
1 
 

Seminarium doktoranckie 
 Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 

UP Poznań 

25-26 czerwca 2014 

 

Budaj Beata 

Bugaj Szymon 

Dębiński Dariusz 

Dudek Krzysztof 

Gawałek Monika 

Graclik Agnieszka 

Graczyk Magdalena 

Gwóźdź Kinga 

Hejdysz Marcin 

Hryniewicz Kamila 

Jóźwiak Piotr 

Kaczmarski Mikołaj 

Kiełtyka-Kurc Agata 

Kierończyk Bartosz 

Kołodziejski Paweł Antoni 

Kowalczyk Karolina 

Mohamed El-Sherbiny 

Orsztynowicz Maciej 

Prozorowska Ewelina 

Przybylska Katarzyna 

Rawski Mateusz 

Sadkowski Sławomir 

Salamon Sylwia 

Stefańska Barbara 

Stefański Paweł 

Szczechowiak Joanna 

Szczepańska Katarzyna 

Walendowska Anna 

Zaworska Anita 

Zdun Maciej 

Żołnierowicz Katarzyna 

Żuraw Aleksandra 

53 

30 

17 

34 

39 

58 

2 

73 

7 

9 

51 

42 

28 

64 

60 

32 

18 

11 

49 

24 

55 

20 

14 

44 

47 

22 

67 

71 

4 

26 

76 

69 

 

 

  



2 
 

METODY REGRESYJNE W OCENIE WARTOS CI 
GENETYCZNEJ GĘSI  

Magdalena Graczyk, rok I 

Opiekun naukowy: Prof. dr. hab. Tomasz Szwaczkowski, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wprowadzenie 

 Pod względem produkcji gęsiny, Polska jest największym potentatem w Europie 

produkując ponad 1 220 tys. gęsi rocznie. Jednak ponad 90% tego surowca trafia na rynek 

zagraniczny. Jest to związane z małym zainteresowaniem tym surowcem na rynku krajowym. 

Obecne spożycie gęsiny w Polsce nie przekracza 25g/osobę/rok.  

Gęś zatorska od 1999 roku objęta jest programem Ochrony Zasobów Genetycznych 

Zwierząt Gospodarskich. Obecna populacja liczy 471 osobników. Utrzymywana jest na 

fermie w Rząsce należącej do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Wartość hodowlana szacowana jest nadal w oparciu o indeks selekcyjny, w którym 

uwzględnia się informacje o pochodzeniu (tylko pokolenie rodziców) i produkcyjności 

osobników (Wężyk 1978).  

W przeciwieństwie do innych gatunków drobiu, w przypadku gęsi jest bardzo mała 

liczba doniesień naukowych dotyczących analizy rodowodowej i oceny wartości genetycznej.  

 

Hipotezy badawcze 

1. Poziom homozygotyczności osobników ma wpływ na cechy produkcyjne gęsi 

zatorskich. 

2. Wykorzystanie modeli regresji losowej i regresji stałej do oceny wartości hodowlanej 

gęsi zwiększy dokładność szacowanych parametrów genetycznych. 

3. W genomie gęsi znajdują się regiony (tzw. loci cech ilościowych - QTL) mające duży 

wpływ na cechy produkcyjne. 

 

Cele pracy 

1. Określenie struktury genetycznej gęsi rasy zatorskiej. 

2. Oszacowanie poziomu zinbredowania osobników oraz wpływu inbredu na cechy 

produkcyjne. 

3. Dopasowanie modeli matematycznych do opisu wyznaczonych rzeczywistych 

krzywych wzrostu i nieśności. 

4. Oszacowanie parametrów genetycznych przy użyciu modeli regresji losowej i stałej. 

5. Identyfikacja regionów genomu o dużym efekcie na cechy użytkowe. 

Przewód doktorski: nie otwarty. 
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Spis publikacji 

Oryginalne prace twórcze: 

Graczyk M., Cwiertnia P., Borowska A., Barczak E., Szwaczkowski T. Inbreeding and its impact on the offspring sex ratio in 
pygmy hippopotamus (Cheoropsis liberiensis) population kept in zoological gardens. Folia Biologica Krakow. (manuskrypt w 
recenzji). 

Artykuły popularno-naukowe: 

Graczyk M., Szwaczkowski T. 2014. Proporcja płci potomstwa. Przegląd Hodowlany. (manuskrypt w druku). 

Graczyk M., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. 2011. Hipopotam karłowaty – teraźniejszość i przyszłość gatunku. Przegląd 
Hodowlany 1: 32-33. (MNiSW 4 pkt.) 

Doniesienia konferencyjne: 

Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M. 2014. Jakość mięśni piersiowych 
mieszańców kaczek typu Pekin. XLI Dni Przemysłu Mięsnego. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii 
Mięsa. Nauka – Praktyce 2014”. Warszawa, 22 maja 2014. Materiały konferencyjne: 25-29. 

Graczyk M., Borowska A., Barczak E., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T., Poziom homozygotyczności ojców i matek a proporcja 
płci potomstwa w populacji hipopotama karłowatego (Hexaprotodon liberiensis). IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10 – 
13 września 2013. Materiały konferencyjne: 162.  

Graczyk M., Borowska A., Barczak E., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. 2013. Struktura populacji hipopotama karłowatego 
(Hexaprotodon liberiensis) a problemy w hodowli. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: 
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Kraków, 9 – 11 września 2013. Materiały konferencyjne: 56.  

Graczyk M., Barczak E., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. 2012. Proporcja płci w populacji hipopotama karłowatego 
(Hexaprotodon liberiensis). LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: Zootechnika – przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Wrocław, 10 – 12 września 2012. Materiały konferencyjne - CD: 184.  

Graczyk M., Barczak E., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. 2011. Poziom inbredu a proporcja płci w populacji hipopotama 
karłowatego (Hexaprotodon liberiensis). LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: Znaczenie tradycji w chowie 
i hodowli zwierząt w dobie globalizacji. Poznań, 14 – 15 września 2011. Materiały konferencyjne: 206.  

Doniesienia konferencyjne przyjęte do prezentacji: 

Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. Pedigree analysis of the zatorska geese population. 2014. XXVI 
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association Kazimierz Dolny, 
Wrzesień 8-10, 2014. 

Andres K., Graczyk M., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2014. Usefulness of selected growth functions for description of the 
course of laying in zatorska geese. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału World’s Poultry 
Science Association Kazimierz Dolny, Wrzesień 8-10, 2014.  
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Skład chemiczny oraz wartoś c  pokarmowa produkto w 
fermentacji naśion łubinu wąśkoliśtnego 

Anita Zaworska, IV rok SD 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

 

Krótkie wprowadzenie: 

Łubin należy do gatunków promowanych do uprawy w Polsce ze względu na rodzime 

pochodzenie, wysoki udział białka w nasionach oraz możliwą konkurencyjność w stosunku 

do importowanej soi. Obecność składników antyodżywczych, a także niski udział 

aminokwasów w surowych nasionach łubinu, wpływają niekorzystnie na strawność 

składników pokarmowych i wykorzystanie paszy, szczególnie w porównaniu z 

poekstrakcyjną śrutą sojową. Przeprowadzone badania wstępne na ekstraktach łubinowych 

wykazały, że niektóre szczepy drożdży mogą wykorzystywać nieskrobiowe węglowodany w 

procesie fermentacji. Jak wynika z literatury proces fermentacji, może zwiększać udział 

białka w produkcie oraz poprawiać jego profil aminokwasowy, a także wpływać na obniżenie 

poziomu czynników antyodżywczych. Dodtkowo zarówno drożdże jak i bakterie mlekowe 

wykazują pre jak i probiotyczny wpływ na mikroflorę przewodu pokarmowego u świń, jednak 

jak dotąd nie przeprowadzono łączonego procesu fermentacji bakteryjno- drożdżowej na 

nasionach roślin strączkowych z przeznaczeniem do stosowania w żywieniu zwierząt. 

Hipoteza badawcza: 

Fermentacja bakteryjno-drożdżowa nasion łubinu wąskolistnego wpływa korzystnie na 

obniżenie zawartości czynników antyodżywczych, wartość paszową oraz specyficzne 

oddziaływanie uzyskanych produktów fermentacji na przewód pokarmowy zwierząt, przez co 

umożliwia szersze ich wykorzystanie jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w 

żywieniu prosiąt i warchlaków. 

Cel pracy: 

Opracowanie i optymalizacja parametrów procesu fermentacji bakteryjno-drożdżowej nasion 

łubinu wąskolistnego odmiany Neptun w kierunku uzyskania produktów o 

najkorzystniejszym składzie chemicznym, wykazującym pozytywny wpływ na wyniki 

produkcyjne u zwierząt  monogastrycznych. 

Materiał: 

Przedmiotem badań są nasiona łubinu wąskolistnego Lupinus angusifolius odmiany Neptun, 

suszone drożdże (Saccharomyces cerevisiae) oraz preparaty bakteryjne - Polmasil Extra 

(preparat polibakteryjny), Adisil (preparat monobakteryjny). 

Metody: 
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- Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu za pomocą drożdży oraz preparatów 

bakteryjnych; 

- Ocena wybranego produktu fermentacji w teście wzrostowym na szczurach (przyrosty masy 

ciała, FCR, wskaźniki biochemiczne krwi),  

-Oznaczenia standaryzowanej jelitowej strawności białka i aminokwasów wybranych 

produktów fermentacji u świń; 

- Doświadczenia produkcyjno-wzrostowe na prosiętach; 

- Ocena zdrowotności mikroflory przewodu pokarmowego młodych świń 

Wstępne wyniki: 

Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na znaczne zróżnicowania składu 

chemicznego preparatów uzyskanych w poszczególnych wariantach fermentacji bakteryjnej, 

drożdżowej, bakteryjno-drożdżowej i drożdżowo-bakteryjnej. Optymalizacja wykazała, iż 

najkorzystniejszy okazał się wariant fermentacji bakteryjno-drożdżowej fermentacji  tlenowej 

w czasie 24h. Produkt ten cechuje wyższa zawartość białka ogólnego o korzystniejszym 

składzie aminokwasowym i obniżonej zawartości czynników antyżywieniowych. Test 

wzrostowy wykazał, iż zastosowanie wybranego produktu łubinowego na szczurach nie 

wpłynęło negatywnie na parametry wzrostu zwierząt w stosunku do grupy kontrolnej (PŚS), a 

poprawiło oceniane parametry w stosunku do surowych nasion. W doświadczeniu na 

przetokowanych warchlakach wykazano, iż produkt po fermentacji charakteryzuje się wyższą 

strawnością białka i aminokwasów w stosunku do PŚS i surowych nasion łubinu 

wąskolistnego. 

 

Źródło finansowania: Grant nr.: 82/2011/GW "Wpływ fermentacji drożdżowej nasion łubinu 

na skład chemiczny i wartość pokarmową oraz możliwość wykorzystania uzyskanych 

produktów w żywieniu rosnących świń” oraz w ramach projektu badawczego dla młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Hodowli i Biologii 

Zwierząt, a także działalność statutowa. 

 

Przewód doktorski : otwarty     19.04.2013r,UP Poznań, WHiBZ 

 

Spis publikacji: 

Oryginalne prace twórcze: 

M. Kasprowicz-Potocka, E. Walachowska, A. Zaworska, A. Frankiewicz. The assessment of influence of different nitrogen 
compounds and time on germination of Lupinus angustifolius seeds and chemical composition of final products. Acta 
Societate Botanicorum Poloniae Vol 82, No 3 (2013). DOI: http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2013.018. - IF- 0.585. 
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M. Kasprowicz-Potocka, K. Chilomer, A. Zaworska, W. Nowak, A. Frankiewicz. The effect of feeding raw and germinated L. 
luteus and L. angustifolius lupin seeds on the growth performance of young pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, Vol. 
22, No. 2, 2013- liczba pkt MNiSW – 20. IF - 0,757. 

M. Kasprowicz-Potocka, P. Borowczyk, P. Gulewicz, A. Zaworska, A. Frankiewicz; Optymalizacja procesu fermentacji nasion 
łubinu za pomocą drożdży Saccharomyces cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie. 
Fragm. Agron. 29(4)2012. liczba pkt MNiSW – 5. 

E. Skrzypczak, M. Babicz, K. Szulc, A. Zaworska, J Buczyński. Organization of pig production and breeding in the 
Wielkopolska region in 2000–2010. Ann. Uni. Mariae Curie-Skłodowska Lublin. Vol. XXX (3)2012, 78-95. 
DOI: 10.2478/v10083-012-0023-z. liczba pkt MNiSW - 6.  

