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Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt 

dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW 

Choroby genetyczne zwierząt 

Monitoring genetyczny populacji zwierząt 

Diagnostyka genetyczna 

dr Wioleta Drobik-Czwarno Zastosowanie sekwencjonowania w skali całego genomu w badaniach na zwierzętach 

dr Katarzyna Fiszdon Modele zwierzęce w eksperymencie 

dr Beata Grzegrzółka 
Zwierzęta laboratoryjne 

Przepiórka japońska w badaniach 

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 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  
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Katedra Hodowli Zwierząt  

prof. dr hab. Beata Kuczyńska 

Gruczoł mlekowy ssaków jako bioreaktor dla substancji bioaktywnych 

Podstawowe badania proteomiczne mleka różnych gatunków zwierząt w kontekście jakości 

surowca i zachowania statusu zdrowotnego  

Biomarkery schorzeń metabolicznych krów 

Mikrobiomy, biofilmy – badania mikrobiologiczne 

Zagospodarowanie biomasy – projekty biogazowni  

dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW 

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. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW 
Wykorzystanie nanocząstek w profilaktyce schorzeń gruczołu mlekowego 

Wykorzystanie nanocząstek w profilaktyce schorzeń racic u bydła  

dr hab. Monika Łukasiewicz-Mierzejewska, 

prof. SGGW 

Czynniki środowiskowe i genetyczne kształtujące jakość produktów drobiarskich 

Właściwości i zawartość składników bioaktywnych w produktach pochodzących od drobiu  

dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW 
Właściwości i zawartość składników bioaktywnych w produktach pochodzących od owiec 

i kóz  

dr hab. Witold Rant, prof. SGGW 
Właściwości i zawartość składników bioaktywnych w produktach pochodzących od owiec 

i kóz  

Prof. dr hab. Anna Rekiel 
Białka terapeutyczne pozyskiwane od zwierząt transgenicznych (krew, mleko, mocz, 

nasienie, białko jaj)  
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Syndrom IUGR u zwierząt i ludzi 

dr Jacek Łojek 

Parazytologia zwierząt trawożernych: dynamika inwazji, analiza czynników wpływających 

na inwazje pasożytów przewodu pokarmowego koni, bydła i owiec w różnych warunkach 

utrzymania i użytkowania. 

Endoparazytofauna gęsi gęgawy (Anser anser) 

Endoparazytofauna gołębi pocztowych i ozdobnych  

     

     
       

     

 

  

Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze 

dr hab. Maciej Kamaszewski prof. SGGW 

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 zaburzeniami układu rozrodczego u ryb 

Wpływ ksenoestrogenów na rozwój i różnicowanie gonad 

Ekspresja czynników genetycznych związanych z różnicowaniem płci i rozwojem 

gonad 

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  

dr Magdalena Fajkowska 

Wpływ kwasu kynureninowego (KYNA) na stan śluzówki jelita myszy domowej. 

Ekspresja czynników genetycznych związanych z rozwojem i różnicowaniem płci 

u ryb 
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Katedra Nanobiotechnologii  
dr hab. Sławomir Jaworski prof. SGGW Antybakteryjne właściwości wybranych nanomateriałów  
dr Barbara Strojny-Cieślak Cytotoksyczność wybranych nanocząstek (modele in vitro)  

dr inż. Patryk Krzeminski 

Wpływ wybranych nanocząstek na proces różnicowania komórek mezenchymalnych  

Wpływ nanocząstek na regulacje ekspresji genów  

Wpływ nanocząstek na skuteczność terapii antynowotworowych  

dr inż. Magdalena Matusiewicz 

Elementy składu chemicznego i status redoks hydrolizatów z różnych tkanek ślimaków i 

ich wpływ na komórki nowotworowe jelita grubego  

Wpływ podawania drożdży Yarrowia lipolytica z nadprodukcją kwasu kynureninowego na 

status redoks i markery stanu zapalnego/odporności w wybranych odcinkach przewodu 

pokarmowego myszy  

dr Anna Hotowy 
Wpływ wybranych nanostruktur na biokompatybilność skafoldów do hodowli 

tkankowych/komórkowych  

dr hab. Marta Grodzik prof. SGGW 
Właściwości antynowotworowe wybranych związków bioatywnie czynnych lub 

nanocząstek  

dr hab. Mateusz Wierzbicki Wpływ procesu sonikacji na toksyczność nanomateriałów  

dr Marta Kutwin 
Ocena biozgodności nanocząstek metali szlachetnych  

Ocena biologiczna nanonośników substancji biologicznie czynnych w badaniach 

modelowych in vitro  

dr inż. Marlena Zielińska Wpływ metforminy na kondycję komórek mięśnia sercowego  
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Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt   

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW 

Optymalizacja metod ekstrakcji związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych i 

zwierzęcych 

Badania strawności in vitro innowacyjnych dodatków do karm dla zwierząt    

Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW 

Ocena efektywności różnych metod konserwacji produktów ubocznych przemysłu rolno-

spożywczego 

Badania strawności in vitro pasz dla przeżuwaczy  
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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 profilu 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 
 

 


