
 

Immunogenetyka 

1. Jakie są różnice między epitopami rozpoznawanymi przez limfocyty T i B? 

2. O czym mówi "hipoteza higieniczna"? 

 

Mikrobiologia kliniczna 

1. Wymień serowary pałeczek Salmonella ważnych w medycynie weterynaryjnej. Podaj 

wywoływane przez nie choroby. 

2. Scharakteryzuj znane czynniki tzw. zakaźnego mastitis. 

 

Ocena toksyczności substancji z zastosowaniem metod alternatywnych 

1. Wymień i omów krótko przyczyny wprowadzenia metod alternatywnych w badaniach 

toksykologicznych. 

2. Omów główne zastrzeżenia związane ze stosowaniem królika jako modelu 

zwierzęcego w teście Draiz’a. Jakie znasz modele in vitro polecane w badaniu 

potencjalnego działania drażniącego na oko? 

 

Bioinżynieryjne techniki w produkcji szczepionek 

1. Co to jest i na czym polega odwrotna wakcynologia? 

2. W jaki sposób konstruuje się szczepionki DNA? Jakie są zalety i wady takich 

szczepionek? 

 

Biotechniki rozrodu zwierząt 

1. Metody produkcji zarodków zwierzęcych in vitro. Kryteria klasyfikacji zarodków do 

transferu. 

2. Środki krioochronne stosowane w kriokonserwacji gamet i zarodków. 

 

Procesy śmierci komórki 

1. Czym jest autofagia i jakie funkcje może pełnić w organizmie? 

2. Wykaż podobieństwa i różnice w wewnątrzpochodnym i zewnątrzpochodnym szlaku 

indukcji apoptozy. 

 



Hodowle in vitro 

1. Czym są „hodowle pierwotne”? 

2. Do jakich oznaczeń wykorzystuje się test MTT? 

 

Technologie liposomowe 

1. Wymień i krótko scharakteryzuj typy liposomów jakie można uzyskać w warunkach 

laboratoryjnych. 

2. W jaki sposób przygotowuje się liposomy wielowarstwowe na skalę laboratoryjną? 

 

Biologia komórek macierzystych 

1. Co to są mezenchymalne komórki macierzyste? 

2. Podaj cechy komórek macierzystych. 

 

Biologia komórek nowotworowych 

1. Wymień cechy komórki nowotworowej. 

2. Wymień i scharakteryzuj etapy kancerogenezy. 

 

Substancje biobójcze 

1. Na czym polega i do czego wykorzystywany jest test LAL? 

2. Podaj przykład zootoksyny i wyjaśnij mechanizm jej działania na organizm. 

 

Dobrostan zwierząt 

1. Proszę podać pięć podstawowych zasad (wymogów) dobrostanu zwierząt; od jakich 

czynników zwierzę musi być wolne? 

2. Proszę podać główną różnicę pomiędzy ubojem zwierząt zgodnym z zasadami UE, a 

ubojem rytualnym (religijnym). 

 

Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów produkcji zwierzęcej 

1. Sklasyfikuj produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wg zapisu.  

2. Wymień technologiczne sposoby przetworzenia surowców niejadalnych kategorii 3 na 

przykładzie rogowizny.  

 



Biomateriały 

1. Czym są, jaki jest podział, i w jakim celu stosujemy biomateriały? 

2. Czym jest biozgodność biomateriałów, w jaki sposób dokonujemy oceny biozgodności 

implantów? 

 

Techniki bioindykacyjne 

1. Do czego wykorzystywany jest wskaźnik EPT? 

2. Co to są bioindykatory? Podaj przykład bioindykatorów lub systemów bioindykatorów 

wykorzystywanych w monitoringu ekosystemów wodnych. 

