
Oferta tematyki prac dyplomowych, krótka charakterystyka Katedry Fizjologii 

i Endokrynologii Zwierz ąt oraz imienny wykaz osób, które mogą być opiekunami prac. 

 
Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze: 
 Neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych u zwierząt (czynniki modulujące 
proces zapalny, aktywność nadnerczy zwierząt w wydzielaniu androgenów w czasie stresu 
i adaptacji), regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt, czynniki wrodzonej 
i nabytej odporności zwierząt, ekspresja mRNA receptorów hormonów w tkankach zwierząt, 
fizjologiczna rola opioidów i greliny, immunoendokrynna rola tkanki tłuszczowej, wpływ 
ksenobiotyków na czynność układów neuroendokrynnych ptaków, udział hormonu wzrostu 
w regulacji czynności układu rozrodczego u ptaków. 
 

1. Prof. dr hab. Krystyna Koziec 
Tematyka badawcza: Regulacja przebiegu analgezji u zwierząt w warunkach stresu; udział 
czynników wzrostowych i hormonów w karcynogenezie, fizjologiczna rola opioidów 
i greliny, zaburzenia neuroendokrynne podczas syndromu metabolicznego. Zróżnicowana 
odpowiedź układu nerwowego i endokrynnego na prebiotyki, synbiotyki  w warunkach 
podstawowych i zaburzonej homeostazy. 
 
Metody analityczne: biochemiczne, radioimmunologiczne, ELISA, hodowli komórkowych, 
hybrydyzacji in situ, PCR, Western blott. 
 
Zwierzęta: owce, trzoda chlewna, myszy, szczury oraz tkanki 
 
Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

a.  „Reakcja receptorów muskarynowych na czynniki stresotwórcze u zwierząt”. 
b. „Udział greliny w regulacji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej”. 
c.  „Wpływ glikokortykoidów na zmiany stężenia hormonu wzrostu w przysadce prosiąt”. 
d. „Reakcja insulinopodobnego czynnika I (IGF-I) na immunostymulacyjne działanie 
oligosacharydu w krwi jagniąt”. 
e. „Wpływ stanu metabolicznego zwierząt na stężenie adipokin”. 
f. „Charakterystyka receptorów opioidowych w mózgowiu hyperglikemicznych 

prosiąt.”. 
 
 

2. Dr hab. Andrzej Sechman, prof. UR 
Tematyka badawcza: a) oddziaływanie hormonów tarczycy na funkcję osi podwzgórze-
przysadka-jajnik u ptaków. Celem badań jest określenie wpływu jodotyronin na funkcję 
sekrecyjną przysadki mózgowej oraz procesy zachodzące w jajniku. 
b) wpływ ksenobiotyków na czynność jajnika ptaków. Badania te obejmują wpływ dioksyn 
i polichlorowanych bifenyli na procesy: steroidogenezy, proliferacji i apoptozy 
w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus).  
Metody analityczne: radioimmunologiczna, ELISA, RT-PCR i Real-Time PCR, metody 
fluorescencyjne 
Zwierzęta: Kura domowa (Gallus domesticus) 
Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a. „Wpływ trójjodotyroniny na wydzielanie progesteronu przez komórki granulozy 
przedowulacyjnych pęcherzyków jajnikowych kury”. 



b.„Wpływ tyroksyny na podstawowe i stymulowane przez LH wydzielanie hormonów 
steroidowych in vitro przez pęcherzyki jajnikowe kury (Gallus domesticus)”. 

c. „Wpływ dioksyn na wydzielanie progesteronu przez przedowulacyjne pęcherzyki 
jajnikowe kury (Gallus domesticus)”. 

d.„Ekspresja mRNA dejodynaz w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)”  
e. „Odpowiedź osi przysadkowo-tarczycowej na egzogenny TRH w wybranych fazach cyklu 

owulacyjnego u kury (Gallus domesticus)”. 
f. „Wpływ dioksyn na stężenie hormonów płciowych we krwi embrionów kurzych” 
g. „Wpływ trójjodotyroniny na funkcję osi podwzgórze-przysadka-jajnik u kury (Gallus 

domesticus)” 
 

3. Dr hab. Danuta Wrońska-Fortuna: 
Tematyka badawcza: Neuroendokrynna czynność nadnerczy owiec w czasie stresu 
i adaptacji do stresu. Określenie roli wazopresyny i oksytocyny w endokrynnej czynności 
kory i rdzenia nadnerczy w stresie i adaptacji. 
Metody analityczne: radioimmunologiczne, radioenzymatyczne, biochemiczne, PCR. 
Zwierzęta: owce 
Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat: 

a. „Stężenie i wydzielanie oksytocyny z nadnerczy owiec po jedno i trzykrotnie 
powtarzanym stresie emocjonalnym.” 

b. „Ekspresja mRNA oksytocyny w nadnerczach owiec w czasie stresu i adaptacji” 
c. „Wpływ wazopresyny (AVP) na aktywność rdzenia nadnerczy owiec w wydzielaniu 

katecholamin – badania in vitro 
d. „Wpływ oksytocyny na wydzielanie amin katecholowych z nadnerczy owiec – 

badania in vitro.” 
e. „Poziom ekspresji mRNA 11βHSD w nadnerczach owiec w czasie stresu i adaptacji.” 

