
Zainteresowania naukowe Pracowników Katedry Biotechnologii Zwierząt obejmują 

badania nad rozpracowaniem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na procesy 

związane z rozrodem, laktacją i metabolizmem zwierząt. Szczególną rolę odgrywają w tych 

badaniach owce, które wykorzystywane są nie tylko jako przedstawiciele własnego gatunku,  

ale również jako zwierzęta modelowe. Katedra posiada Stację Doświadczalną, zlokalizowaną 

na Bielanach, stanowiącą zaplecze do badań i zajęć dydaktycznych. W jej skład wchodzi 

nowocześnie wyposażona owczarnia główna wraz ze stadem ok. 80 owiec, należących do 

różnych ras oraz druga owczarnia - wyposażona w unikatową dojarnię. Infrastruktura Katedry 

pozwala na prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie, szkolenie młodej kadry, 

nabycie umiejętności praktycznych podczas semestralnych praktyk studenckich oraz na 

kompetentne przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, szczególnie ze studentami kierunków 

macierzystego Wydziału. Zaplecze laboratoryjne Katedry – Laboratorium Biotechnologii i 

Genomiki oraz Pracownia Biologii Molekularnej i Hodowli Tkanek wraz z salami 

dydaktycznymi, umożliwiają prowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem 

najnowszych technik z zakresu: metod pozaustrojowej hodowli komórek i tkanek, infuzji 

organotypowej, diagnostyki molekularnej, inżynierii genetycznej, biologii nasienia, 

neuroendokrynologii czy neurobiologii. Laboratoria Katedry są wyposażone w nowoczesny 

sprzęt wysokiej klasy oraz dostosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dostępny 

warsztat laboratoryjny pozwala na stosowanie precyzyjnych technik badawczych nowej 

generacji. W pracowniach Katedry studenci mogą nie tylko uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych doskonalących ich umiejętności, ale także z powodzeniem realizować 

doświadczenia w ramach prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich. 

 

 

Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska 

 

Tematyka badań – Rozpoznanie czynników i mechanizmów warunkujących utrzymanie 

homeostazy energetycznej u owiec o sezonowym rozrodzie. Określenia roli adipokin, takich 

jak leptyna czy rezystyna i innych czynników metabolicznych – greliny, oreksyn A i B w 

regulacji sekrecji i syntezy melatoniny przez szyszynkę owiec oraz wydzielania LH, FSH 

przez przysadkę w cyklu okołorocznym w warunkach in vitro i in vivo. Rola rezystyny w 

leptynooporności. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania zjawiska leptynoooporności u 

owiec, w tym rozpoznania roli czynnika SOCS-3, długiej i krótkiej formy receptora leptyny. 

Zbadanie sezonowych zmian w przechodzeniu leptyny i jej analogów oraz rezystyny przez 

barierę krew-mózg oraz określenie roli czynników VEGF oraz ich receptorów (VEGFR1 i 

VEGFR2) w tym procesie. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Funkcje protekcyjne melatoniny 

2. Hormony regulujące proces łaknienia u ssaków 

3. Rola leptyny, greliny i oreksyny w utrzymaniu homeostazy energetycznej u ssaków 

4. Kisspeptyna – neurohormon o kluczowej roli w rozrodzie 

5. Wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu czerniaka 

 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Wydzielanie leptyny u owiec pod wpływem rezystyny w zależności od długości dnia 



2. Profil dobowy i okołoroczny wydzielania kisspeptyny u owiec 

3. Wpływ długości dnia, egzogennej leptyny i greliny na poziom uwalnianej melatoniny 

z eksplantów szyszynek owiec – badania in vitro 

4. Uwalnianie leptyny z eksplantów tkanki tłuszczowej u owiec pod wpływem rezystyny 

w zależności od długości dnia 

5. Oddziaływanie rezystyny i długości dnia na uwalnianie melatoniny u owiec 

 

