
Bioinżynieria zwierząt 
 

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt 

     
dr Kornelia Kucharska 

Ocena patogeniczności nicieni owadobójczych względem wybranych grup bezkręgowców 

(badania laboratoryjne) 

     dr Agnieszka Tylkowska Występowanie pasożytów u zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich 

     



 

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt 
     

dr hab. Joanna Gruszczyńska 
Choroby genetyczne zwierząt 

Monitoring populacji zwierząt 

     
dr Wioleta Drobik-Czwarno 

Uwarunkowania genetyczne wysoce patogennej grypy ptaków 

Zastosowanie sekwencjonowania w skali całego genomu w badaniach na zwierzętach 

     dr Katarzyna Fiszdon Modele zwierzęce w eksperymencie 

     

dr Beata Grzegrzółka 

Programy hodowli i ochrony zwierząt 

Badania dotyczące zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 

Analiza zmienności genetycznej zwierząt w małych populacjach 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

Analiza danych rodowodowych 

Zwierzęta laboratoryjne 

Przepiórka japońska w badaniach 

     

dr Zuzanna Nowak-Życzyńska 

Zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi molekularnych i cytogenetycznych w 

diagnostyce i ochronie zwierząt (wymóg: podstawowe przygotowanie do pracy w 

laboratorium oraz wiedza z zakresu genetyki) 

     

dr Marlena Wojciechowska 

Zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi molekularnych i cytogenetycznych w 

diagnostyce i ochronie zwierząt (wymóg: podstawowe przygotowanie do pracy w 

laboratorium oraz wiedza z zakresu genetyki) 

     



 

Katedra Hodowli Zwierząt 
     

dr hab. Beata Kuczyńska prof. uczelni 

Wpływ pozostałości antybiotyków w mleku na parametry przydatności technologicznej 

Pozostałości antybiotyków w surowcach pochodzenia zwierzęcego a zdrowie 

konsumentów 

Standardowa jakość siary w odniesieniu do składników o właściwościach 

immunosupresyjnych i antyoksydacyjnych 

Czynniki determinujące zawartość fosfolipidów w tłuszczu mlekowym 

Badania modelowe nad zwiększeniem jakości higienicznej mleka w oparciu o dodatki 

paszowe o właściwościach immunosupresyjnych 

Polimorfizm białek mleka w odniesieniu do parametrów przydatności technologicznej 

Zależności między polimorficznymi wariantami białek mleka a biochemicznymi 

parametrami krwi u krów ze zdiagnozowaną ketozą 

     

dr hab. Kamila Puppel 

Polimorfizm laktoprotein mleka (mleko krowie, mleko klaczy)  

Markery diagnozowania schorzeń metabolicznych u wysokowydajnych krów rasy PHF  

Markery stresu oksydacyjnego u wysokowydajnych krów rasy PHF  

Zależność między schorzeniami metabolicznymi krów rasy PHF a jakością mleka  

Zależność między schorzeniami metabolicznymi krów rasy PHF a potencjałem 

oksydacyjnym  

Wpływ genów kandydujących/markerów genetycznych na kształtowanie się jakości mięsa 

wołowego/cielęciny  

Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mleka/siary (m.in : system żywienia: eko vs 

intensywny, suplementacja dodatkami tłuszczowymi, zioła)  

Czynniki genetyczne kształtujące jakość mleka/siary  

Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mięsa wołowego/cielęciny  

Wykorzystanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów 

kształtujących potencjał antyoksydacyjny mleka klaczy  

     
dr hab. Aurelia Radzik-Rant prof. uczelni 

Właściwości i zawartość składników bioaktywnych w produktach pochodzących od owiec 

i kóz 

     
dr hab. Witold Rant 

Właściwości i zawartość składników bioaktywnych w produktach pochodzących od owiec 

i kóz 

     



Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze 
     

dr hab. Maciej Kamaszewski 

Wykorzystanie embrionów ryb w badaniach toksykologicznych 

Embriologia oraz histologia wybranych układów ryb wykorzystywanych w 

badaniach modelowych 

Wpływ żywienia ryb na zmiany aktywności enzymów trawiennych 

Nanoekotoksykologia 

     dr Małgorzata Rzepkowska  Mechanizmy związane z rozwojem zaburzeń układu rozrodczego u ryb   

    

 

dr Dobrochna Adamek-Urbańska 

Histologia wybranych gatunków ryb akwariowych i produkcyjnych  

Zastosowanie, wykorzystanie i modyfikacja technik histologicznych w badaniach 

kręgowców wodnych  

Embriologia ryb akwariowych i produkcyjnych  

     