 

Przeglądowe artykuły naukowe (recenzowane)  

E. Skrzypczak, K. Szulc, A. Zaworska, A. Panek, J.T. Buczyński; Metody eliminacji zapachu płciowego knurów.  Postępy 
Nauk Rolniczych; nr 4/2011: 107-116.  
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Ocena wartoś c  AMEn śurowych i uśzlachetnianych 
naśion wybranych odmian bobiku niśkotaninowego (Vicia 

faba L.) w z ywieniu kurcząt rzez nych. 

Marcin Hejdysz, rok II 

Opiekun naukowy: Profesor dr hab. Andrzej Rutkowski, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki 

Paszowej  

 

Krótkie wprowadzenie 

 Wysoka koncentracja tanin w tradycyjnych odmianach bobiku spowodowała 

wykluczenie tego komponentu z żywienia drobiu. Na skutek prac genetycznych powstały 

odmiany bobiku charakteryzujące się bardzo niską zawartością tanin, co spowodowało 

możliwość szerszego stosowania nasion bobiku z żywieniu drobiu w tym kurcząt rzeźnych.  

Bobik ze względu za wysoką zawartość białka ogólnego (30%) oraz skrobi (40%) należy do 

grupy komponentów energetyczno-białkowych, z tego względu może stanowić alternatywę 

dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej. W obecnej literaturze brakuje informacji 

określających wpływ odmiany bobiku niskotaninowego na jego wartość pokarmową oraz ich 

zastosowania w formie surowej i uszlachetnionej w żywieniu kurcząt rzeźnych.  

 

Hipoteza badawcza 

 Pomiędzy surowymi i uszlachetnianymi nasionami bobiku odmian niskotaninowych, 

może występować zmienność pod względem wartości energetycznej (AMEn) w żywieniu 

kurcząt rzeźnych.  

Cel pracy 

 Celem prowadzonych badań będzie poznanie wartości energetycznej surowych i 

uszlachetnianych nasion wybranych odmian bobiku niskotaninowego oraz określenie jego 

zastosowania w żywieniu kurcząt rzeźnych.  

 

Materiały i Metody  

 W celu realizacji proponowanego tematu pracy doktorskiej, planuję się 

przeprowadzenie doświadczeń bilansowych i wzrostowych z wykorzystaniem pięciu odmian 

bobiku niskotaninowego. Materiał doświadczalny stanowić będą 5 odmian bobiku (Amulet, 

Albus, Kasztelan, Merlin, Olga) oraz jednodniowe kurczęta płci męskiej linii ROSS 308. Po 

przeprowadzonych doświadczeniach określone zostaną współczynniki odchowu kurcząt 

rzeźnych (BWG, FI, FCR) oraz oznaczona zostanie strawność składników pokarmowych oraz 
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wartość AMEN. Obliczone zostaną również korelacje Persona pomiędzy uzyskanymi 

wynikami a składem chemicznym poszczególnych odmian bobiku.  

 

Wstępne wyniki 

 Po przeprowadzonym doświadczeniu bilansowym stwierdzoną dużą zmienność w 

wykorzystaniu badanych odmian bobiku przez kurczęta rzeźne. Najwyższa wartość AMEN, 

retencja azotu, strawność tłuszczu surowego oraz suchej masy stwierdzona została w 

odmianie Kasztelan, podczas gdy najniższa w odmianie Albus. Proces ekstruzji znacząco 

poprawił strawność wszystkich badanych składników pokarmowych oraz wartość AMEN. 

 

Podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc) 

„Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu   

i wykorzystania w paszach.  Nr w UP 505.037.07 – Uchwała Rady Ministrów 149/11 z dnia 

9.08.2011. – umowa HOR zg 8422/2/201; lata :2011-2015; kierownik projektu (obszar 4): 

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski 

Przewód doktorski : nie otwarty, otwarty (data, Uczelnia, Wydział)  
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Wpływ inhibitoro w ś ciez ek ro z nicowania blaśtomero w 
na rozwo j  i jakoś c  blaśtocyśt bydła in vitro. 

Mgr inż. Kamila Hryniewicz, II rok 

Opiekun pracy: Prof. dr hab. Dorota Cieślak, Opiekun pomocniczy: dr inż. Zofia Madeja, Katedra 

Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Jednym z czynników ograniczających uzyskanie zarodkowych komórek macierzystych 

(ESC) z blastocyst zwierząt kopytnych, w tym bydła, jest brak zweryfikowanych markerów, 

które pozwoliłyby na ocenę ich pluripotencji. Zestaw takich markerów został bardzo dobrze 

scharakteryzowany dla zarodków myszy, zarówno dla transkryptów jak i białek. 

Wykorzystanie systemów inhibitorów 3i/2i umożliwiło pozyskanie linii komórek ES z 

zarodków szczepów myszy i szczura, u których się to nie powiodło z użyciem systemu 

klasycznego (z wykorzystaniem LIF). Istnieje wiele przesłanek, że nowatorski system 

inhibitorów 3i/2i jest bardziej uniwersalny od klasycznego i pozwoli uzyskać ESC z 

zarodków gatunków innych niż mysz. Inhibitory ścieżek sygnalizacyjnych blokują sygnały 

prowadzące do różnicowania się blastomerów w rozwijających się zarodkach. Linie ESC 

uzyskane przy użyciu systemów inhibitorów spełniają wszystkie warunki przypisywanie 

prawdziwym liniom komórek macierzystych (true ESC), takie jak zdolność do samo-

odnawiania się, tworzenia chimer, tworzenia potworniaków oraz przechodzenia do linii 

komórek germinalnych. Dowiedziono również, że ESC szczura pozyskane przy użyciu 

systemów 3i/2i wykazują ekspresję kluczowych markerów pluripotencji opisanych dla myszy. 

Mimo dużego zaangażowania naukowców, próby wyprowadzenia linii komórek ES z 

blastocyst zwierząt kopytnych pozostają nadal bezskuteczne. Wynika to głównie z braku 

zweryfikowanego panelu markerów pluripotencji oraz z użycia protokołów nieskutecznych 

dla tych gatunków. 

Hipoteza badawcza: najnowsze wyniki badań m.in. naszego zespołu pozwalają sądzić, 

że w blastocystach bydła i myszy istnieje podobny profil ekspresji markerów pluripotencji. 

Powiązanie tych informacji z nowatorskim protokołem uzyskiwania linii ESC z użyciem 

inhibitorów (systemy 3i/2i) stwarza realne warunki do wyprowadzenia takich linii z zarodków 

bydła. Ponieważ uzyskiwanie ESC jest poprzedzane inkubacją zarodków w pożywce 

uzupełnionej inhibitorami, bardzo ważnym zagadnieniem jest poznanie wpływu inhibicji 

ścieżek sygnalizacyjnych na wzrost i jakość zarodków. Badania na myszy wykazały, że 

inhibitory zawarte w pożywce do hodowli zarodków stymulują rozwój komórek ICM i 

hamują rozwój komórek TE. Zatem zarodki takie poddane są działaniu czynników, które nie 

są obecne podczas standardowej procedury. Zakładamy, że systemy inhibitorów 3i/2i użyte w 

tym projekcie mogą modyfikować profil ekspresji genów markerowych pluripotencji i mogą 

wpływać na wzrost i jakość zarodków (liczba komórek, apoptoza). 

Cel pracy: Analiza wpływu systemu inhibitorów 3i/2i na rozwój in vitro 

przedimplantacyjnych zarodków bydła ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania 

komórek ICM i TE oraz jakości blastocyst. 

Materiał i metody: Zarodki bydła w stadium blastocysty pozyskane w warunkach in vitro; 

barwienia immunofluorescencyjne (OCT4, NANOG, CDX 2 i GATA6), analiza względnego 
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poziomu transkryptów genów markerowych pluripotencji (NANOG, OCT4, SOX2, CDX2, 

GATA6, KRT18, FN1, REX1, KLF4, C-MYC) i genów markerowych jakości blastocyst 

bydlęcych (HSP70, Cx43, Glut-1, GDF9, IFNT2), oszacowanie indeksu apoptotycznego z 

wykorzystaniem metody TUNEL oraz określenie całkowitej liczby blastomerów. 

Wstępne wyniki: Wyniki wstępnej analizy względnego poziomu transkryptów genów 

markerowych pluripotencji wskazują na zwiększony poziom ekspresji czynników 

transkrypcyjnych OCT4 i NANOG w węzłach zarodkowych blastocyst hodowanych w 

obecności inhibitorów w systemie 2i w odniesieniu do zarodków kontrolnych. Wykonana 

została również analiza indeksu apoptotycznego i oszacowana całkowita liczba komórek w 

blastocystach SOF-2i i SOF (kontrola), jednak wyniki nie różnią się statystycznie. 

Przewód doktorski: nie otwarty  

 

Projekt badawczy realizowany w ramach grantu MNiSzW OPUS-3 DEC-2012-

05/B/NZ9/03349, Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość 

blastocyst bydła in vitro. 

 

Prace oryginalne 

Madeja Z.E., Sosnowski J., Hryniewicz K., Warzych E., Pawlak P., Rozwadowska N., Plusa B., Lechniak D., 
(2013), Changes in sub-cellular localisation of trophoblast and inner cell mass specific transcription factors during bovine 
preimplantation development.,BMC Developmental Biology, 13(1): 32 (IF'2012=2,728; 5-years IF'2012=2,922) 

Streszczenia 

Hryniewicz K., Madeja Z., Lechniak D. , (2014), The effect of 2i inhibitor system on pluripotency marker genes expression in 
bovine blastocysts. , The 2014 Regenerative Medicine Event: Stem Cell Reprogramming, London, 2nd June 2014, UK. , 

Madeja Z., Hryniewicz K., Pawlak P., (2014), The effect of Wnt/β-catenin signalling on bovine preimplantation development - 
prospects for bovine ESC derivation., Joint Meeting of the British Societies of Cell Biology and Developmental Biology, 16-19 
March 2014, Warwick University, UK, 

Pawlak P., Hryniewicz K., Cieślak D., (2013), GSH content and apoptosis in oocytes of prepubertal and cyclic gilts., 9th 
International Conference on Pig Reproduction, Olsztyn, Poland, 9-12 June 2013, 121 

Madeja Z.E., Hryniewicz K., Pawlak P., (2013), Wpływ ścieżki sygnalizacyjnej Wnt/β-katenina na ekspresję markerów 
pluripotencji w blastocystach bydła., IV Polski Kongres Genetyki, 10-13.09.2013, Poznań., 

Madeja Z., Sosnowski J., Polley K., Orsztynowicz M., Lechniak-Cieslak D. , (2011), Markery pluripotencji w blastocystach 
bydła – analiza ekspresji wybranych genów., VI Zjazd TBR, Polańczyk, 8-10 września, streszczenia., s.102. 

Pers-Kamczyc E., Giżejewski Z., Pawlak P., Reńska N., Ordanik H., Polley K., Lechniak D. , (2009), Potencjał rozwojowy 
zarodków hybrydowych (bydło domowe x żubr) pozyskanych w warunkach laboratoryjnych. , Międzynarodowa konferencja 
80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieża, 28-29.09.2009. , 47-49  
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Architektura jąder interfazowych blaśtomero w zarodko w 
bydła z uwzględnieniem geno w CDX2 i OCT4 

Maciej Orsztynowicz, IV rok studium doktoranckiego 

Opiekun pracy: prof. dr hab. Dorota Cieślak, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Krótkie wprowadzenie: Badania zarodków myszy zaowocowały identyfikacją szeregu 

specyficznych markerów różnicowania komórek, między innymi Cdx2 dla trofoektodermy 

(TE), Oct4 dla węzła zarodkowego (ICM). Pełnią one istotne funkcje w kaskadzie procesu 

różnicowania komórek i współdziałają z szeregiem innych czynników. Uważa się, że 

aktywność transkrypcyjna genów regulujących różnicowanie się komórek zarodków 

uzależniona jest m.in. od rozmieszczenia terytoriów chromosomowych (CT) w interfazowym 

jądrze. 

Hipoteza badawcza: Sugeruje się, że lokalizacja markerów różnicowania się komórek 

będzie uzależniona od stadium rozwojowego zarodka. Szczególne znaczenie będą miały 

przełomowe momenty np. uruchomienie genomu zarodku (tzw. MET, 8-16-bl), kompakcja 

blastomerów (morula) czy powstawanie i wylęganie się blastocysty. 