 

Genetyka populacji 

1. Co to jest depresja inbredowa i od czego zależy? 

2. Jakie czynniki zakłócają równowagę genetyczną w populacji? 

 

Białkowe regulatory ekspresji genów 

1. Wymień i krótko scharakteryzuj główne domeny DBD (domeny wiążące DNA) 

czynników transkrypcyjnych.  

2. Opisz regulację ekspresji genów u prokariota na przykładzie operonu laktozowego i 

arabinozowego pod względem białek regulatorowych oraz ich ligandów.  

 

Uszkodzenia i naprawa DNA 

1. Źródła uszkodzeń DNA (ogólna charakterystyka). 

2. Krótka charakterystyka naprawy DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) u E. coli 

oraz choroby związane z zaburzeniem tego systemu naprawy DNA w komórkach 

ludzkich. 

 

Mutageneza środowiskowa oraz podstawy procesów kancerogenezy 

1. Jakie zmiany wywołuje hydroksyloamina w molekularnych mechanizmach 

mutagenezy? 

2. Jakie znasz onkogeny wirusowe? Wymień 5 przykładów. 



Bioocena produktów biotechnologicznych 

1. Jakie modele badawcze można zastosować do badań biooceny produktów 

biotechnologicznych? 

2. Co oznacza określenie biozgodność? 

 

Technologie produkcji zwierzęcej 

1. Systemy utrzymania zwierząt gospodarskich.  

2. Technologie żywienia zwierząt gospodarskich. 

  

Podstawy patofizjologii 

1. Jak leukocyty wywędrowywują z naczyń krwionośnych w zapaleniu? 

2. Udział witamin i mikroelementów w ochronie komórki przed rodnikami. 

 

Inżynieria przeciwciał monoklonalnych 

1. Schemat produkcji przeciwciał monoklonalnych metodą klasyczną. 

2. Podaj przykłady jak wykorzystywane są przeciwciała monoklonalne w medycynie a 

jak w weterynarii. 

 

Parazytologia molekularna 

1. Przedstaw charakterystyczne cechy pasożytów ludzkich i zwierzęcych w kontekście 

zachodzących molekularnych interakcji pasożyt – żywiciel. Na jakim poziomie 

inwazji możliwe jest prowadzenie badań mechanizmów tych interakcji?  

2. Jakie gatunki pasożytów psa i/lub kota wywołują choroby u ludzi? 

 

Cytogenetyka 

1. Wymień i omów inwersje pericentryczne, które zaszły w filogenezie bydłowatych. 

2. Jak odróżnić u bydła translokację robertsonowską 1/29 od trisomii XXY? 

 

Wirusologia molekularna 

1. Krótko scharakteryzuj możliwości terapeutycznego zastosowania wirusów. 

2. Opisz krótko ogólne mechanizmy działania chemioterapeutyków przeciwwirusowych 

(„punkty uchwytu”). 



 

 Badania in vivo 

1. Wykorzystanie ryb jako zwierząt modelowych w badaniach in vivo. Jakie są zalety 

tego modelu w badaniach naukowych? 

2. Wykorzystanie ptaków w badaniach in vivo. Jakie są zalety tego modelu w badaniach 

naukowych? 

 

Nanosystemy 

1. Jakie rodzaje energii mogą być gromadzone za pomocą nanosystemów; podaj 

przykłady? 

2. Jakie są podstawowe gałęzie zastosowania nanosystemów w medycynie i biologii? 

 

Techniki immunohistochemiczne 

1. Czym różni się technika immunohistochemiczna od immunofluorescencyjnej? 

2. Jakie są główne etapy barwienia immunohistochemicznego preparatów zatopionych w 

parafinie? 

 

Projektowanie zwierząt transgenicznych 

1. Co to są zwierzęta transgeniczne? Jakie metody wykorzystywane są w transgenezie zwierząt?  

2. Omów na przykładzie 2 ssaków gruczoły mlekowe jako bioreaktory do wytwarzania leków, 

uwzględniając wady i zalety transgenezy? 

 


