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Oferta tematyki prac dyplomowych, krótka charakterystyka Katedry Fizjologii 

i Endokrynologii Zwierząt 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), regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt, czynniki wrodzonej 

i nabytej odporności zwierząt, neuroendokrynna regulacja osi podwzgórze-przysadka- gonady 

u ryb, ekspresja mRNA receptorów hormonów w tkankach zwierząt,  immunoendokrynna 

rola tkanki tłuszczowej, wpływ ksenobiotyków na czynność układów neuroendokrynnych 

ptaków, rola hormonu wzrostu, prolaktyny i akwaporyn w regulacji czynności jajnika 

i jajowodu ptaków, profilowanie miRNA, inżynieria białek. 

 

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, statyny 

w warunkach podstawowych i zaburzonej homeostazy. Interakcja peptydów na poziomie 

centralnego i obwodowego układu nerwowego –opioidów, greliny, nesfatyny. 

Neuroendokrynne podstawy uzależnienia, procesu starzenia oraz pobierania pokarmu. Rola 

osi mózgowo-jelitowej oraz tkanki tłuszczowej oceniana poprzez pomiar zmian syntezy 

i sekrecji neuropeptydów. 

Metody analityczne: biochemiczne, radioimmunologiczne, ELISA, hodowli komórkowych, 

hybrydyzacji in situ, PCR, Western Blot.  

Zwierzęta: owce, trzoda chlewna, ptaki, myszy, szczury oraz tkanki do badań in vitro. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Rola statyny w regulacji aktywności nadnerczy” 

b. „Reakcja greliny na suplementację miedzi i cynku u ptaków”  

c. „Rola nesfatyny w modulacji reakcji stresowej” 

d. „Reakcja receptorów muskarynowych na czynniki stresotwórcze u zwierząt”  

e. „Udział greliny w regulacji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej” 

f. „Wpływ glikokortykoidów na zmiany stężenia hormonu wzrostu w przysadce prosiąt”  

g. „Reakcja  insulinopodobnego czynnika (IGF-I) na immunostymulacyjne działanie 

oligosacharydu w krwi jagniąt” 

h. „Wpływ stanu metabolicznego zwierząt na stężenie adipokin” 

i. „Charakterystyka receptorów opioidowych w mózgowiu hyperglikemicznych prosiąt” 

 

2. Prof. dr hab. Andrzej Sechman 

Tematyka badawcza: a) Wpływ hormonów tarczycy na funkcję osi podwzgórze-przysadka-

jajnik u ptaków.  

b) wpływ ksenobiotyków środowiskowych na: 

  - procesy steroidogenezy, proliferacji i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych ptaków 

 - funkcje gruczołu tarczowego i metabolizm jodotyronin u ptaków 

Metody analityczne: radioimmunologiczna, ELISA, RT-PCR i Real-Time PCR, metody 

fluorescencyjne, Western Blot, metody spektrofotometryczne 

Zwierzęta: Kura domowa (Gallus domesticus) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Rola dejodynaz w metabolizmie hormonów tarczycy” 
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b. „Rola jodotyronin w regulacji osi podwzgórze-przysadka-tarczyca u kury (Gallus 

domesticus)” 

c. „Wpływ hormonów tarczycy na wydzielanie cAMP przez niehierarchiczne pęcherzyki 

jajnikowe kury (Gallus domesticus)” 

d. „Wpływ polichlorowanych bifenyli na czynność osi podwzgórze-przysadka-tarczyca” 

e. „Wpływ trójjodotyroniny na funkcję osi podwzgórze-przysadka-jajnik u kury (Gallus 

domesticus)” 

f. „Oddziaływanie PCB 153 na sekrecję progesteronu z warstwy ziarnistej pęcherzyków 

jajnikowych kury (Gallus domesticus)” 

g. „Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli na funkcję przedowulacyjnych 

pęcherzyków jajnikowych kury (Gallus domesticus)” 

h. „Wpływ PCB 126 na ekspresję mRNA monooksygenazy cytochromowej CYP1A5 w 

jajniku kury (Gallus domesticus)” 

i. „Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na funkcję osi podwzgórze-

przysadka-tarczyca u kury (Gallus domesticus)” 

j. „Wpływ nitrofenoli na podstawowe i stymulowane przez 8-Br-cAMP wydzielanie 

progesteronu z warstwy ziarnistej pęcherzyków jajnikowych kury (Gallus 

domesticus)” 

 

3. Dr hab. Anna Hrabia, prof. UR 

Tematyka badawcza: Endokrynologia rozrodu samic ptaków domowych. Regulacja procesu 

steroidogenezy, apoptozy i proliferacji w jajniku. Rola hormonu wzrostu, prolaktyny i 

akwaporyn w regulacji czynności jajnika i jajowodu ptaków. Rola receptorów hormonów 

steroidowych w układzie rozrodczym ptaków. Udział metaloproteinaz w remodelingu układu 

rozrodczego ptaków.  