Cele pracy: 1. Optymalizacja procedury hybrydyzacji in situ 3D na jądrach 

interfazowych blastomerów zarodków bydła z parą sond: malującą dla chromosomu oraz 

locus specyficzną dla genu markerowego 2. Opisanie zmian położenia terytoriów 

chromosomowych (12, 23) oraz loci genów markerowych (CDX2, OCT4) w jądrach 

interfazowych blastomerów przedimplantacyjnych zarodków (od stadium zygoty do 

blastocysty; 3D FISH) 

Materiał i metody:  Materiałem do badań są zarodki bydlęce uzyskiwane in vitro w 

stadium od zygoty do blastocysty. Do produkcji zarodków bydlęcych in vitro wykorzystano 

standardowy protokół IVM, IVF, IVC opisany przez Wrenzycki i wsp. (2001). Ocenę 

położenia terytoriów chromosomowych oraz loci genów markerowych wykonano z 

zastosowaniem techniki 3D FISH dla blastomerów zarodków przedimplantacyjnych bydła 

(Koehler i wsp. 2010). Rekonstrukcję oraz analizę obrazu 3D zarchiwizowanego z 

mikroskopu konfokalnego prowadzono w programie NEMO (Iannuccelli i wsp. 2010). 

Wyniki: Z powodzeniem zakończono optymalizację warunków hybrydyzacji in situ 

dla blastomerów zarodków bydła. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że w stadiach 8-

16-bl, moruli i blastocysty terytorium CT23 z locus OCT4 istotnie rzadziej zajmuje położenie 

peryferyjne niż w stadiach zygoty i 2-4 blastomerów. Stwierdzono także, że gen OCT4 

znacznie częściej znajduje się poza terytorium CT23 w stadium bardziej zawansowanym 

(blastocysta) w porównaniu do wczesnych stadiów rozwojowych (zygota, 2-4-bl).  

Wnioski: Sugeruje się, że lokalizacja terytorium CT23 z locus OCT4 zmienia się wraz 

z aktywacją genomu zarodka bydła. 
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Planowany termin obrony: grudzień 2014 

Przewód doktorski: otwarty (24.05.2013, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UP w 

Poznaniu) 

Badania prowadzone w ramach grantu NCN nr UMO-2011/01/N/NZ9/00792, „Architektura 

jąder interfazowych blastomerów przedimplantacyjnych zarodków bydła z uwzględnieniem 

chromosomów mieszczących loci genów istotnych dla procesu różnicowania”. 

 

Spis publikacji: 

Oryginalne prace twórcze:   

M. Orsztynowicz, P. Pawlak , D. Oleś,  S. Kubickova, D. Lechniak; 2011; Low incidence of chromosome aberrations in 
spermatozoa of fertile boars; Reproductive Biology; 11 (3): 224-235 (IF=1.9, MNiSW 20pkt)   

B. Kociucka, I. Szczerbal , Sz. Bugaj, M. Orsztynowicz, M. Switonski; 2013; A high incidence of adjacent 1 meiotic 
segregation pattern, revealed by multicolor sperm-FISH, in a boar-carrier of a new reciprocal translocation t(6;16)(p13;q23); 
Cytogenetic and Genome Research (przyjęty do druku, IF=1.7, MNiSW 20pkt)  

M. Orsztynowicz , P. Pawlak, B. Kociucka, S. Mucha, J. Klukowska-Rotzler, D. Lechniak 2013; Short-term storage and swim 
up selection do not affect the X:Y sperm ratio in equine spermatozoa; Reproduction in Domestic Animals (po drugiej recenzji, 
IF=1.4, MNiSW 32) 

2.  Doniesienia konferencyjne – zagraniczne (2):  

M.Orsztynowicz, Z.E. Madeja, B. Kociucka, S. Kubickova, H. Cernohorska, D. Lechniak-Cieślak (2013). Localization of the 
OCT4 marker gene within the interphase nuclei of bovine preattachment embryos using 3D FISH technique. First general 
meeting of the COST Action (FA1201) “Epigenetics and Periconception Environment” Epiconcept Antalya, Turcja, Poster: 72, 
strona 116 

P.Pawlak, D.Bukowska, M.Orsztynowicz, D.Lechniak-Cieslak (2014) Oocytes from bitches with normal and impaired 
reproductive performance display comparable transcript level of maternal effect genes and mtDNA content. EPICONCEPT 
Workshop 2014 Epigenomic Toolbox: from Methods to Models Las Palmas, Hiszpania, Poster: 48, strona 59 

3.  Doniesienia konferencyjne – krajowe (6):  

 M. Orsztynowicz, D. Oleś, S. Kubickova,  P. Pawlak, S. Bugaj, D. Lechniak-Cieślak (2010). Aberracje liczby chromosomów 
w plemnikach 7 knurów wykorzystywanych w rutynowym  unasienianiu loch w Wielkopolsce. Polski Kongres Genetyki, 
Lublin, P234, strona 172 

 M. Maćkowski, M. Niedźwiecka, M. Orsztynowicz, G. Cholewiński. Wykorzystanie badań genetycznych w identyfikacji 
umaszczeń koni. Polski Kongres Genetyki,  Lublin, P255, strona 159 

 M. Orsztynowicz, J. Klukowska-Rotzler, P. Pawlak, S. Mucha, D. Lechniak-Cieślak (2011) Krótkotrwałe przechowywanie 
plemników ogiera nie zmienia proporcji gamet z chromosomem X. VI Zjazd TBR, Polańczyk, strona 110 

 Z. Madeja, J. Sosnowski, K. Polley, M. Orsztynowicz, D.Lechniak-Cieślak, Markery pluripotencji w blastocystach bydła – 
analiza ekspresji wybranych genów, VI Zjazd TBR, Polańczyk, strona 102 

Orsztynowicz M., Madeja Z.E., Kubickova S., Cernohorska H., Lechniak-Cieślak D. 2013, Analiza terytorium 
chromosomowego pary 23 mieszczącego locus genu OCT4 w blastomerach przedimplantacyjnych zarodków bydła, IV Polski 
Kongres Genetyki, Poznań, 10 - 13 września 2013., Streszczenia: s. 126. 

Orsztynowicz M., Podstawski Z., Niżański W., Pawlak P., Partyka A., Gotowiecka M., Lechniak-Cieślak D.. 2013,  Liczba 
kopii mtDNA, a wybrane parametry jakości plemników ogiera, IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10 - 13 września 2013, 
Streszczenia: s. 144, ZP-23 
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4.  Artykuły popularno-naukowe (7): 

M. Komosa, M. Orsztynowicz, (2006) Konstytucyjne typy koni. Koń Polski 1, 36-38 

M. Orsztynowicz, D. Cieślak, (2009) Wykorzystanie sortowanego nasienia w hodowli koni. Świat Koni 8, 12-15 

M. Orsztynowicz, (2010) Staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Hanowerze. Wieści Akademickie UP w Poznaniu (lipiec 
2010) 

M.Orsztynowicz, M.Jankowska, M. Lach, A.Leszczyńska, I.Sobieraj i  D.Lechniak, Klonowanie koni – fikcja czy 
rzeczywistość? Cz. 1 Fikcja czy rzeczywistość, Konie i Rumaki, wrzesień 2011, nr 9 (377), strony 32-35 

M.Orsztynowicz, M.Jankowska, M. Lach, A.Leszczyńska, I.Sobieraj i  D.Lechniak, Klonowanie koni – fikcja czy 
rzeczywistość? Cz. 2 Urodzone klony, Konie i Rumaki, październik 2011, nr 10 (378), strony 38-41 

Orsztynowicz M., Hryciuk M., Perkowska A., Lechniak D., Sztuczne unasienianie w hodowli konie Część 1. Pozyskiwanie i 
ocena nasienia, Konie i rumaki, wrzesień 2013, strony 32-37 

Orsztynowicz M., Lechniak D., Sztuczne unasienianie w hodowli konie Część 1. Techniki unasieniania klaczy, Konie i 
rumaki, październik 2013, strony 34-38  
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GENOMICZNA I EPIGENOMICZNA ANALIZA GENO W 
KANDYDUJĄCYCH ZWIĄZANYCH Z  NIEPRAWIDŁOWYM  
ROZWOJEM PŁCIOWYM  PSO W Z KARIOTYPEM Z EN SKIM 
(78,XX)  I BRAKIEM GENU SRY 

Sylwia Salamon, III rok SD 

Promotor pracy: Prof. dr hab. Marek Świtoński, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wprowadzenie 

Zespół odwróconej płci psów (78,XX; brak genu SRY) jest następstwem 

konserwatywnej ewolucyjnie mutacji, o czym może świadczyć fakt, że zdiagnozowano ją u 

31 ras tego gatunku.  Jak dotąd nie udało się zidentyfikować mutacji sprawczej 

odpowiedzialnej za tę formę obojnactwa psów, która prawdopodobnie jest efektem 

autosomalnej mutacji recesywnej. Osobniki obarczone tym zaburzeniem są więc potomstwem 

zdrowych nosicieli genu recesywnego. Stwarza to zagrożenie rozprzestrzeniania się tej wady 

rozwojowej. 

Hipoteza badawcza  

Poszukiwana mutacja może być położona w regionie przycentromerowym 

chromosomu 23 psa (CFA23), na co wskazała identyfikacja translokacji robertsonowskiej 

między chromosomami 5 i 23 u berneńskiego psa pasterskiego, obciążonego zespołem 

odwróconej płci (Świtoński i wsp., 2011). W tym regionie analizy bioinformatyczne ujawniły 

obecność 3 genów: CLASP2, UBP1, FBXL2, które ze względu na swą lokalizację stały się 

genami kandydującymi dla opisywanej jednostki chorobowej. Ponadto, w chromosomie 23 

psa zlokalizowane są także geny zaangażowane w żeńską ścieżkę determinacji płci, do 

których należą: CTNNB1 oraz FOXL2 (Maatouk i wsp., 2008; Nef i Vassali, 2009). W 

świetle powyższych informacji zasadne jest sprawdzenie hipotezy, czy wytypowane geny 

kandydujące z chromosomu 23 są związane z występowaniem badanego zaburzenia 

rozwojowego.  

Ponadto zakłada się, że analiza profilu metylacji wysp CpG promotorów 

wybranych genów podlegających ekspresji w gonadach psów zdrowych oraz obarczonych 

zespołem odwróconej płci (78,XX; brak genu SRY), może dostarczyć niepoznanych jak dotąd 

informacji o mechanizmach epigenetycznych zaangażowanych w rozwój i determinację płci 

ssaków. 

Cel pracy 

 Analiza wybranych genów kandydujących zlokalizowanych w chromosomie 23 psa, u 

psów z zespołem odwróconej płci  z kariotypem żeńskim, przy pomocy technik 

molekularnych, m.in.: sekwencjonowania z użyciem sekwenatora kapilarnego. 
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 Określenie różnic profilu  metylacji wysp CpG promotorów wybranych genów 

podlegających ekspresji w gonadach psów zdrowych oraz obarczonych zespołem odwróconej 

płci (78,XX; brak genu SRY). 

Materiał i metody 

Materiał do badań stanowi krew obwodowa 48 psów należących do trzech grup: (1) Psy z 

obojnactwem (n=19); (2) Psy zdrowe #1 (n=15); (3) psy zdrowe #2 (n=14). Do analizy profilu 

metylacji DNA wykorzystane zostaną ponadto gonady psów ze zdiagnozowanym zespołem 

odwróconej płci oraz pochodzące od zdrowych samic. 

Metody: Izolacja DNA; PCR; Sekwencjonowanie DNA; BS (BS – ang. bisulfite sequencing); 

Klonowanie produktu PCR; 

 

Wstępne wyniki 

Analiza 3 genów regionu przycentromerowego chromosomu 23 psa (CLASP2, FBXL2, 

UBP1) ujawniła występowanie 11 polimorfizmów. Nie zaobserwowano asocjacji pomiędzy 

zidentyfikowanymi polimorfizmami, a badanym fenotypem.  

Badania nad kolejnymi genami kandydującymi dla zespołu odwróconej płci psów z 

kariotypem żeńskim i brakiem genu SRY (CTNNB1 oraz FOXL2) ujawniły występowanie 7 

polimorfizmów. Analiza częstości występowania poszczególnych alleli również wskazuje na 

brak asocjacji pomiędzy polimorfizmami i występowaniem omawianej formy 

interseksualizmu psów. 

 

Literatura 

Maatouk DM, DiNapoli L, Alvers A, Parker KL, Taketo MM, Capel B. Stabilization of beta-

catenin in XY gonads causes male-to-female sex-reversal.Hum Mol Genet. 2008 Oct 

1;17(19):2949-55. doi: 10.1093/hmg/ddn193. Epub 2008 Jul 9. 

