
Zakład Anatomii Zwierząt prowadzi badania dotyczące anatomii funkcjonalnej, cytologii i histologii 

komórek, tkanek oraz narządów zwierząt domowych oraz amatorskich. Tematyka badawcza obejmuje 

następujące zagadnienia:  

 Morfologia oraz regulacje endokrynna układu rozrodczego różnych gatunków zwierząt   

 Wpływ wybranych ekstraktów ziołowych na zdrowotność i rozwój morfologiczno – 

histologiczny przewodu pokarmowego i zdrowotność ssaków.  

 Wykorzystanie analizy zmienności genów mitochondrialnych i jądrowych do badań 

pokrewieństwa gatunków i szczepów zwierząt 

 Mikrostruktura i profil histochemiczny mięśni, ekspresja białek cytoszkieletu.  

 Polimorfizm i ekspresja genów kształtujących parametry fizykochemiczne mięśni 

 Wykorzystanie mikrotomografii w obrazowaniu struktur tkankowych 

 Cytogenetyczny aspekt architektury jądra komórkowego ssaków domowych i fermowych 

 Wpływ nanocząstek metali na topologię chromatyny w jądrze komórkowym ssaków 

 Diagnostyka molekularna chorób zwierząt hodowlanych i domowych 

 

Studenci wykonujący prace dyplomowe w Zakładzie Anatomii Zwierząt nabywają wiedzę, 

umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiającą im podejmowanie pracy zarówno w gospodarstwach 

hodowlanych, przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczych, laboratoriach diagnostycznych jak 

i inspekcjach sanitarno – weterynaryjnych.  

 

Pracownicy Zakładu, którzy mogą być opiekunami prac dyplomowych i ich zainteresowania 

badawcze:  

 Dr Marta Kuchta – Gładysz - Cytogenetyka klasyczna i molekularna 

 Dr hab. Artur Osikowski -  Anatomia i histologia kręgowców, biologia rozrodu, filogeneza 

mięczaków, herpetologia, genetyka molekularna  

 Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk – Rozród i choroby drobnych ssaków, choroby odzwierzęce, 

diagnostyka cytogenetyczna i mikrobiologiczna  

 Dr hab. Dorota Wojtysiak - Wpływ wybranych czynników na mikrostrukturę i parametry 

fizyko-chemiczne mięśni ptaków i ssaków, struktura i funkcja układów rozrodczych ptaków i 

ssaków. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych, które mogą być wykonywane w Zakładzie Anatomii 

Zwierząt  

 Ocena struktury chromatyny oraz integralności DNA jądrowego w komórkach ssaków 

poddanych działaniu nanocząsteczek srebra w warunkach in vitro z wykorzystaniem testów 

cytodiagnostyczych (SCE, MN i SCGE).  

 Wpływ rasy i wieku ma mikrostrukturę i jakość mięśni świń. 

 Zależność pomiędzy tempem degradacji białek cytoszkieletu post mortem a mikrostrukturą i 

jakością mięsa. 

 Wpływ rasy i wieku na zmiany histopatologiczne mięśni. 

 Diagnostyka molekularna choroby aleuckiej u norek  

 Morfometria i histologia przewodu pokarmowego szynszyli fermowej 

 Ocena genotoksyczności środowiska fermowego z wykorzystaniem metod cytogenetycznych 

 Morfometria przewodu pokarmowego psa i kota domowego 

 Wpływ zabiegu sterylizacji na parametry strukturalne i mechaniczne kości piszczelowych kur. 

 Wpływ sezonu na aktywność dehydrogenazy 3 beta-HSD oraz mikrostrukturę jąder bażanta 

 Wykrywanie wirusa choroby aleuckiej (ADV) w próbkach środowiskowych przy użyciu 

analizy DNA. 



 Budowa anatomiczna układów rozrodczych wybranych gatunków płazów i gadów. 

 Monitoring herpetofauny wybranych obszarów. 

 Analiza niestabilności chromosomowych z wykorzystaniem metody cytogenetycznych 

 Biomonitoring środowiska hodowlanego zwierząt z zastosowaniem testów cytogenetycznych. 

 Kariologia w hodowli zwierząt hodowlanych i towarzyszących. 

 