Metody analityczne: RIA do oznaczania stężenia hormonów we krwi i tkankach.  

Immunohistochemia do wykrywania obecności i lokalizacji białek na skrawkach 

parafinowych tkanek, TUNEL do identyfikacji komórek apoptotycznych, RT-PCR, Real 

Time-PCR do badania ekspresji genów, metody kolorymetryczne i fluorymetryczne do 

badania aktywności enzymów, Western Blot  

Zwierzęta: Ptaki  

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

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. „Udział hormonu wzrostu w regulacji apoptozy w jajowodzie kury podczas 

dojrzewania płciowego”  

e. „Ekspresja metaloproteinazy-9 w jajniku kury (Gallus domesticus)” 

f. „Ekspresja akwaporyny 4 w jajniku ptaków” 

 

4. Dr hab. Danuta Wrońska: 

Tematyka badawcza: Określenie roli kwasu glutaminowego w neuroendokrynnej czynności 

nadnerczy i struktur motywacyjnych mózgowia w podstawowej i wzbudzonej stresem 

aktywności. Wykazanie udziału poszczególnych grup receptorów dla tego neurotransmitera w 

kształtowaniu aktywności wymienionych struktur u królika. 
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Metody analityczne: radioimmunologiczne, radioenzymatyczne, immunoenzymatyczne 

biochemiczne, PCR. 

Zwierzęta: owce, króliki 

Przykładowe tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: 

a. „Poziom ekspresji mRNA 11HSD w nadnerczach owiec w czasie stresu i adaptacji” 

b. „Wpływ kwasu glutaminowego na aktywność nadnerczy królików w wydzielaniu 

amin katecholowych” 

c. „Wpływ kwasu glutaminowego na aktywność nadnerczy królików w wydzielaniu 

glikokortykoidów” 

 

5. Dr hab. Małgorzata Grzesiak 

Tematyka badawcza: Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy ssaków. Określenie 

udziału witaminy D3 w procesach fizjologicznych i patologicznych zachodzących w jajniku 

i macicy, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy PCOS i endometriozy. Rola 

egzosomów w komunikacji oocyt-komórki ziarniste w pęcherzyku jajnikowym. 

Metody analityczne: real-time PCR, RT-PCR, Western Blot, ELISA, RIA, hodowle 

komórkowe in vitro, hodowle organotypowe, immunocyto- i immunohistochemia 

Zwierzęta: świnia 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Autofagia w ciałku żółtym świni podczas cyklu estralnego” 

b. „Ekspresja receptora witaminy D3 na poziomie mRNA w macicy niedojrzałej 

i dojrzałej płciowo świni” 

 

6. Dr hab. Magdalena Socha 

Tematyka badawcza: Neuroendokrynna regulacja osi podwzgórze-przysadka- gonady u ryb. 

Wpływ ksenobiotyków (polichlorowane bifenyle, pestycydy, syntetyczne detergenty, metale 

ciężkie) na embriogenezę ryb oraz układ rozrodczy ryb karpiowatych.  

Metody analityczne: ELISA do oznaczania LH oraz steroidów gonad, inkubacje in vitro 

(komórki przysadki mózgowej, oocyty ryb). 

Zwierzęta: karp (Cyprinus carpio L.); karaś srebrzysty Carassius gibelio B.) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a.  „Wpływ pestycydu Roundup oraz tamoksifenu na dojrzewanie oocytów karasia 

srebrzystego (Carassius gibelio B.) oraz sekrecje 17α20β-P in vitro” 

b. „Wpływ syntetycznego detergentu Pur na rozwój embrionalny, dynamikę wylęgu 

oraz przeżywalność ikry karasia ( Carassius gibelio Bloch)” 

c. „Zależność pomiędzy twardością wody, a wpływem wybranych metali ciężkich na 

ryby słodkowodne” 

d. „Wydzielanie 17α20β-P po dootrzewnowym podaniu Arocloru 1254 (PCB) oraz 

tamoksifenu (bloker receptorów estrogenowych) samicom karasia (Carassius 

gibelio Bloch) w okresie wczesnej odbudowy gonad” 

e. „Spontaniczne i stymulowane przez GnRH wydzielanie LH ze zdyspersowanych 

komórek przysadki mózgowej samic karpia pod wpływem tamoksifenu i arocloru 

1254” 

 