Nef S, Vassalli JD. Complementary pathways in mammalian female sex determination.J Biol. 

2009 Sep 2;8(8):74. doi: 10.1186/jbiol173. Review. 

Switonski M, Payan-Carreira R, Bartz M, Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Colaço B, Pires 

MA, Ochota M, Nizanski W. Hypospadias in a male (78,XY; SRY-positive) dog and sex 

reversal female (78,XX; SRY-negative) dogs: clinical, histological and genetic studies.Sex 

Dev. 2012;6(1-3):128-34. 

 

Przewód doktorski : przewód doktorski z zakresu nauk biologicznych otwarty 23.05.2014. na 

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Stan zaawansowania badań:  70% 
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zespołu odwróconej płci psów z kariotypem 78,XX” 
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2. Przeglądowe artykuły naukowe (recenzowane)  
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UNACZYNIENIE TENTNICZE UKŁADU ROZRODCZEGO 
Z EN SKIEGO DANIELA (Dama dama)  I  JELENIA 
SZLACHETNEGO  (Cervuś elaphuś) WYSTEPUJĄCYCH W 
POLSCE W WARUNKACH NATURALNYCH I FERMOWYCH 

Dariusz Dębiński, I rok 

Opiekun pracy: dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw., Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut 

Zoologii 

 

Krótkie wprowadzenie: 

Dotychczasowe badania dotyczą obecnego stanu wiedzy na temat szczegółowego 

opisu ukrwienia układu rozrodczego samic są poznane i opisane u zwierząt gospodarskich 

(owca, bydło, koń), u niektórych gatunków laboratoryjnych, a także zwierząt towarzyszących 

człowiekowi. Znajomość tych struktur u zwierząt z rodziny Cerevidae podrodziny jelenie 

właściwe ma wiele niewiadomych. Niniejsze badania dostarczą informacji na temat odmian, 

morfologii i topografii naczyń tętniczych jajnika, macicy, pochwy i zewnętrznych narządów 

rodnych w różnych stanach fizjologicznych. Dotychczasowa literatura przedstawia krótkie 

wzmianki i opisy układu krążenia gatunków zagrożonych rodziny Cerevidae. 

 

Cel badań: 

 

Głównym celem badań jest analiza wzorca sposobu odejścia przebiegu, podziału oraz 

wzajemnych połączeń i ukrwienia układu rozrodczego samic w zależności od stanu 

fizjologicznego, oraz środowiska bytowania. Ponadto określenie stanu fizjologicznego, 

przeprowadzona zostanie analiza morfometryczna, poszczególnych elementów wchodzących 

w skład układu rozrodczego. 

Hipoteza: 

Unaczynienie narządów rozrodczych samicy Daniela (Dama dama) i Jelenia (Cervus elaphus) 

w różnych stanach fizjologicznych samic dziko żyjących, wykazuje różnice w porównaniu do 

samic utrzymywanych w warunkach fermowych. 

 

Przewód doktorski: nie otwarty 

 

Stan zaawansowania: 10% 
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Nanoemulśified and Microencapśulated Polyunśaturated 
Fatty Acidś Rich Oilś: Effect on Rumen Biohydrogenation 
and Milk Fatty Acidś Content in Dairy Cowś 

Mohamed El-Sherbiny, 1st year 

Supervisor: Prof. Dr. Małgorzata Szumacher-Strabel, Department of Animal Nutrition and Feed 

Management 

 

Introduction 

Researchers are inquiring after the ways to modulate biohydrogenation, by identifying the 

involved microorganisms and by finding feed additives/ingredients that alter their number and 

activity. In this way, the healthiness of ruminant products can be improved. Increasing dietary 

long-chain unsaturated fatty acids (LCUFA) flow to small intestine is a major challenge in 

ruminants’ nutrition as most of dietary LCUFA are extensively biohydrogenated in the rumen 

and only small quantities (< 10%) of dietary LCUFA are protected and become available for 

absorption in the small intestine.  

In the same line, biohydrogenation of LCUFA at pH 5.9 - 6.7 is related with the presence of 

conjugated linoleic acid (CLA). CLA isomers are naturally produced by rumen bacteria as 

intermediates in the biohydrogenation of dietary LCUFA, mainly linoleic acid C18:2, with 

cis-9, trans-11 CLA being the predominant isomer found in ruminant sourced foods, that 

means milk and meat. CLA is also formed from the endogenous conversion of trans-11 C18:1 

(trans vaccenic acid, TVA), another intermediate of rumen biohydrogenation of linoleic acid 

or linolenic acid (C18:3) by the Δ-9 desaturase enzyme in the mammary gland. 

So, the challenge is to supply ruminants’ digestive system with two forms of LCUFA: rumen 

biohydrogenated form and the rumen bypass form. The rumen biohydrogenated form will be 

used to provide the rumen populations with rich sources of polyunsaturated fatty acids to 

intensify biohydrogenation process and to improve the production of some fatty acids recently 

classified to be important for human health, e.g. conjugated linoleic acids that are one of the 

most recent families of fatty acids with health impacts. The rumen bypass form is mainly 

targeted to bypass oils rich in polyunsaturated fatty acids contents from different rumen 

reactions done at pH 5.9-6.9 to be then released in the abomasum at pH 2.5 - 3.5, transported 

further and absorbed in small intestine. 

 

Hypotheses 

Our research hypothesis establishes new approaches for modulating the rumen 

biohydrogenation and enhancing the milk fatty acids content as results of incorporation of 

both nanoemulsified (rumen biohydrogenated form) and microencapsulated oils mix (the 

rumen bypass form) as novel dietary components. 

 

Aim of study 

The scientific aim of the research project is to modulate the rumen biohydrogenation using 

novel forms of unsaturated fatty acids sources (oils mix). The first form of addition is the 

nanoemulsified form, supplemented as the oils in water nanoemulsion (NEs). It is aimed to 

supply the rumen microflora with sustained doses of long-chain unsaturated fatty acids 

(LCUFA) sources during the additions. The second form is the microencapsulated form. The 

microencapsulated oils beads (MEs) are targeted to protect unsaturated fatty acids (UFA) 

sources from being biohydrogenated by rumen microflora at pH 5.9 – 6.7 until they reach the 
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abomasum at pH 2.5-3.5 and release of the MEs oils contents. That will allow a high 

proportion of unsaturated fatty acids to be available to the small intestine for absorption and 

eventually incorporation into milk fat and body tissues. 

 
Publication: 

Cieslak, A., Stanisz M., Wojtowski J. Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., El-Sherbiny M. and Szumacher-Strabel M. (2013). 
Camelina sativa affects the fatty acid contents in M. longissimus muscle of lambs. European Journal of Lipid Science and 
Technology, 115 (11): 1258-1265.  
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PROFILE OTŁUSZCZENIA S WIN  ORAZ ICH 
UWARUNKOWANIE GENETYCZNE 

Sławomir Sadkowski, rok I 

Opiekun naukowy: dr hab. Maciej Szydłowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli 

Zwierząt 

 

 

Wprowadzenie 

Obecnie wiadomo, że cechy otłuszczenia świń na tle innych cech produkcyjnych 

wykazują się bardzo dużym zróżnicowaniem w populacji mimo jednolitego chowu i 

żywienia. Odziedziczalność poszczególnych cech jest średnia, a wiedza o wpływie 

pojedynczych genów jest niewielka mimo licznych doświadczeń asocjacyjnych. Możliwe, że 

pojedyncze geny wpływają na tendencje do rozmieszczenia tłuszczu w organizmie, natomiast 

ogólna ilość odkładanego tłuszczu jest uwarunkowana nieznanymi czynnikami 

pozagenetycznymi. Jednoczesne uwzględnienie wszystkich pomiarów otłuszczenia pozwala 

na definicję takiej tendencji, niezależną od całkowitego otłuszczenia zwierzęcia. Innowacyjne 

podejście do charakteru otłuszczenia świń może skutkować poznaniem wpływów 

genetycznych z nim związanych. Dzięki temu będzie można zastosować nowe kryteria 

selekcji i kojarzenia tych zwierząt, co w efekcie może poprawić jakość tuszy, mięsa i w 

konsekwencji ekonomikę produkcji żywca. 

Hipotezy badawcze 

1. Świnie wykazują różne preferencje w odniesieniu do miejsca odkładania tkanki 

tłuszczowej, co jest widoczne już w młodym wieku.  

2. W populacji można wyodrębnić 3 profile otłuszczenia, niezależne od ogólnego 

otłuszczenia świń. 

3. Profil otłuszczenia podlega wpływom genetycznym, w tym wykrywalnym wpływom 

pojedynczych genów. 

Cele pracy 

1. Zdefiniowanie nowej cechy  – „profil otłuszczenia”, który wynika z 7 pomiarów 

grubości słoniny, masy tłuszczu otrzewnowego i procentowej zawartości tłuszczu 

śródmięśniowego. 

2. Analiza asocjacji między profilem otłuszczenia oraz: 

• Znanymi polimorfizmami genów kandydujących 

• Poziomem transkryptów genów kandydujących 

• Poziomem kwasów tłuszczowych 

Materiał i metody 

W pracy doktorskiej wykorzystam pomiary fenotypowe pochodzące z innych 

projektów badawczych. Pomiary te dotyczą populacji 671 loch reprezentujących dwie rasy 

matczyne: WBP i PBZ oraz linię ojcowską 990, utworzoną sztucznie na bazie sześciu ras. W 

badaniach wykorzystam również wyniki genotypowania 46 miejsc polimorficznych w 17 

genach kandydujących dla cech otłuszczenia. Genotypy te określono dla opisanej fenotypowo 

populacji 671 świń. Niektóre genotypy wymagają uzupełnienia, gdyż nie zawsze 
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genotypowanie obejmowało wszystkie 3 rasy. Ponadto zostaną wykorzystane pomiary 

poziomu transkryptów wybranych genów kandydujących. Transkrypty w 3 tkankach opisano 

dla co najmniej dwóch genów w panelu 4 ras świń (Duroc, Pietrain, WBP, PBZ) dla łącznie 

65 osobników. Analizie zostanie poddany również związek profilu ze składem tłuszczu. 

Procentowy udział 11 różnych kwasów tłuszczowych opisano w 3 tkankach  u 65 świń w 

panelu 4 ras. 

Genotypowanie zostanie uzupełnione dla kilku genów metodą PCR-RFLP. W celu 

definicji nowej cechy otłuszczenia, jaką jest profil, wykorzystam standaryzację danych oraz 

metody klasyfikacji hierarchicznej takie jak metoda k-średnich. Analiza asocjacji miedzy 

profilem świni a genotypem, poziomem transkryptów oraz kwasów tłuszczowych zostanie 

przeprowadzona z zastosowaniem znanych metod do analizy uogólnionych modeli liniowych. 

Analizy zostaną wykonane za pomocą pakietu statystycznego R (R Development Core Team). 

Wstępne wyniki 

Przykładowy wynik dotyczy znanej mutacji genu RYR1. Okazuje się, że mutacja ta 

prowadzi do istotnej zmiany, jeśli chodzi o miejsce odkładania tłuszczu. U osobników CC - 

wolnych od mutacji w genie ryanodyny – większość osobników ma profil „otrzewnowy”, w 

którym głównie odkładany jest tłuszcz otrzewnowy. Z kolei obecność jednego zmutowanego 

allelu T prowadzi do sytuacji, w której większość osobników ma profil „lędźwiowy” z 

tendencją do odkładania tłuszczu w sadle w odcinku lędźwiowym. Inny przykład dotyczy 

genu ME1. Jego polimorfizm GT w intronie udało się statystycznie powiązać ze zmianą w 

profilu otłuszczenia. Obecność dwóch alleli T powiązana jest z częściową zmianą 

otłuszczenia otrzewnowego na sadło w okolicy lędźwi. Choć wpływ powyższych mutacji na 

skład tuszy opisywano już wcześniej, te wyniki dowodzą, że zaproponowana tu klasyfikacja 

zwierząt według profili otłuszczenia może być praktyczna i prowadzić do wykrycia innych 

genów głównych dla otłuszczenia.  

Przewód doktorski: otwarty  

(2 lipca 2013, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

Stan zaawansowania: 60% 
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Profil kwaśo w tłuśzczowych w płynie z wacza i mleku 
kro w z ywionych dawką pokarmową z dodatkiem 
wto rnych metabolito w roś linnych oraz olejo w 

Joanna Szczechowiak III rok 
Opiekun pracy: dr hab. Adam Cieślak, prof. nadzw.Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

 

Wprowadzenie 

Mleko i mięso pochodzące od przeżuwaczy są ważnym źródłem składników odżywczych. 

