
Propozycje tematów prac dyplomowych oraz obszary tematyczne, z których mogą być realizowane prace na 

kierunku Bioinżynieria zwierząt 

 

Prowadzący Tematy 

 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 

 

Prof. dr hab. Krystyna M. Charon Polimorfizmy funkcjonalne związane z procesami adipogenezy i miogenezy u zwierząt. 

Wpływ metylacji DNA na ekspresję genów związanych ze wzrostem i rozwojem zwierząt. 

Dr Wioleta Drobik 

 

Identyfikacja regionów genomu noszących sygnatury selekcji w wybranych liniach kur 

nieśnych. 

Zmienność liczby kopii (ang. CNV – copy number variation) w wybranych liniach kur 

nieśnych. 

Porównanie algorytmów do identyfikacji SNP, INDELi oraz CNV na podstawie danych z 

sekwencjonowania nowej generacji. 

Analiza polimorfizmu sekwencji regionów regulatorowych w wybranych liniach kur 

nieśnych.  

Dr Zuzanna Nowak Ocena parametrów jakości i żywotności nasienia żubrów (Bison bonasus) pobieranego 

post mortem, przed i po konserwacji kriogenicznej. 

Molekularna identyfikacja płci u wybranych gatunków zwierząt z chromosomową 

determinacją płci ZZ/ZW. 

Barcoding wybranych prób środowiskowych. 

Dr Andrzej Życzyński Wykrywanie mutacji chromosomowych w męskich komórkach germinalnych żubra (Bison 

bonasus). 



 

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

 

Dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW  Porównanie aktywności anty/pro-oksydacyjnej  wybranych ziół. 

Wpływ ekstraktów roślinnych na aktywność anty/pro oksydacyjną i poziom ekspresji 

wybranych białek – markerów stanu zapalnego. Badania in vitro na komórkach. 

Potencjał anty/pro-oksydacyjny  ziarna antycznych odmian pszenicy (orkisz, płaskurka, 

samopsza). 

Gluten antycznych odmian pszenicy o dużym potencjale prozdrowotnym (orkisz, 

płaskurka, samopsza). 

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW Ocena bioaktywności wybranych organicznych produktów fermentacji. 

Ocena wpływu wybranych produktów fermentacji na status mikrobiologiczny kału 

zwierząt. 

Rola mikrobiomu układu pokarmowego na rozwój i funkcjonowanie jelitowego układu 

nerwowego. 

Dr Anna Hotowy Wpływ metody łączenia nanocząstek srebra, miedzi i cynku z nanostrukturami 

węglowymi (DD, GO, DH13) na cechy fizyczne uzyskanych kompleksów (potencjał zeta, 

trwałość, stopień wysycenia nanostruktur węglowych i rozmieszczenie nanocząstek 

metalicznych). 

Dr Marta Grodzik Hodowle pierwotne neuronów izolowanych z zarodka kury (np.: metody pozyskiwania 

hodowli; stabilizacja hodowli; wpływ czynników różnicujących i suplementów wzrostu; 

wpływ pożywki kondycjonowanej; pozyskiwanie macierzystych komórek nerwowych). 

Hodowle pierwotne glejaka wielopostaciowego (izolacja z materiału klinicznego) oraz 

określenie ich markerów molekularnych. 



Dr Marta Kutwin Ocena efektywność działania nanonośników. 

Dr Mateusz Wierzbicki Nowotworowe komórki macierzyste - izolacja z komórek glejaka linii U-87, oznaczenie 

podstawowych markerów molekularnych oraz charakterystyka wzrostu. 

Hodowle sferoidalne komórek glejaka jako model oznaczenia toksyczności 

jednościennych nanorurek węglowych. 

Dr Sławomir Jaworski Ocena toksyczności nanocząstek DH13 w stosunku do komórek glejaka 

wielopostaciowego linii U87. 

Wykorzystanie nanocząstek DH13 jako transporterów substancji o działaniu 

przeciwnowotworowym. 

Właściwości proapoptyczne wybranych nanocząstek węglowych. 

Porównanie “skażenia mikrobiologicznego” wodnych zbiorników śródlądowych na terenie 

Warszawy. 



 

 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

 

Dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW Metody zwalczania mastitis u krów w aspekcie badań biotechnologicznych. 

Zagadnienia związane z biotechnologią mleka – np. struktura MFGM, CN, PRP. 

Nowoczesne metody badania zmienności gatunkowej frakcji lipidowej surowca. 

Nowoczesne metody badania bioaktywnych komponentów białkowych surowców 

zwierzęcych i ich polimorfizmu. 

Biomarkery stresu metabolicznego zwierząt. 

Czynniki genetyczne i środowiskowe determinujące jakość surowca. 

Prof. dr hab. Anna Rekiel Badania biomedyczne (świnie miniaturowe). 

Dr hab. Robert Głogowski Nowoczesne metody i techniki analityczne w badaniach metabolicznych u psów. 

Problematyka stosowania karm komercyjnych w żywieniu psów i kotów:  bezpieczeństwo, 

rynek, trendy. 

 

Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Kośla Ksenobiotyki u zwierząt gospodarskich, towarzyszących i wolno żyjących. 

 

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

 

Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska z zespołem 

 

 

Rola białka Sox 9 w ontogenezie. 

Wpływ receptora estrogenowego β na różnicowanie gonad ryb. 



Ryby modelowe w badaniach naukowych. 

Markery histopatologiczne wykorzystywane w ocenie skażenia środowiska wodnego. 

Rozwój mięśni szkieletowych podczas ontogenezy pielęgnic amerykańskich. 

Porównanie przebiegu procesu miogenezy ryb doskonałokostnych i chrzęstno kostnych. 

Czynniki wpływające na wzrost ryb. 

Czynniki molekularne regulujące proces miogenezy u zwierząt. 

Porównanie morfologii tkanki mięśniowej szybko i wolno rosnących jesiotrów rosyjskich. 

Morfologia przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących jesiotrów rosyjskich. 

Różnicowanie komórek podporowych w trakcie procesu gonadogenezy jesiotra 

rosyjskiego i syberyjskiego. 

Analiza ekspresji genów związanych z procesem rozwoju gonad i różnicowania płci u 

jesiotrów. 

Wpływ fitoestrogenów i ksenoestrogenów na płeć ryb. 

 


