wskazany lncRNA. 

Badanie będzie prowadzone w trzech oddzielnych eksperymentach: 1 komórki zostaną transfekowane 

wektorem zawierającym lncRNA, gdzie ocenie poddany zostanie cały transkryptom linii mysiej, i 

zostanie przeanalizowane, które geny były wrażliwe na obecność wprowadzonego lncRNA i czy 

wybrany lncRNA miał wpływ na proces adipogenezy. 2. Linie mysie będą transfekowane wektorem 

zawierającym wskazane miRNA i oceniony zostanie transkryptom pre-adipocytów mysich w celu oceny 

wpływu miRNA na proces adipogenezy. 3.Preadipocyty mysie będą transfekowane wektorem 

zawierającym lncRNA i miRNA w celu oceny wpływu lncRNA na wskazany miRNA. Techniką 

wspierającą będzie technika qPCR. W czasie trwania eksperymentu, jeśli testowane wektory nie 

sprawdzą się dla tego układu, zostaną one wymienione na inne. 

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do kandydata): 

1. Podstawowa znajomość pracy w laboratorium komórkowym. 

2. Znajomość j. angielskiego. 

 

Dane o potencjalnych współpracownikach: Dr Wojciech Witarski (IZ PiB) 
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