Dodatkowo, są one głównym źródłem sprzężonych izomerów nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, z których kilka wykazuje właściwości prozdrowotne. Sprzężone izomery 

nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają w żwaczu w efekcie procesu 

biouwodorowania oraz poprzez syntezę de novo kwasów tłuszczowych w tkankach. Jedną 

z metod umożliwiających zwiększenie udziału aktywnych biologicznie form kwasów 

tłuszczowych w mleku przeżuwaczy, jest stosowanie dodatków paszowych do dawki 

pokarmowej. Stosując dodatki paszowe bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe (np. oleje) 

lub wykazujące właściwości antymikrobiologiczne (np. wtórne metabolity roślinne) można 

regulować procesy zachodzące w żwaczu m.in. proces biouwodorowania.  

Zastosowanie wtórnych metabolitów roślinnych i/lub olejów jako dodatków paszowych, 

mogących oddziaływać synergistycznie na populacje mikroorganizmów żwacza, stanowi 

nowoczesne podejście w dziedzinie żywienia zwierząt w aspekcie zwiększenia ilości 

biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych w produktach np. mleku. Działanie wtórnych 

metabolitów roślinnych oraz olejów oparte jest między innymi na hamowaniu aktywności 

niektórych gatunków bakterii (np. Butyrivibrio fibrisolvens), biorących udział w procesie 

biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Hipoteza badawcza 

Wtórne metabolity roślinne i/lub oleje, będące źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych 

podawane jako dodatek do dawki pokarmowej dla krów mlecznych, modulując przebieg 

procesu biouwodorowania w żwaczu, zwiększają zawartość nienasyconych kwasów 

tłuszczowych w żwaczu i w mleku.  

Cel pracy 

Ocena możliwości działania wtórnych metabolitów roślinnych (saponin, tanin) oraz 

mieszaniny olejów (sojowego i rybnego), jako naturalnych dodatków paszowych do dawek 

pokarmowych w żywieniu krów mlecznych, w kierunku zwiększenia zawartości 

nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym sprzężonych izomerów kwasu linolowego i/lub 

izomerów kwasu oleinowego w żwaczu i mleku.  

Materiały i metody 

Materiałem badawczym jest płyn żwacza pobrany od krów rasy polskiej HF z założoną trwałą 

kaniulą dożwaczową oraz mleko pozyskane od krów będących w doświadczeniu. Czynnikami 

doświadczalnymi wykorzystanymi w cyklu doświadczeń są wtórne metabolity roślinne 

pochodzące z rodzimych gatunków roślin oraz mieszanina olejów sojowego i rybnego. 

Analizę długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w próbach przeprowadzono przy użyciu 

chromatografu gazowego Varian Star CP 3800 wyposażonego w detektor płomieniowo-

jonizacyjny (FID). Dodatkowo w celu określenia zmian zachodzących pod wpływem 

zastosowanych dodatków przeanalizowano skład ilościowy mikroorganizmów żwacza oraz 

podstawowe wskaźniki fermentacji żwaczowej.  

Wstępne wyniki 
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Wyniki uzyskane w efekcie przeprowadzenia doświadczenia dotyczącego wpływu saponin 

mydlnicy lekarskiej na profil kwasów tłuszczowych w żwaczu i mleku krów wskazują na 

istotny statystycznie wzrost zawartości sumy nienasyconych kwasów tłuszczowych w płynie 

żwacza w porównaniu do grupy kontrolnej bez dodatku. Zawartość kwasu C18:2 c9c12 

w płynie żwacza, zarówno w dawce z dodatkiem 440 g jak i 660 g korzenia mydlnicy 

lekarskiej, wzrosła odpowiednio o około 90% i 133%. Stwierdzono ponadto zwiększenie 

zawartości izomerów C18:2 c9t11 i C18:2 t10c12 w dawce z dodatkiem 660 g w porównaniu 

do grupy kontrolnej. W odróżnieniu od wyników uzyskanych w płynie żwacza, dodatek 

saponin w obu dawkach nie miał istotnego wpływu na zawartość większości kwasów 

tłuszczowych w mleku. Stwierdzono negatywny wpływ saponin na zawartość izomeru C18:2 

c9t11, którego poziom obniżył się w obu grupach obydwóch grupach doświadczalnych, 

w porównaniu do grupy kontrolnej. Obniżenie zawartości tego kwasu jest skorelowane 

z obniżeniem indeksu desaturazy.  

Przewód doktorski: przewidywane otwarcie 27.06.2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Poznaniu 

Stan zaawansowania pracy: 60% 
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Wybio rczoś c  śiedliśkowa ryb w jeziorach eutroficznych o 
zro z nicowanej preśji drapiez niczej 

Katarzyna Przybylska, III rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Jan Mazurkiewicz, Instytut Zoologii, Zakład Rybactwa Śródlądowego i 
Akwakultury 

 

1.WPROWADZENIE 

Poznanie wybiórczości siedliskowej ryb jest tematem wciąż aktualnym, realizowanym 

w różnych rejonach świata i na różnych typach wód, zarówno w słonych otwartych wodach, 

w zatokach, lagunach czy ujściach rzek jak również w naturalnych wodach śródlądowych  

i sztucznych zbiornikach oraz rzekach. Na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej stworzono 

dla rzek wskaźniki niezbędne do określenia ich stanu ekologicznego na podstawie zespołów 

ryb (Wskaźnik Integralności Biotycznej i Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny). Jak dotąd nie 

opracowano uniwersalnych indeksów do oceny stanu ekologicznego jezior, powodem jest 

nadal zbyt mała wiedza na temat rozmieszczenia ryb w jeziorach. 

Wszystkie z wytypowanych do badań jezior są jeziorami eutroficznymi. Eutrofizacja 

jest naturalnym procesem starzenia się zbiorników wodnych poprzez wzbogacanie ich w 

substancje biogenne, jednakże obecnie obserwuje się przyspieszenie tego procesu w skutek 

działalności człowieka. Winę za wzrost trofii jezior przypisuje się również ptakom 

rybożernym, głównie kormoranowi (Phalacrocorax carbo). Badane jeziora można podzielić 

według typu użytkowania na rekreacyjne, rybackie, rybacko-wędkarskie, wędkarskie, 

znajdujące się pod prawną ochroną w ramach rezerwatów czy parków narodowych, 

jednocześnie znajdując się pod presją ornitofauny. 

2. HIPOTEZY BADAWCZE 

Poszczególne strefy badanych jezior eutroficznych prawdopodobnie będą charakteryzować 

się podobną strukturą zespołów ryb, która określona zostanie na podstawie analizy ilościowej 

i jakościowej gatunków, wielkości i biomasy osobników danego gatunku, struktury wiekowej 

płoci i okonia oraz proporcji pomiędzy gatunkami ryb drapieżnych i spokojnego żeru. 

3. CEL BADAŃ 

Celem badań jest lepsze poznanie struktury przestrzennej zespołów ryb w jeziorach 

eutroficznych oraz określenie jaki wpływ na rozkład zagęszczenia i wielkości osobników 

mają strefy jeziora wyznaczane na podstawie głębokości, odległości od brzegu, obecności i 

typu makrolitów oraz typu substratu dennego. Określenie wpływu sezonu na  preferencje ryb 

w stosunku do miejsca występowania. 

4. MATERIAŁ I METODY 

Materiał badawczy stanowią próby ichtiofauny zebrane na wybranych stanowiskach jezior w 

trzech sezonach (wiosennym, letnim i jesiennym). Wybrano sześć jezior eutroficznych (J. 

Strzeszyńskie, J. Lusowskie, J. Góreckie, J. Swarzędzkie, J. Lubiatówko i J. Wędromierz) 

jako studium reprezentujące dany typ trofii, najliczniejszy wśród typów troficznych jezior 

występujących w Polsce. Do analiz zostaną wykorzystane dane batymetryczne, dane o 
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makrofitach oraz substracie dennym. W badaniach do określenia stanu trofii jezior został 

wykorzystany syntetyczny wskaźnik trofii jeziora – wskaźnik trofii Carlsona (TSI), do poboru 

prób ryb wykorzystano metodę poboru prób przy użyciu sieci panelowych typu Nordic 

(Europejska Norma EN 14757) oraz batymetrię z wykorzystaniem echosondy. Zebrane próby 

poddano badaniom biometrycznym (długość całkowita, masa) i skalimetrycznym pod kątem 

wieku i tempa wzrostu ryb. Inwentaryzacja makrofitów oraz substratu dennego bazuje na 

metodzie Lake Habitat Survey.   

5.WYNIKI  

W 1044 próbach (łączna liczba przeanalizowanych sieci) odłowiono 187496 sztuk ryb o 

łącznej masie 3552067 g należących do 24 gatunków. Różnica w liczbie gatunków pomiędzy 

sezonami dochodziła do sześciu gatunków w obrębie jeziora. 
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Mizera, P. Skórka 2012 Local and 39 landscape-level factors affecting the density and distribution of the Feral Pigeon 
Columba livia var. domestica in an urban environment. Acta Ornithologica Vol. 47 (2).  

Przybylska K., Mazurkiewicz J., W. Andrzejewski, J. Golski. „ Methods for determining the structure and biomass of fish in 
the lakes - the applicability, effectiveness, modifications”, In: The functioning and protection of water ecosystems - Threats, 
protection and management of water resources. Wyd. Bonami, Poznań, 2012. 

Żołnierowicz K. M., Przybylska K., Urbańska M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. 2013 Ichtiofauna na obszarach 
chronionych. Stud. i Mat. CEPL R. 15 Zeszyt 34 /1 

Przybylska K., Żołnierowicz K.M., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W. 2013 Metody monitoringu dzikich 
populacji ryb rzek i jezior krajobrazu leśnego. Stud. i Mat. CEPL R. 15. Zeszyt 36/3 

Florczyk K., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M., Andrzejewski W., Golski J. 2014 Growth 
performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) feddiets containing different protein 
and lipid levels. Aquaculture International vol.21, 1-10 p.  

 

Przewód doktorski: nie otwarty 
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Anatomiczne podśtawy płodnoś ci śamco w u wybranych 
gatunko w z rzędu Carnivora 

Maciej Zdun, II rok studium doktoranckiego 
Opiekun pracy: dr hab. Hieronim Frąckowiak prof. nadzw. Zakład Anatomii Zwierząt Instytutu Zoologii 

 

 

Krótkie wprowadzenie: 

Szczegółowe poznanie budowy anatomicznej zwierząt, poza ogólnobiologicznymi 

walorami poznawczymi, dostarcza informacji przydatnych dla ewentualnych celów 

klinicznych i podstawowej wiedzy niezbędnej dla hodowców. Budowa jąder jest poznana i 

opisana u zwierząt gospodarskich (świnia, bydło, koń), u niektórych gatunków 

laboratoryjnych, a także zwierząt towarzyszących człowiekowi. Znajomość tych struktur u 

zwierząt z rzędu Carnivora, ma wiele luk. Niniejsze badania dostarczą informacji na temat 

budowy i unaczynienia jąder i ich wzajemnych zależności, u kolejnych przedstawicieli tego 

rzędu z rodzaju Vulpes i Nyctereutes. Mięsożerne z rodzaju Vulpes w ekosystemach 

i łowiskach stanowią istotną i ważną grupę drapieżników, a Vulpes i Nyctereutes w 

gospodarce hodowlanej cenną grupę zwierząt utrzymywanych na fermach zwierząt 

futerkowych.  

 

Hipoteza badawcza: 

           Analiza porównawcza przedstawicieli Vulpes i Nyctereutes powinna wykazać pewne 

podobieństwo do dotychczas opisanych zwierząt mięsożernych.    

 

Cel pracy: 

         Celem badań jest analiza anatomiczna budowy makroskopowej i mikroskopowej jąder 

wybranych gatunków hodowlanych zwierząt mięsożernych w różnym wieku i różnych 

porach roku. Ponadto ocena różnic w unaczynieniu jąder w określonym wieku i porze roku 

oraz zmian osobniczych. Praca powinna się zakończyć wyciągnięciem wniosków 

związanych z zależnością parametrów nasienia w odniesieniu do budowy gonady oraz oceny 

zoometrycznej samca. 

 

Materiał i metody: 

          Badaniami zostały objęte samce: lisa (Vulpes vulpes) w wieku od 7 miesięcy do 4 lat 

oraz jenota (Nyctereutes procyonoides) w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Zwierzęta 

pochodziły z różnych hodowli. Materiał zbierano w okresie rozrodczym oraz poza sezonem 

rozrodczym.  