 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

 
     

dr hab. Sławomir Jaworski 

Antybakteryjne właściwości wybranych ekstraktów roślinnych 

Nanokompozyty grafenowe dekorowane nanocząstkami tytanu jako czynnik 

antybakteryjny 

Ocena toksyczności nanocząstek srebra z wykorzystaniem wybranych organizmów 

modelowych 

     

dr hab. Marta Grodzik 

Przegląd systematyczny oraz metaanaliza zagadnień związanych z chorobami 

nowotworowymi oraz nowatorskimi terapiami biologicznymi  

Przegląd innowacyjnych terapii stosowanych w leczeniu glejaków  

Hodowla pierwotnych osteoblastów i chondrocytów  

     

dr Barbara Strojny-Cieślak 

Modyfikacja aktywności biologicznej wybranych związków aktywnych z wykorzystaniem 

nanonośników 

Aktywność biologiczna kurkuminy w postaci liposomalnej 

     dr Mateusz Wierzbicki Analiza wpływu nanomateriałów węglowych na aktywność migracyjną  

     

dr Magdalena Matusiewicz 

Elementy składu chemicznego ekstraktów lub hydrolizatów białkowych z różnych tkanek 

ślimaków Helix aspersa maxima i Helix aspersa Müller oraz ich wpływ na komórki 

nowotworowe jelita grubego  

Elementy składu chemicznego ekstraktów z wybranych roślin zielarskich i ich wpływ na 

komórki nowotworowe jelita grubego  

Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów z wybranych roślin zielarskich i ich wpływ na stan 

zapalny komórek jelita grubego  

     

dr Anna Hotowy 

Mezencymalne komórki macierzyste, możliwości pozyskiwania i zastosowań 

Aspiraty tkanek w medycynie regeneracyjnej - pozyskiwanie i zastosowania terapeutyczne 

Charakterystyka komórek macierzystych i ich zastosowanie 

     
dr Marlena Zielińska-Górska 

Porównanie aktywności oksydacyjnej nanocząstek Fe3O4 o różnorodnej charakterystyce 

wobec komórek mięśniowych       

dr Natalia Kurantowicz 
Wpływ nanokompleksów na kierunkową taksję limfocytów 

Biodystrybucja nanocząstek węglowych na przykładzie wybranych modeli biologicznych      

 



Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (Jabłonna) 
      

dr Małgorzata P. Majewska (Zakład Żywienia 

Zwierząt) 

Wpływ dodatku tanin hydrolizujących w dawkach pokarmowych dla owiec na trawienie 

węglowodanów w żwaczu 

(Rolą Magistranta będzie oznaczenie aktywności enzymatycznej mikrobiologicznych 

polisacharydaz w treści żwacza (karboksymetylocelulazy, ksylanazy, amylazy oraz 

pektynazy przy użyciu spektrofotometru, na podstawie ilości uwolnionych cukrów 

redukujących), jak również ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w płynie 

żwacza metodą chromatografii gazowej)      

dr inż. Paweł Konieczka (Zakład Żywienia 

Zwierząt) 

Wpływ nano-selenu na integralność przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów w 

indukowanym stanie zapalnym  

Wpływ kannabidiolu na integralność przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów w 

indukowanym stanie zapalnym  

(Magistrant wykona podstawowe analizy histologiczne (pomiary morfostruktury jelit) oraz 

molekularne (ekspresja genów warunkujących integralność jelit))      

dr inż. Małgorzata Białek (Zakład Żywienia 

Zwierząt) 

Wpływ procesu nowotworowego na prof.il kwasów tłuszczowych i procesy peroksydacji 

w wybranych tkankach szczurów żywionych dietą z dodatkiem granatowca właściwego i 

przepękli ogórkowatej  

(Rolą Magistranta będzie oznaczenie całkowitego prof.ilu kwasów tłuszczowych metodą 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) Oznaczenie izomerów 

sprzężonych kwasów tłuszczowych i ich metabolitów - techniką jonowymiennej 

chromatografii cieczowej (Ag+-HPLC) z detekcją fotodiodową (PDA) Oznaczenie 

zawartości dialdehydu malonowego (MDA) techniką wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej (RP-UHPLC) z detekcją fotodiodową (PDA)       

dr Michał Szlis (Zakład Fizjologii Zwierząt) 

 Regulacje procesów rozrodczych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego - 

(początek wrzesień/październik 2020) 

Rolą Magistranta będzie: udział w doświadczeniu in vivo na zwierzętach; analiza 

immunohistochemiczna koncentracji i lokalizacji hormonów gonadotropowych w 

podwzgórzu i przysadce; analiza radioimmunologiczna koncentracji oraz analiza 

parametrów pulsacyjnego uwalniania hormonów gonadotropowych do krwi obwodowej 

     



 

dr Patrycja Młotkowska 

prof. dr hab. Tomasz Misztal (Zakład Fizjologii 

Zwierząt) 

Wpływ stresu na syntezę allopregnanolonu (AP) i AP na ekspresję genów receptora 

glikokortykoidów i mineralokortykoidów w ośrodkowym układzie nerwowym i przysadce 

u owcy (początek wrzesień/październik 2020) 

Analizy laboratoryjne będą obejmowały oznaczanie ekspresji genów enzymów 

syntetyzujących AP w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz genów receptora 

glikokortykoidów i mineralokortykoidów w OUN i w przysadce metodą Real-Time PCR      

dr hab. Jarosław Woliński, prof. instytutu 
Zastosowanie terapii enzymatycznej w leczeniu dny moczanowej/ lub mukowiscydozy/ lub 

regulacji glikemii      

 