 

dr hab. Anna Wójtowicz 

 

Tematyka badań - Wpływ ksenobiotyków na procesy steroidogenezy w komórkach jajnika, 

jak również łożyska ssaków. Wpływ środowiskowych związków na procesy proliferacji, 

różnicowania oraz śmierci komórek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów neurogenezy 

oraz neurodegeneracji. Efekty działania obecnych w środowisku związków zaburzających 

procesy endokrynne na metabolizm i procesy detoksykacyjne w komórkach endokrynnych 

oraz w komórkach nerwowych. Rola receptorów hormonów steroidowych, receptorów 

aktywowanych proliferatorami peroksysomów typu gamma i receptorów węglowodorów 

aromatycznych w mechanizmie działania ksenobiotyków w układzie rozrodczym samicy oraz 

w układzie nerwowym. Badania prowadzone na modelach hodowli komórek in vitro. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Wpływ bisfenolu A na procesy rozrodcze ludzi i zwierząt 

2. Wpływ związków estrogennie czynnych obecnych w środowisku na układ rozrodczy 

męski 

3. Nowotworowe komórki macierzyste 

4. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste i perspektywy ich wykorzystania 

5. Zastosowanie nanotechnologii w terapii nowotworów 

 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Wpływ tetrabromobisfenolu A (TBBPA) na proces steroidogenezy i apoptozy w 

komórkach pęcherzyka jajnikowego świni domowej (Sus scrofa f. domestica) 

2. Zaangażowanie receptorów estrogenowych typu alfa i beta w mechanizm działania 

triklosanu w komórkach pęcherzyka jajnikowego świni (Sus scrofa f. domestica) 

3. Nonylofenol jako czynnik zaburzający sekrecję progesteronu i ludzkiej gonadotropiny 

kosmówkowej w hodowlach in vitro komórek linii JEG-3 

4. Wpływ leku przeciwdepresyjnego – fluoksetyny na sekrecję hormonów łożyskowych 

w hodowli in vitro komórek JEG-3 

5. Wpływ triklosanu na żywotność i proces apoptozy w komórkach kory mózgowej 

myszy. Badania in vitro 

6. Ftalan di(2-etyloheksylu) jako związek zaburzający proliferację astrocytów mózgu 

myszy w hodowli in vitro 

 

 

dr hab. inż. Urszula Kaczor 

 

Tematyka badań - wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli zwierząt 

gospodarskich oraz w badaniach podstawowych na poziomie molekularnym. Badania 

struktury genetycznej krajowych ras owiec i kóz, monitoring bioróżnorodności zasobów 

genetycznych. Badanie zmienności genetycznej odpowiedzialnej za wzrost plenności u owiec 



ras krajowych, identyfikacja genu głównego determinującego u owiec wielkość miotu. 

Określanie markerów genetycznych odpowiedzialnych za poziom cech wzrostu, wartości 

rzeźnej i jakości mięsa u owiec, świń i drobiu. Badanie możliwości modyfikacji jakości mięsa 

jagnięcego. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Charakterystyka populacji owiec olkuskich plennych hodowanych w stadach objętych 

oceną RZHOiK w Nowym Targu 

2. Możliwości kształtowania prozdrowotnych właściwości spożywczych produktów 

owczarskich 

3. Analiza zmienności genetycznej w obrębie sekwencji kodującej genu SCD1 u owcy 

domowej 

4. Owca długowełnista pogórza i jej znaczenie dla polskiego owczarstwa 

5. Markery genetyczne wysokiej plenności owiec 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Profil lipidowy tkanki mięśniowej jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania 

maciorek polskiej owcy górskiej z trykami rasy plenna owca olkuska i charollaise 

2. Cechy użytkowości mięsnej kurcząt a zmienność w genie FADS2 

3. Zmienność w genie miostatyny u owiec ras mięsnych 

4. Polimorfizm genu receptora greliny a jakość mięsa brojlerów kurzych 

5. Polimorfizm w locus genu inhibiny (INHA) u wybranych ras owiec 

 