          Po uboju zwierząt dokonywano pomiarów masy oraz wymiarów tuszy. Następnie 

wykonywano badanie ultrasonograficzne jąder dokonując pomiarów. Ponadto mierzono jądra 

metodą tradycyjną przy użyciu suwmiarki. W dalszej kolejności wypełniano naczynia 

krwionośne tworzywami sztucznymi, wykorzystując do tego celu barwiony Lateks LBS3060. 

Na tak przygotowanych preparatach śledzono przebieg naczyń preparując je ręcznie 

narzędziami chirurgicznymi. W celu otrzymania preparatów korozyjnych naczynia 
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wypełniono masą iniekcyjną Duracryl oraz poddano kilkutygodniowej maceracji 

enzymatycznej. 

 

Przewód doktorski: nie otwarty 

 
Spis wybranych publikacji: 

Zdun M., Frąckowiak H., Kowalczyk K., Maryniak H., Kiełtyka-Kurc A. (2014): Comparative analysis of the course of the 
facial and transverse facial arteries in selected ruminant species. Annals of Anatomy, vol. 196, 2-3:129-134                                                                                                                                        
25 pkt.    

Zdun M., Frąckowiak H., Kiełtyka-Kurc A., Kowalczyk K., Nabzdyk M., Timm A. (2013): The Arteries of Brain Base in Species 
of Bovini Tribe. Anatomical Record, vol. 296, 11: 1677-1682 

            25 pkt       

Frackowiak H., Zdun M., Kowalczyk K., Komosa M., Kiełtyka-Kurc A. (2014): Comparison of cerebral base arteries in 
antelopes of Tragelaphus, Taurotragus and Boselaphus genera. Zoomorphology DOI: 10.1007/s00435-014-0229-4                                                                  
25 pkt.     

Kiełtyka-Kurc A., Frąckowaik H., Nabzdyk M., Kowalczyk K., Zdun M., Tołkacz M. (2014): The arteries on the base of the 
brain in the camelids.  Italian Journal of Zoology.  DOI: 10.1080/11250003.2014.901428   

            20 pkt.   

Komosa M., Łazowski S., Włodarek J., Kowalczyk K., Charuta A., Zdun M. (2014): Gross and histological evaluation of early 
lesions of navicular bone and deep digital flexor tendon in horses. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 58:87-91                                             
20 pkt.       

Pasławska U., Cepiel A., Staszczyk M., Janiszewski A., Zdun M. (2011): The reference values of electrocardiographic and 
echocardiographic parameters in a White Large breed swine. Acta Biomedical Engineering, 4: 153-156  
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Analiza poro wnawcza tętnic podśtawy mo zgowia u 
wielbłądowatych (Camelidae) i jeleniowatych (Cervidae)  

Agata Kiełtyka-Kurc, III rok SD 
 

Promotor: dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw.,  Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Zoologii  
 

Krótkie wprowadzenie: 

Tętnice podstawy mózgowia opisane są u gatunków zwierząt gospodarskich i użytkowych. 

Wiedza na temat tego obszaru naczyniowego u innych gatunków nie jest wystarczająca, a 

wręcz deficytowa.  Planowane badania w pewnym zakresie uzupełnią brakujące informacje 

anatomoporównawcze, ponadto dostarczą argumentów do dyskusji nad taksonomią badanych 

zwierząt. 

  

Hipoteza badawcza oraz cel badań: 

Wzorce tętnic doprowadzających krew do mózgowia u zwierząt wykazują znaczną zgodność 

z usytuowaniem gatunków w taksonomii.  

Cel badań stanowi analiza porównawcza wzorca tętnic podstawy mózgowia u dwóch różnych 

taksonów z rzędu parzystokopytnych (Artiodactyla), u gatunków z rodziny wielbłądowatych 

(Camelidae) i jeleniowatych (Cervidae). 

 

Materiał i metody: 

Materiał badawczy stanowią preparaty już zgromadzone w kolekcji Zakładu Anatomii 

Zwierząt oraz preparaty sporządzane sukcesywnie w miarę otrzymywania materiału 

zwierzęcego z ogrodów zoologicznych, ubojni itp. 

Z materiału zwierzęcego sporządzono preparaty tętnic głowy i mózgowia zwierząt metodą 

wprowadzenia mas iniekcyjnych (superchlorek winylu i lateks) do tętnic. Materiał zwierzęcy 

z tętnicami wypełnionymi superchlorkiem winylu zostanie poddany maceracji enzymatycznej 

celem uzyskania odlewów tętnic na rusztowaniu kostnym. Pozostały materiał po iniekcji 

barwionym lateksem zostanie utrwalony w formalinie, a następnie będzie preparowany 

ręcznie. Na podstawie wyników analizy zgromadzonych preparatów zostanie opisany 

przebieg, sposób połączeń oraz ewentualne odmiany naczyniowe tętnic podstawy mózgowia.  

 

Wstępne wyniki: 

Na podstawie preparatów tętnic podstawy mózgowia wielbłądowatych wykazano, że wzorzec 

tętnic podstawy mózgowia u zwierząt z rodziny (Camelidae) jest podobny i równocześnie 

posiada cechy specyficzne dla tego taksonu. W toku jest analiza tętnic podstawy mózgowia u 

przedstawicieli 8 podrodzin jeleniowatych (Cervidae). 

 

Przewód doktorski otwarty, 23.05.2014 r., WHiBZ, UP w Poznaniu 

 
Spis publikacji: 

1. Górecki M. T., Kiełtyka A. (2012) Does breed affect sexual play in preweaning lambs?; Small Ruminant Research 106, 
103-104 

2. Kiełtyka-Kurc A.,  Rydel-Gigauri J., Górecki M. T. (2013) Circadian activity of dairy ewes kept indoors; Annals of Animal 
Science 13, 55-62  

3. Zdun M., Frąckowiak H., Kiełtyka-Kurc A., Kowalczyk K., Nabzdyk M., Timm A. (2013) The arteries of brain base in 
species of Bovini tribe. The  Anatomical Record 296: 1677-1682 
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4. Kiełtyka-Kurc A., Frąckowiak H., Zdun M., Nabzdyk M., Kowalczyk K., Tołkacz M. (2014) The arteries on the base of the 
brain in the camelids (Camelidae). Italian Journal of Zoology
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MORFOLOGICZNE, CYTOGENETYCZNE I MOLEKULARNE 
PARAMETRY NASIENIA ORAZ ICH ZWIĄZEK Z 
UZ YTKOWOS CIĄ ROZPŁODOWĄ BUHAJO W 

Szymon Bugaj, rok IV 

 

Opiekun: Prof. dr hab. Dorota Cieślak, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Zaburzenia płodności w istotny sposób limitują opłacalność produkcji zwierzęcej. Rutynowo 

oceniane parametry jakości ejakulatów i plemników mają ograniczone znaczenie predykcyjne 

dla użytkowości rozpłodowej samca. Sugeruje się jednak, że cechy związane z ruchliwością 

plemników są w największym stopniu związane z płodnością samców, także buhajów (Padrik 

i wsp. 2010). Kompleksowa analiza standardowych i niestandardowych parametrów jakości 

nasienia oraz powiązanie ich z użytkowością rozpłodową samca może wskazać cechy 

przydane w selekcji buhajów. 

 

Hipotezy badawcze: 

Powiązanie standardowych parametrów jakości nasienia oraz użytkowości rozpłodowej z 

parametrami analizowanymi przy użyciu zaawansowanych procedur może prowadzić do 

identyfikacji cech przydatnych w selekcji buhajów. 

Liczba kopii mitochondrialnego DNA może mieć ograniczone znaczenie jako marker jakości 

plemników w przypadku płodnych buhajów wykorzystywanych w rutynowym AI. 

 

Cel pracy: 

Określenie wybranych parametrów jakości nasienia buhajów (standardowe parametry oceny – 

koncentracja, objętość, barwa, E/N; niestandardowe parametry oceny – CASA, HOS, FISH, 

liczba kopii mtDNA). 

Analiza związku badanych parametrów z wiekiem dawcy i użytkowością rozpłodową (dane 

terenowe).  

Próba identyfikacji parametrów o istotnym  wpływie na użytkowość rozpłodową buhajów. 

 

Materiał 

1) ejakulaty 80 buhajów rasy HF, podzielonych na 2 grupy wiekowe: buhaje młode (40szt. 

14-24 miesiące) buhaje starsze (40 szt. >60 miesięcy)  

2) dane z terenu o użytkowości rozpłodowej buhajów ( niepowtarzalność rui,  liczba porcji 

nasienia/ciążę,  stosunek płci w potomstwie M:F). Stada bydła z wielkopolski (min. 15 

obór) wykorzystujące nasienie z ofert WCHiRZ 

 

Metody 

1) analiza nasienia za pomocą systemu CASA (Computer Assisted Semen Analysis)  

2) barwienie mieszaniną eozyny z nigrozyną (test E/N;  wykonanie 2 preparatów dla każdego 

ejakulatu; ocena 500 plemników pod mikroskopem; % plemników martwych)  

3) test hipoosmotycznego pęcznienia plemników (HOS;  wykonanie 2 preparatów dla 

każdego ejakulatu; ocena 500 plemników pod mikroskopem; % plemników HOS 

negatywnych)   



31 
 

4) występowanie numerycznych aberracji chromosomowych (hybrydyzacja in situ FISH z 

sondami locus-specyficznymi dla chromosomów par 1 oraz XY; analiza układu sygnałów w 

jądrach komórkowych ok. 1000 plemników  

5) Określenie liczby kopii mitochondrialnego DNA – mtDNA (izolacja całkowitego DNA z 

plemników, określenie względnej liczby kopii 2 genów: gen cytochromu B (CYTB) oraz gen 

referencyjny  β-aktyny, oszacowanie średniej liczby kopii mtDNA w plemniku danego buhaja 

na podstawie krzywej standardowej) 

 

Zaawansowanie badań 

Zgromadzono próby plemników 38 buhajów (2 Próby dla każdego buhaja).  Określono dla 

nich część parametrów jakości ejakulatu i plemników (koncentracja, objętość, barwa, test 

E/N, CASA). Planuje się zgromadzenie wszystkich prób do sierpnia 2014 roku. Obecnie 

prowadzona jest optymalizacja procedury FISH z sondami locus-specyficznymi dla 3 

chromosomów (1,X,Y).  

 

Przewód doktorski: nie otwarty 

Zaawansowanie pracy: 25% 

 

SPIS PUBLIKACJI 

Oryginalne prace twórcze 

Kociucka B., Szczerbal I., Bugaj S., Orsztynowicz M., Switonski M. (2013 – online early). A high incidence of adjacent-1 
meiotic segregation pattern, revealed by multicolor sperm FISH, in a carrier boar of a new reciprocal translocation 
t(6;16)(p13;q23). Cytogenetic and Genome Research 2014;142:21-27 

doniesienie na konferencje krajowe 

M. Orsztynowicz, D. Oleś, S. Kubickova, P. Pawlak, S. Bugaj, D. Lechniak-Cieślak (2010). Aberracje liczby chromosomów w 
plemnikach 7 knurów wykorzystywanych w rutynowym unasienianiu loch w Wielkopolsce. Polski Kongres Genetyki, Lublin 
wrzesień 2010 

Pawlak P. Bugaj S., Zejden Z., Chabowska A., Lechniak-Cieslak D. , (2011), Liczba kopii mtDNA a jakość oocytów loszek 
niedojrzałych i dojrzałych płciowo., VI Zjazd TBR, Polańczyk, 8-10 września 

Bugaj S. (2012). Ryzyko przedwczesnej eliminacji buhajów o niskich wartościach hodowlanych ocenionych na podstawie 
genomu, II Sympozjum „Nowe możliwości genomiki a hodowla bydła mlecznego w Polsce”, Olsztyn kwiecień 2012 

doniesienia na konferencje międzynarodowe 

Pawlak P., Chabowska A., Zejden Z., Bugaj S., Cieślak D. (2011) Sexual maturity of the donor gilt do not affect the number 
of mitochondria but is related to impaired organelle redistribution during IVM; 4th  General Meeting of Gemini, Cost action 
FA0702, Gijon, Spain , 29th September – 2nd October, abstract 36. 

Pawlak P., Bugaj S., Zejden Z., Chabowska A,  Lechniak-Cieslak D. (2012). Selected parameters related to ooplasmic 
maturation of BCB+ oocytes from peripubertal gilts. Februartagung 2012, Berlin February 29th – March 2nd; Reprod Domest 
Anim 47, suppl. 2, abstract 103.  