 
4. Dr hab. Anna Hrabia: 

Tematyka badawcza: Endokrynologia rozrodu samic ptaków domowych. Regulacja procesu 
steroidogenezy, apoptozy i proliferacji w jajniku. Rola hormonu wzrostu i prolaktyny 
w regulacji czynności jajnika i jajowodu ptaków. Rola receptorów estrogenowych w układzie 
rozrodczym ptaków. 
Metody analityczne: RIA do oznaczania stężenia hormonów we krwi i tkankach. 
Immunocytochemia do wykrywania obecności i lokalizacji białek. TUNEL do identyfikacji 
komórek apoptotycznych. RT-PCR, Real Time-PCR do badania ekspresji genów. 
Zwierzęta: Ptaki 
Przykładowe tematy prac magisterskich: 

a. „Ekspresja mRNA IGF-I w jajniku dojrzewających kur po iniekcjach hormonu 
wzrostu.” 

b. „Immunocytochemiczna lokalizacja białka bax w jajniku kury podczas dojrzewania 
płciowego.” 

c. „Wpływ hormonu wzrostu na ekspresję receptorów estrogenowych w wątrobie kury 
podczas dojrzewania płciowego.” 

d. „Wpływ hormonu wzrostu na poziom estradiolu w jajniku kury podczas dojrzewania 
płciowego.” 

e. „Wpływ hormonu wzrostu na ekspresję mRNA witelogeniny II w wątrobie kury 
podczas dojrzewania płciowego.” 

 
 
 



5. Dr Agnieszka Grzegorzewska 
Tematyka badawcza: Badanie procesu embriogenezy kury domowej; rozwoju osi 
podwzgórze-przysadka-gonady, analiza procesu apoptozy i proliferacji  podczas różnicowania 
i rozwoju narządów. 
Metody analityczne: Real-Time PCR, RT-PCR, immunocytochemia 
Zwierzęta: kura domowa 
Przykładowe tematy prac dyplomowych (w trakcie realizacji):  

a. „Ekspresje mRNA kaspaz inicjatorowych w gonadach embrionów kury (Gallus 
domesticus)”. 

b. „Ekspresja mRNA kaspaz efektorowych w ulegających regresji pranerczach 
embrionów kury.” 

 
6. Dr inż. Joanna Zubel 

Tematyka badawcza: charakterystyka przebiegu procesu zapalnego w warunkach 
zaburzonego metabolizmu lipidowo-węglowodanowego. Określenie udziału wybranych 
adipokin tkanki tłuszczowej oraz hormonów osi HPA w modulowaniu reakcji zapalnej.  
Metody analityczne: RIA, ELISA, enzymatyczne, PCR, krótkotrwałe hodowle in vitro, 
proliferacja komórek 
Zwierzęta: prosięta, myszy 
Przykładowe tematy z poprzednich lat: 

a. „Zmiany proliferacji limfocytów zwierząt z zaburzeniami metabolicznymi.” 
b. „Trzewna tkanka tłuszczowa jako źródło markerów stanu zapalnego.” 
c. „Poziom greliny w żołądku i osoczu krwi kury domowej podczas głodzenia.” 
d. „Zmiany stężenia insuliny w trzustce zwierząt z zespołem metabolicznym.” 
e. „Poziom IL-6 w osoczu krwi prosiąt podczas zaburzeń metabolicznych.” 
f. „Wpływ czynników wzrostowych na komórki fizjologiczne i patologiczne.” 
g. „Zmiany endokrynnej funkcji jajnika u zwierząt z zaburzeniami metabolicznymi.” 
h. „Wpływ deksametazonu na proliferację limfocytów zwierząt z zespołem 

metabolicznym.” 
 

7. Dr inż. Ewa Ocłoń 
Tematyka badawcza: Analiza mechanizmów związanych z syntezą i sekrecją wybranych 
adipokin tkanki tłuszczowej w przebiegu zaburzeń metabolicznych (cukrzyca typu I i II, 
dyslipidemia, zapalenie). Opracowanie markerów diagnostycznych i/lub prognostycznych dla 
syndromu metabolicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych. 
Metody analityczne: Q-PCR, RT-PCR, ELISA, RIA, Western Blot, hodowle in vitro,  
Zwierzęta: Świnia domowa, myszy, szczury, kura domowa 
Przykładowe tematy prac: 

a. „Wpływ statyn na profil lipidowy osocza krwi zwierząt z zespołem metabolicznym.” 
b. „Wpływ ograniczenia paszy na ekspresję genu ghrl w trzewnej tkance tłuszczowej u kury 

domowej.” 
c. „Wpływ antagonisty receptora GHS-R1a na aktywność wydzielniczą komórek wątroby.” 

 
8. Dr inż. Maria Mika 

Tematyka badawcza: 
Metody analityczne: metody biochemiczne, radioimmunologiczne, ELISA 
Zwierzęta:  
Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

a. „Receptory hormonów steroidowych w jajniku u kury domowej.” 



b. „Receptory hormonów steroidowych w jajniku u ptaków – receptor progesteronowy” 
c. „Radioimmunologiczne oznaczenie progesteronu przy uzyciu zestawów 

diagnostycznych firmy ORION i DSL” 
d. „Charakterystyka receptorów estrogenowych w jajowodzie u ptaków” 
e. „Radioimmunologiczne oznaczenie estradiolu przy użyciu zestawów diagnostycznych 

firmy ORION i DSL” 