 

dr hab. inż. Edyta Molik 

 

Tematyka badań - Czynniki środowiskowe i genetyczne wpływające na zapoczątkowanie i 

utrzymanie laktacji u małych przeżuwaczy. Wpływ zróżnicowanego fotoperiodu oraz 

melatoniny na produkcyjność i behawior małych przeżuwaczy. W celu rozpoznania 

mechanizmów regulujących syntezę mleka prowadzone są badania dotyczące roli hormonów 

metabolicznych w regulacji sekrecji prolaktyny i hormonu wzrostu. Znaczenie substancji 

bioaktywnych mleka małych przeżuwaczy. Rola owiec w ochronie środowiska 

przyrodniczego oraz utrzymaniu ekorozwoju na terenach górskich. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Walory prozdrowotne mleka owczego 

2. Wpływ melatoniny na sekrecję mleka u owiec 

3. Biologiczne mechanizmy instynktu macierzyńskiego u owiec 

4. Produkty regionalne i tradycyjne pochodzenia owczego 

5. Możliwości przerobu mleka owiec i kóz 

6. Rola pasterstwa transhumancyjnego w Europie 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Wpływ długości dnia na parametry biologiczne wełny owczej 

2. Wpływ długości dnia i egzogennej melatoniny  na mleczność owiec 

3. Wpływ liczby karmionych jagniąt na profil kwasów tłuszczowych w mleku owiec 

4. Wpływ czynnika TRH na sekrecje prolaktyny u owiec- badania in vitro 

5. Analiza gospodarki pasterskiej na terenie Tatrzańskiego parku Narodowego 

6. Charakterystyka hodowli kóz w województwie podkarpackim 

 



dr hab. inż. Maciej Murawski 

 

Tematyka badań - Główne kierunki badań dotyczą hodowli i rozrodu owiec ze szczególnym 

uwzględnieniem biotechnologicznych metod w inseminacji i transplantacji zarodków, 

sterowania rozrodem oraz przebiegu falowego wzrostu pęcherzyków jajnikowych w sezonie i 

poza sezonem rozrodczym u owiec i kóz. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Charakterystyka sezonowości rozrodu owiec i kóz 

2. Inseminacja owiec w Polsce i na świecie 

3. Transplantacja zarodków w hodowli małych przeżuwaczy w Polsce i na świecie 

4. Metody synchronizacji rui u owiec i kóz 

5. Rozwój metod zapłodnienia in vitro u małych przeżuwaczy 

6. Efekt samca-naturalna metoda synchronizacji rui u owiec i kóz 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Zastosowanie ultrasonografii i rezonansu magnetycznego do określania rezerwy 

pęcherzykowej w jajnikach świń, bydła i owiec ex situ 

2. Ocena skuteczności zanrażania nasienia tryka w rozrzedzalniku TRIADYL i 

mlekowo-żółtkowo-fruktozowym 

3. Wpływ pory roku na wyniki kriokonserwacji nasienia tryka 

4. Zastosowanie ultrasonograficznej analizy echotekstury jajnika do oceny obecności 

wybranych enzymów steroidowych w pęcherzykach jajnikowych owiec 

5. Wpływ czasu przechowywania nasienia tryka po rozmrożeniu na integralność błony 

cytoplazmatycznej plemników 

6. Wpływ estradiolu i medroksyprogesteronu lub naturalnego progesteronu na poziom 

owulacji u owiec poddanych stymulacji pFSH 

7. Charakterystyka okrywy wełnistej alpak w wybranych gospodarstwach Polski 

południowej 

 

dr inż. Małgorzata Szczęsna 

 

Tematyka badań - Neuroendokrynologia zwierząt gospodarskich ze szczególnym 

uwzględnieniem interakcji zachodzących pomiędzy peptydami regulującymi apetyt a osiami 

somato- i laktotropową. Rola hormonów metabolicznych w procesach rozrodu zwierząt. 