Bugaj S., Pawlak P., Nizanski W., Molińska-Glura M., Partyka A., Moliński K.,  Bukowska D., Lechniak-Cieslak D. (2013).  
MtDNA content in spermatozoa of dogs with normal and impaired reproductive performance, 2nd Joint German-Polish 
Conference on Reproductive Medicine; 46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction; 38th Joint 
Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine Gdansk Feb 28 – March 1, Reprod Biol 13, suppl. 2 , abstract 
SL2.2 (8).   
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Specyfika tętniczego unaczynienia głowy 
nieparzyśtokopytnych (Periśśodactyla)  i poro wnanie ze 
wzorcem tych tętnic u innych takśono w śśako w  

Karolina Kowalczyk, II rok  

Opiekun pracy: dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw.,  Zakład Anatomii Zwierząt Instytutu 
Zoologii 

 

Krótkie wprowadzenie  

 Znajomość unaczynienia organizmu dostarcza wielu informacji nie tylko dla celów 

badawczych i dydaktycznych, ale również o charakterze ogólnobiologicznym. Niektóre cechy 

układu naczyniowego zwierząt znajdują zastosowanie w taksonomii (Shoshani i McKenna 

1998) i odgrywają istotną rolę w dyskusjach nad klasyfikacją i filogenezą poszczególnych 

gatunków zarówno współczesnych jak i wymarłych (Rougier i in. 1992). Naczynia 

krwionośne głowy były także przedmiotem badań fizjologów, którzy zajmowali się 

wyjaśnieniem mechanizmów niektórych procesów związanych z przepływem lub regulacją 

ciśnienia krwi w ośrodkowym układzie nerwowym lub termoregulacją mózgowia (Lluch i 

in.1985). Wiedza na temat unaczynienia pomaga także w realizacji celów klinicznych i in. 

potrzeb praktyki weterynaryjnej. 

Hipotezy badawcze  

Tętnica szyjna zewnętrzna będzie miała podobną budowę i przebieg u gatunków bliskich 

filogenetycznie. 

Cel pracy  

Celem badań będzie porównanie i opis przebiegu, połączeń i odgałęzień tętnicy szyjnej 

zewnętrznej u wybranych gatunków z rodzin Equidae, Tapiridae i Rhinocerotidae, należących 

do rzędu nieparzystokopytnych (Perissodactyla). 

Materiał i metody  

Materiał stanowią preparaty gotowe, zgromadzone w Zakładzie Anatomii Zwierząt oraz 

preparaty sporządzane na bazie materiału zwierzęcego, pozyskanego z krajowych ogrodów 

zoologicznych, ubojni i stadnin koni. Preparaty wykonywane są metodą iniekcji tętnic 

barwionym tworzywem sztucznym lub lateksem, które wprowadza się do tętnic szyjnych 

wspólnych. Następnie poddawane są utrwaleniu, maceracji i preparacji manualnej. 

Wstępne wyniki  

U koniowatych silnym odgałęzieniem tętnicy szyjnej zewnętrznej jest pień językowo- 

twarzowy, z którego początek biorą t. twarzowa i t. językowa. U tapirów i nosorożca t. 

językowa i t. twarzowa odchodzą samodzielnie od t. szyjnej zewnętrznej.U tapirów t. 

twarzowa nie dociera do okolicy wargowej, u nosorożca unaczynnia tylko okolice wargi 

dolnej, natomiast u koniowatych jej gałęzieniami są t. wargowa dolna, t. wargowa górna oraz 

t. boczna nosa.   

U koniowatych gałąź m. żwacza jest silną odnogą t. szyjnej zewnętrznej, która początkowo 

zagina się na doogonowej krawędzi żuchwy, a następnie układa się na jej powierzchni 

bocznej. U tapirów gałąź m. żwacza odchodzi od t. zębodołowej, która jest odgałęzieniem t. 

szczękowej. 
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Przewód doktorski: nieotwarty 

Spis publikacji: 

Marcin Komosa, Stanisław Łazowski, Jan Włodarek, Karolina Kowalczyk, Anna Charuta, Maciej Zdun (2014): Gross and 
histological evaluation of early lesions of navicular bone and deep digital flexor tendon in horses, Bull Vet Inst Pulawy 58, 87-
91. 20pkt.  

Maciej Zdun, Hieronim Frąckowiak, Karolina Kowalczyk, Hieronim Maryniak, Agata Kiełtyka-Kurc (2014): Comparative 
analysis of the course of the facial and transverse facial arteries in selected ruminant species,  Annals of Anatomy - 
Anatomischer Anzeiger, , Available online 6 February.  
25pkt.  

Maciej Zdun, Hieronim Frąckowiak, Agata Kiełtyka-Kurc*, Karolina Kowalczyk, Maria Nabzdyk, Anita Timm (2013): The 
Arteries of Brain Base in Species of Bovini Tribe, The Anatomical Record, Volume 296, Issue 11, pages 1677–1682, 
November. 25pkt.  

Hieronim Frąckowiak, Karolina Kowalczyk (2013): XIV Krajowa Wystawa Koników Polskich TARPANIADA 2013, Przegląd 
hodowlany nr 6. 

Doniesienia konferencyjne: 

 Anna Nowicka-Posłuszna, Anna Konieczna, Karolina Bora (2011):  „Wyniki konkursów jeździeckich a czynniki 
środowiskowe”,  LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Poznań. 

Anna Nowicka-Posłuszna, Karolina Bora (2011): „Znaczenie koni rasy wielkopolskiej we współczesnej hodowli koni w 
Polsce”,   konferencja naukowa „Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku”, Olsztyn. 

Anna Nowicka-Posłuszna, Karolina Bora, Katarzyna Balińska (2010):  „Wstępna ocena realizacji programu ochrony zasobów 
genetycznych koni rasy wielkopolskiej”,  LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, 
Olsztyn. 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.v296.11/issuetoc
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Wpływ efektu rozcien czenia na śytuację 
epidemiologiczną w krajobrazie rolniczym. 

Krzysztof Dudek, II rok 

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Instytut Zoologii 

 

Krótkie wprowadzenie 

Jeszcze do niedawna żadne prace nie podejmowały problemu zoonoz w kontekście 

ogólnej bioróżnorodności biocenozy, w której występują. Zmieniło się to od czasu 

opublikowania wyników prac zespołu Richarda Ostfelda w Conservation Biology gdzie 

pierwszy raz sformułowana została hipoteza „dilution effect” ściśle wiążąca bioróżnorodność 

z epidemiologią chorób przenoszonych przez wektory. Hipoteza ta opiera się na modelu, w 

którym występują patogeny bytujące w gospodarzach, którzy różnią się między sobą, jakością 

jako ich rezerwuary. Patogeny te są między gospodarzami wymieniane za pośrednictwem 

wektorów, które ulegają zainfekowaniu tylko przez kontakt z gospodarzem. Aby efekt 

rozcieńczenia mógł zajść nie może występować transowarialny transfer patogenów w 

wektorach. Ponadto gospodarze, którzy są najlepszymi rezerwuarami muszą występować 

licznie w ekosystemie i żywić większą część populacji wektorów. Ostatnim koniecznym 

warunkiem jest to, że wektor musi być generalistą żerującym na gospodarzach należących do 

wielu gatunków. Powyższe warunki spełnione są w pełni w przypadku układu krętki borelii – 

kleszcz – kręgowiec. 

Hipoteza badawcza 

1. Wypas owiec oraz obecność jaszczurek poprawiają sytuację epidemiologiczną w 

krajobrazie rolniczym poprzez występowanie efektu rozcieńczenia.  

Cel pracy 

Podczas moich badań zamierzam poznać mechanizmy rozprzestrzeniania się chorób 

odkleszczowych, takich jak borelioza czy anaplazmoza w środowisku rolniczym. Szczególnie 

chciałbym sprawdzić czy na badanych terenach występuje tak zwany efekt rozcieńczenia 

(dilution effect). Model tego zjawiska przewiduje, że im więcej jest w danym ekosystemie 

potencjalnych gospodarzy dla ektopasożytów, tym mniejszy procent pasożytów będzie 

nosicielami patogenów. Dotychczasowe badania prowadzone w innych rejonach świata 

wykazały słuszność tego założenia. Nie wiadomo jednak, czy okaże się ono trafne w naszym 

klimacie, gdzie występują inne gatunki zarówno pasożytów, jak i ich gospodarzy, a także 

występują subtelne różnice w reakcjach między nimi. W mojej pracy zamierzam szczegółowo 

przyjrzeć się roli owiec i jaszczurek w obiegu patogenów odkleszczowych, które są ich 

słabymi rezerwuarami, a jednocześnie żywią dużą część populacji kleszczy. 

Materiały i metody 
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 Badania prowadzone będą w krajobrazie rolniczym na pastwiskach owiec i w ich 

okolicy. Na powierzchniach badawczych odławiane będą gryzonie i jaszczurki oraz kleszcze 

ze środowiska i pasożytujące na owcach. Badane będzie występowanie patogenów we 

wszystkich tych organizmach. 

Wstępne wyniki 

 Udało już mi się wybrać powierzchnie badawcze i nawiązać współpracę z hodowcami 

owiec i naukowcami z innych jednostek, z którymi będę kooperował. Rozpocząłem odłów 

jaszczurek i posiadam dane na temat występujących w nich patogenach i kleszczach. Jestem 

również po pierwszej wizycie na pastwiskach z owcami w woj. Lubelskim. 

 

Stan zaawansowania pracy 25% 

 

Spis publikacji 
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cukrzycy 
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Wprowadzenie 

Długotrwała otyłość prowadzić może do rozwinięcia się cukrzycy typy 2, 

nadciśnienia,  nowotworów. Cukrzyca natomiast może skutkować rozwojem dysfunkcji 

układy rozrodczego  takich jak: hypogonadyzm, problemy z zajściem w ciążę, czy w 

bezpłodność Rozmnażanie  kierowane jest przez oś podwzgórze - przysadka mózgowa – 

gonady (PPG), gdzie pierwszym  etapem jest sekrecja gonadoliberyny (GnRH) przez 

podwzgórze, inicjująca wydzielanie przez  przysadkę mózgową gonadotropin (hormon 

luteinizujący i folikulotropowy), a w dalszym etapie  z gonad hormonów płciowych. 

Zaburzony status metaboliczny często skutkuje zahamowaniem  wydzielania GnRH i 

prowadzić może do powstania zaburzeń w układzie rozrodczym.  

Kisspeptyna, peptyd kodowany przez gen KiSS1, pełni kluczową rolę w regulacji procesów  

rozmnażania. Ponadto badania wskazują na to, że kisspeptyna bierze udział w metabolicznej  

kontroli płodności. Wykazano, że ekspresja kisspeptyny w podwzgórzu jest hamowana przez  

ujemny bilans energetyczny. Mniej poznana jest jej rola w otyłości i cukrzycy (dodatni bilans  

energetyczny), co stanowi obiekt moich zainteresowań.  Badania prowadzone są na modelu 

szczurzym i dotyczą poziomu centralnego - podwzgórza, w  którym zlokalizowane są neurony 

kisspeptynoergiczne, oraz peryferyjnych tkanek, w tym tkanki  tłuszczowej, potencjalnie 

najbardziej predysponowanej do pełnienia roli czynnika integrującego  mechanizmy 

kontrolujące funkcje reprodukcyjne organizmu i regulujące metabolizm.  

W ramach  projektu zakładam przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki zespołu  

kisspeptyna/receptor (KiSS-1/GPR54) obejmującą analizę ekspresji i szczegółową lokalizację  

anatomiczną jej elementów zarówno centralnie - w osi PPG, jak i obwodowo, w obrębie 

licznych  tkanek peryferyjnych (trzustka, wątroba, mięśnie) ze szczególnym uwzględnieniem 

tkanki  tłuszczowej. 

Hipotezy badawcze 

Hipoteza 1: Nieprawidłowa dieta prowadząca do otyłości i cukrzycy wpływa na zaburzenia  

procesów związanych z rozmnażaniem i deregulację osi podwzgórze-przysadka-gonady w 

szczurzym modelu.  

Hipoteza 2: W szczurzym modelu, długotrwałe podanie kisspeptyny-10 (KP-10), pozytywnie 

wpływie na zmniejszenie lub zniesienie negatywnych skutków wywołanych tymi jednostkami 

chorobowymi na układ rozrodczy. 

Cel pracy 

W ramach badań realizowane będą następujące cele badawcze: 
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A. Zbadania dystrybucji i zmian ekspresji pary KiSS-1/GPR54 w obrębie osi podwzgórze-

przysadka mózgowa-gonady (PPG) i tkankach obwodowych (trzustka, wątroba, mięśnie, 

tkanka tłuszczowa), jak i profilu hormonalnego u szczurów z otyłością indukowaną dietą 

(DIO) i cukrzycą typu 1. (DM1) oraz typu 2. (DM2). 