7. 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, przepiórka japońska 
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Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Ekspresja mRNA TERT i TRF2 w gonadach zarodków kury domowej po ekspozycji 

na BPA in ovo” 

b. Ekspresja mRNA receptora FSH i receptora LH w błonie kosmówkowo-omoczniowej 

zarodków kury domowej po ekspozycji na bisfenol A” 

c. „Analiza ekspresji mRNA receptorów estrogenowych ( i ) w błonie kosmówkowo-

omoczniowej zarodków kury domowej po ekspozycji na różne dawki bisfenolu A” 

d. „Porównanie ekspresji mRNA -kateniny w jajniku zarodków kury domowej i w 

wybranych strukturach jajnika kury niosącej” 

 

8. 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 prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a.  „Zmiany endokrynnej funkcji jajnika u zwierząt z zaburzeniami metabolicznymi” 

b. „Wpływ deksametazonu na proliferację limfocytów zwierząt z zespołem 

metabolicznym” 

c. : „Udział rezystyny w aktywności immunologicznej limfocytów u prosiąt” 

d. „Wpływ ostrego i chronicznego stanu zapalnego na aktywność TNF w śledzionie 

prosiąt” 

 

9. Dr inż. Ewa Ocłoń 

Tematyka badawcza: Badania naukowe  koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi 

biotechnologicznych (profilowanie miRNA, inżynieria białek) do analizy etiologii zaburzeń 

metabolicznych (m.in.: otyłości, upośledzonej tolerancji glukozy). Obecnie przedmiotem 

intensywnych badań jest synteza i oczyszczanie białek rekombinowanych, otrzymywanych 

w systemach ekspresyjnych Escherichia coli lub w układach drożdżowych. 

Metody analityczne: profilowanie miRNA, HPLC, Q-PCR, hodowla komórek in vitro, 

ELISA, Western Blot 

Zwierzęta: --- 

 

10. Dr Anna Kozubek 

Tematyka badawcza: Wpływ ksenobiotyków środowiskowych na: 

a) funkcjonowanie jajnika (wydzielanie hormonów steroidowych, ekspresję genów 

i białek procesu steroidogenezy, procesy proliferacji i apoptozy) 

b) status oksydacyjny-redukcyjny komórki, którego zaburzenie prowadzi do rozwoju 

stresu oksydacyjnego (aktywność najważniejszych przeciwutleniaczy występujących 

w komórkach takich jak dysmutaza nadtlenkowa (SOD), peroksydaza glutationowa 

(GPx) i reduktaza glutationowa (GR), należących do enzymatycznego systemu 

antyoksydacyjnego) 

c) procesy biotransformacji (aktywność enzymów I i II fazy metabolizmu) 

Metody analityczne: hodowle komórkowe, Real-time PCR, Western Blot, ELISA, metody 

kolorymetryczne i fluorymetryczne 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Wpływ nitrofenoli na aktywność enzymu CYP3A w pęcherzykach jajnikowych kury 

(Gallus gallus domesticus)” 
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b. „Wpływ nitrofenoli na proliferacje komórek OVCAR-3” 

c. „Przebieg stresu oksydacyjnego w komórkach OVCAR-3 po ekspozycji na 

nitrofenole” 

 

11. Dr inż. Mirosław Kucharski 

Tematyka badawcza: Zagadnienia związane ze zmiennością genetyczną rejonów 

promotorowych, miejsc splicingowych i sekwencji kodujących oraz badanie wpływu różnych 

czynników (np. wiek, zróżnicowane żywienie, rasa) na ekspresję wybranych genów 

odpowiedzialnych za przemiany kwasów tłuszczowych i metabolizm lipidów u zwierząt. 

Metody analityczne: PCR-RFLP, HRM-PCR, genotypowanie, RT-PCR, Real-Time PCR. 

Zwierzęta: owce, kury. 

Zagadnienia prac dyplomowych: 

a. Licencjackie/inżynierskie – polimorficzność, ekspresja i rola genów związanych 

z przemianami tkanki tłuszczowej. 

b. Magisterskie – zmienność genetyczna genów związanych z metabolizmem kwasów 

tłuszczowych i lipidów, m. in. FABP4, PPARγ lub SCD u owcy domowej (Ovis aries) 

(prace oryginalne). 
 

12. Dr inż. Piotr Antos  

Tematyka badawcza: Proces przebudowy układu kostnego w trakcie rozwoju embrionalnego 

u ptaków. Fizjologiczna rola receptora AhR, udział szlaku RANKL/RANK/OPG oraz 

oddziaływanie ksenobiotyków na proces remodelingu tkanki kostnej. 

Metody analityczne: metody biochemiczne, ELISA, Real-Time PCR 

Zwierzęta: kura domowa (Gallus gallus domesticus)  

Przykładowe tematy prac dyplomowych, przeglądowych i doświadczalnych 

a. „Rola receptora węglowodorów aromatycznych w komórce zwierzęcej” 

b. „Receptor AhR jako regulator wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej” 

 
 


