
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji 

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w  

Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych 

1 Nazwisko i imię promotora, 

tytuł/stopień naukowy, 

jednostka, adres e-mail 

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna 

Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, Instytut Farmakologii im. 

Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego (opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

„Aktywność receptorów opioidowych kappa łączy sygnały 

neuronalne związane z kontrolą zachowań społecznych” 

Stawiamy hipotezę, że sygnały przekazywane przez receptory 

opioidowe kappa w jądrze półleżącym przegrody mózgu (NAc). W 

szczególności, przypuszczamy że dynorfina aktywuje receptory 

kappa zlokalizowane presynaptycznie na zakończeniach neuronów 

oksytocynowych, dopaminergicznych i serotonergicznych. W 

ramach zaproponowanego mechanizmu wydzielanie dynorfiny 

wywołane przez aktywację jednego z tych układów, spowoduje 

zahamowanie aktywności wszystkich trzech rodzajów neuronów.  

Aby zweryfikować postawioną hipotezę wytworzymy genetycznie 

modyfikowane myszy z wybiórczą inaktywacją receptorów 

opioidowych na neuronach dopaminergicznych, serotonergicznych 

lub oksytocynowych. Przypuszczamy, że mutacje nasilą 

nagradzające efekty interakcji społecznych i zniosą działanie 

nalmefenu na warunkowaną kontekstem społecznym preferencję 

miejsca. Aby dodatkowo potwierdzić, że w szczególności NAc jest 

odpowiedzialne za kontrolę zachowań społecznych, posłużymy się 

również mutacjami wywołanymi wirusem Cre transportowanym z 

przez aksony do ciał komórkowych (np. rAAV2-Cre). Trzecim 

modelem badań będą myszy z pełną delecją genu prodynorfiny, u 

których powinniśmy zaobserwować zbliżony fenotyp zachowań jak u 

zwierząt z wybiórczymi mutacjami. 

Wynikiem badań będzie wskazanie mechanizmu odpowiedzialnego 

za nagradzające efekty oddziaływań społecznych, co ma istotne 

znaczenie dla zrozumienia etiologii zaburzeń związanych z 

dysfunkcjami społecznymi. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku Biologia, Biologia 

Molekularna, Neurobiologia, Biotechnologia lub Bioinformatyka 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

Grant OPUS 2019/35/B/NZ7/03477 NCN finansuje badania i 

stypendium na okres 48 miesięcy. 
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1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Dr. Jan Rodriguez Parkitna 

Molecular Neuropharmacology, Maj Institute of Pharmacology, 

Polish Academy of Sciences 

2 Auxiliary supervisor (optional)  

affiliation,e-mail address 
 

3 Research subject 

Title 

Short description, up to 250 

words 

“Kappa opioid receptors integrate neuronal signaling involved in 

social behavior” 

We hypothesize that signaling through kappa opioid receptors in the 

nucleus accumbens (NAc) enables normal social behaviors. 

Specifically, we propose that dynorphin activates kappa opioid 

receptors located in the NAc presynpatically on oxytocin, 

dopaminergic and serotonergic neurons. Therefore, dynorphin 

release triggered by any of the above three neurotransmitters would 

lead to local inhibition of all three of them. The goal of this project is 

to test this hypothesis, and thus confirm a mechanism through which 

kappa opioid receptors in the NAc control social behaviors. 

To test the hypothesis we will generate genetically modified mice 

with selective inactivation of kappa opioid receptors in 

dopaminergic, serotonergic or oxytocin neurons. We expect that 

these mutations should enhance rewarding effects of social contact, 

and block the effects of nalmefene (a partial agonist of kappa opioid 

receptors) on social conditioned place preference. To confirm that 

signaling in the NAc is responsible for the observed phenotypes, we 

will generate mice with deletion of kappa opioid receptors in 

neurons projecting to the NAc (using rAAV2-Cre). We will also test 

the phenotype of mice with deletion of the gene encoding the 

precursors of dynorphins, as it should replicate most of the 

phenotypes observed with the selective mutations. 

The major outcome of the project will be the demonstration of a 

mechanism involved in mediating social reward. This should offer 

insight into mechanisms that may underlie psychopathologies that 

are associated with social impairments and a potential target for 

treatment.  

4 Additional requirements to the 

candidate 

Biology, Molecular Biology, Biotechnology, Neurobiology or 

Bioninformatics degree, 

5 Sources of financing Project OPUS 2019/35/B/NZ7/03477 funded by the National 

Science Centre (48 months of funding) 
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