Molekularne mechanizmy leżące u podstaw zjawiska leptynooporności. Udział fotoperiodu i 

melatoniny w regulacji procesów metabolicznych u zwierząt sezonowych. Udział czynników 

supresyjnych w sygnalizacji płynącej od leptyny, prolaktyny i hormonu wzrostu. Metody 

izolacji i hodowli różnego typu komórek w warunkach in vitro. Genetyczne uwarunkowania 

cech użytkowych zwierząt gospodarskich. 

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Rola białek SOCS-3 w rozwoju centralnej oporności na leptynę ze szczególnym 

uwzględnieniem mysich modeli otyłości indukowanej dietą 

2. Zastosowanie inżynierii tkankowej w urologii rekonstrukcyjnej 

3. Molekularne mechanizmy regulujące przepuszczalność bariery krew-mózg 

4. Bariera krew - mózg – modele in vitro 

5. Hormonalna regulacja poboru pokarmu w okresie ciąży i laktacji 

 

 



Przykładowe prace magisterskie: 

1. Wpływ leptyny i zmieniającej się długości dnia na ekspresję mRNA genu SOCS–3  

w przysadce owiec – badania in vitro 

2. Oddziaływanie hormonu wzrostu i fotoperiodu na ekspresję mRNA genu SOCS–3  

w przysadce owiec – badania in vitro 

3. Wpływ laktacji oraz fotoperiodu na poziom transkrypcji genu  

SOCS-3 w gruczole mlekowym owiec 

4. Oddziaływanie antagonisty leptyny na ekspresję czynników SOCS-3 w przysadce owiec 

5. Wpływ interakcji między leptyną i prolaktyną na ekspresję supresorów SOCS-3  

w przysadce owiec 

6. Analiza ekspresji receptorów leptyny na wybranych etapach rozwoju płodowego jagniąt 

 

 

 

dr inż. Katarzyna Kirsz 

 

Tematyka badań - Neuroendokrynne mechanizmy odpowiedzialne za występowanie 

okołorocznych zmian w procesach rozrodczych i metabolicznych u owiec. Analiza zależności 

pomiędzy układem anoreksygennym (leptyna, serotonina i jej receptory 2B/2C)  

i oreksygennym (oreksyny A i B oraz grelina) oraz ich wpływ na aktywność osi gonado-, 

somato- i laktotropowej na poziomie podwzgórza, przysadki mózgowej i obwodu u owiec  

w różnych porach roku. Badanie oddziaływania greliny, oreksyny A i leptyny na proces 

biosyntezy melatoniny w szyszynce owiec oraz przenikanie tego hormonu z płynu mózgowo-

rdzeniowego do krwi w zależności od fotoperiodu. Modele doświadczalne: in vivo - owce z 

wprowadzonymi kaniulami do III i IV komory mózgu; in vitro – inkubacje eksplantów 

szyszynek i przysadek gruczołowych metodą na granicy faz ciecz-gaz, inkubacje eksplantów 

tkanki tłuszczowej, hodowle jednowarstwowe komórek szyszynki i przysadki gruczołowej 

owiec.  

 

Przykładowe prace inżynierskie/licencjackie: 

1. Substytuty skóry – przegląd, możliwości zastosowania i perspektywy wykorzystania 

2. Wpływ życia w środowisku skażonym światłem na rozwój chorób psychicznych  

i metabolicznych 

3. Dysfunkcja pracy zegara biologicznego przyczyną nowotworzenia 

 

Przykładowe prace magisterskie: 

1. Wpływ oreksyny A na wydzielanie hormonu luteinizującego w fazie ciałka żółtego  

u owiec 

2. Wpływ oreksyny A i skracającego się dnia na wydzielanie kwasu 5-

hydroksyindolooctowego u owiec 

3. Okołoroczne i dobowe zmiany w profilu wydzielania oreksyny A u owiec 
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