B. Przeprowadzenie doświadczeń in vivo z długotrwałym podaniem kisspeptyny-10 (KP-10), 

co pozwoli na zweryfikowanie hipotezy o bardzo pożądanych w kontekście ewentualnych 

zastosowań klinicznych. 

Materiały i metody 

Przez 4 tygodnie szczurom (Wistar Rat) podawana będzie dieta wysoko tłuszczowa (HFD 

high fat diet- Rodent Diet z 60% kcal tłuszczu; Labofeed B, Kcynia, Polska). Cukrzyca 

zostanie wywołana na skutek podania w zastrzyku różnych dawek streptozotocyny (STZ), 

toksyny niszczącej wyspy trzustkowe: cukrzyca typu 2 (DM2): zastrzyk z niską dawką STZ 

(35mg/kg masy ciała) cukrzyca typu 1. (DM1): zastrzyk z wysoką dawką STZ (80mg/kg 

masy ciała). Grupa kontrola będzie otrzymywać przez 4 tygodnie dietę laboratoryjną dla 

gryzoni (Labofeed B, Kcynia, Polska). Eksperymenty zostaną przeprowadzone na osobnikach 

męskich. 

W pierwszym eksperymencie w celu kontroli poziomu testosteronu, szczury poddane zostaną 

gonadektomii (chirurgicznym usunięciu gonad), a następnie otrzymają podskórne testosteron. 

Drugi eksperyment zakłada wywołanie otyłości i cukrzycy jak wyżej, z tym że szczury 

otrzymają kisspeptynę-10 (KP10) podaną w pompach osmotycznych. 

Zwierzęta w pierwszym, jak i w drugim eksperymencie zostaną dekapitowane, a krew i tkanki 

będą pobrane do analizy. Mózgi, tkanka tłuszczowa, trzustka, wątroba, mięśni będą poddane 

immunocytochemii i technice Western Blot w celach lokalizacji i określenia poziomu 

KiSS1/GPR54. Zastosowana zostanie również metoda PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy), 

w celu pomiaru ekspresji mRNA dla systemu KiSS1/GPR54. Badany będzie także profil 

metaboliczny (poziom: glukozy, trigriceroli, cholesterolu, oraz hormonów: insuliny, 

glukagonu, leptyny) i hormonalny układu rozrodczego (testosteron, LH, FSH), oraz hormon 

stresu – kortykosteron, przy pomocy metod radioimmunologicznych (RIA), oraz  testów Elisa 

(metoda immunoenzymatyczna). 

Wstępne wyniki 

W ramach prowadzonych badań nad ekspresją Kiss-1/GPR54 mRNA w osi PPG u otyłych i 

cukrzycowych samców szczurów wykazano, że:  

1) Ekspresja Kiss-1 i GPR54 w osi PPG jest związana ze statusem metabolicznym u samców 

szczurów z cukrzycą typu 1.  

2) Szczury z cukrzycą typu 1 i 2 miały podwyższony poziom GPR54 mRNA w podwzgórzu. 

3) Szczury z cukrzycą typu 1 miały obniżony poziom Kiss-1 w przysadce mózgowej oraz 

obniżony poziom ekspresji GPR54. 

4) Szczury z indukowaną dietą otyłością miały obniżony poziom ekspresji GPR54 i Kiss-1 

mRNA w przysadce mózgowej.  

Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować, że obserwowane zmiany w 

ekspresji Kiss-1 i GPR54 mogą przyczyniać się do zaburzeń w procesach rozmnażania u 
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szczurów z indukowaną dietą otyłością oraz tych z cukrzycą. Ponadto wyniki skłaniają mnie 

do podjęcia kolejnych w tym temacie badań. 

Stan zaawansowania: 25% 

 

Spis publikacji 

Publikacje w czasopismach z Impact Factor 

Gawałek M, Dudek K, Ekner-Grzyb A, Kwieciński Z, Śliwowska JH (2014). Ecology of the field cricket in farmland: 
Importance of livestock grazing. North Western Journal of Zoology, (w druku) (IF: 0,713 MNiSW: 20) 

Ekner-Grzyb A, Sajkowska Z, Dudek K, Gawałek M, Skórka P, Tryjanowski P (2013) Locomotor performance of sand lizards 
(Lacerta agilis): effects of predatory pressure and parasite load. Acta Ethologica, 16: 173-179. (IF: 1,147 MNiSW: 20) 

Sliwowska JH, Fergani C, Gawałek M, Skowronska B, Fichna P, Lehman NM. (DOI.10.1016/j.physbeh.2014.05.021).  
Insulin: its Role in the Central Control of Reproduction Hormones and Behaviour (JCR, IF: 3,35, MNiSW: 35) 

Dudek K, Ekner-Grzyb A, Sajkowska Z, Gawałek M, Tryjanowski P (DOI.10.3906/zoo-1310-30) Often using body condition 
index is an unreliable indicator: a case of sand lizard. Turkish Journal of Zoology (JCR, IF:0414, MSiSW: 15) 

Publikacje w czasopismach bez Impact Factor 

Dudek K, Sajkowska Z, Gawałek M, Ekner-Grzyb A (2014).  Układ i liczba tarczek zanozdrzowych, jako cecha 
taksonomiczna jaszczurki zwinki i jaszczurki żyworodnej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70: 83-87.  
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Struktura genetyczna populacji płazo w w gradiencie 
urbanizacyjnym  

Mikołaj Kaczmarski, I rok 

 
Opiekun: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Instytut Zoologii 

 

Krótkie wprowadzenie  

 

Wzrastająca antropopresja, w tym m.in. eksploatacja zasobów naturalnych, niszczenie 

siedlisk, zmiany klimatu, oraz zanieczyszczenie środowiska to główne przyczyny zagrażające 

bioróżnorodności. Płazy stanowią grupę szczególnie zagrożoną i obecnie mówi się o procesie 

ich globalnego wymierania. Ziemno-wodny tryb życia, cienka przepuszczalna dla substancji 

chemicznych skóra oraz lokalna pospolitość sprawiają, iż: 1 - są to gatunki parasolowe dla 

zasobów wodnych; 2 – dobrze rozpoznane populacje można używać w roli bioindykatorów; 3 

– cała sieć troficzna jest zależna od ich masowych pojawów i funkcji ekosystemowych, które 

realizują. Obecnie nieliczne prace prezentują wyniki badań dotyczące wpływu długofalowych 

skutków urbanizacji i fragmentacji siedlisk na utratę zmienności genetycznej i zaburzenie w 

funkcjonowaniu populacji batrachofauny. W całej Europie obserwowany jest spadek 

liczebności płazów, a co za tym idzie duże środki przeznacza się na działania zapobiegawcze 

(budowa zbiorników rozrodczych, zapobieganie izolacji przestrzennej). Dla efektywnego 

wykorzystania ograniczonej puli środków niezbędne są badania dotyczące przepływu genów 

w krajobrazie (z ang. landscape genetics) i poznanie wpływu urbanizacji na populacje płazów. 

Wyniki te mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w planowaniu przestrzennym i 

zarządzaniu obszarami chronionymi w celu zachowania bioróżnorodności i realizacji polityki 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Hipoteza badawcza  

 

1. Intensyfikacja charakteru użytkowania przestrzeni (stopień urbanizacji) wpływa na wzrost 

izolację przestrzennej (homozygotyczności) i pogorszenie stanu populacji (spadek 

liczebności, osłabienie kondycji, zaburzenie struktury wiekowej). 

2. Płazy stanowią grupę organizmów osłonowych dla ochrony zasobów wodnych i 

zachowania różnorodności biologicznej, a ich bogactwo gatunkowe jest skorelowane 

pozytywnie ze stanem zachowania sieci hydrologicznej, obecnością korytarzy ekologicznych 

i racjonalną gospodarką wodami opadowymi. 

 

Cel pracy  

 

Na podstawie prób zostanie prześledzony przepływ genów w krajobrazie (landscape genetics) 

u wybranych współwystępujących gatunków płazów (ogoniastych i bezogonowych). Celem 

naukowym projektu jest: 1) zebranie danych o rozmieszczeniu populacji płazów w obrębie 
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obszaru badań na tle różnorodności genetycznej; 2) ocena zależności między pokryciem 

terenu (stopniem urbanizacji), a różnorodnością genetyczną i stanem populacji płazów; 3) 

opracowanie metod ochrony i zarządzania populacjami płazów w oparciu o uzyskane wyniki; 

4) opracowanie i próba wdrożenia systemu dobrych praktyk.  

 

Podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc)  

 

Przewód doktorski : nie otwarty, otwarty (data, Uczelnia, Wydział) 

 

SPIS PUBLIKACJI  

Kaczmarski M., Kolenda K., Pabijan M. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Ziemi Kłodzkiej. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. [przyjęte do druku] MNiSW: 3. 

Kaczmarski M., Kolenda K. Handel egzotycznymi płazami w Polsce w dobie ich globalnego wymierania. Monografia 
pokonferencyjna VIII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe "Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska" 
[przyjęte do druku] ISBN 978-83-7842-117-7. MNiSW: 4. 

Kaczmarek J., Kaczmarski M., Pędziwiatr K. Atlas of amphibian distribution in Poznan – a tool for effective conservation. 
Materiały z II Konferencji BioGIS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. [przyjęte do druku]. MNiSW: 5. 

Kolenda K., Świątek Ł., Szary J., Kaczmarski M., Pstrowska K. Oleje przepracowane w środowisku wodnym jako potencjalne 
zagrożenie dla płazów. Kosmos. [przyjęte do druku] MNiSW: 4. 

Flesch A., Kaczmarski M. 2014. W Poznaniu powstał PARK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ im. prof. Leszka Bergera. 
BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin, str. 24 – 27 ISSN: 1426 – 3904. 

Kaczmarski M., Kaczmarek J., Kolenda K., Kubicka A. 2014. Zastosowanie rejestratorów wilgotności i temperatury w 
badaniach herpetologicznych. Borczyk B. [red.], Studenckie Prace Herpetologiczne t. I, str. 17-24. ISBN: 978-83-939167-0-2. 
MNiSW: 4 

Kaczmarski M., Kaczmarek J. 2014. Six years of active conservation of amphibians in the city of Poznań, Poland. FrogLog 
109, p. 17-18. ISSN: 1026-0269, eISSN: 1817-3934. 

Kaczmarski M., Kaczmarek J. 2013. Mortality of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) during spring migration on the 
protected area ‘Traszki Ratajskie’ in the city of Poznan, Poland. The Functioning and Protection of Water Ecosystems. 
Threats, protection and management of water resources, p. 153 – 159. ISBN: 8362298375. MNiSW: 5. 
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Szacowanie zagroz enia kro w mlecznych śubkliniczną 
kwaśicą na podśtawie zawartoś ci wybranych śkładniko w 
mleka 

Barbara Stefańska, II rok, stacjonarne SD 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki 

Paszowej 

 

Wprowadzenie: 

Subkliniczna kwasica żwacza (SARA) jest jednym z najważniejszych  

i najkosztowniejszych zaburzeń zdrowotnych w stadach krów mlecznych w naszym kraju. 

SARA spowodowana jest zaburzeniem fermentacji w żwaczu, prowadzącym do nadmiernej 

kumulacji lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz kwasu mlekowego w płynie żwacza, 

powodujące obniżenie jego pH poniżej 5,8 trwające przez minimum 3 godziny w ciągu doby. 

Jej konsekwencjami są zmniejszenie pobrania paszy i wydajności mleka, pogorszenie składu 

chemicznego mleka, choroby racic i palców (m in. ochwat metaboliczny), zwiększone 

brakowanie krów mlecznych.  

Diagnozowanie SARA nie jest proste, bowiem jest to często choroba, która przebiega 

bezobjawowo. Widoczne są najczęściej dopiero jej skutki, np. kulawizna. Do najważniejszych 

metod stosowanych w tym celu można zaliczyć analizy: zawartości tłuszczu w mleku, 

zawartości kwasów tłuszczowych w mleku, przebiegu i intensywności przeżuwania, wyglądu 

kału, struktury fizycznej dawki pokarmowej oraz niedojadów. Jednakże żadna z tych metod 

nie jest w pełni satysfakcjonująca i nie może być podstawą systematycznego monitoringu 

stad, co mogłoby być przydatne w prewencji SARA. Niestety, nie ma również obecnie testów 

krwi, mleka, moczu czy kału do diagnozowania krów chorych na SARA. 

Jedyną wiarygodną metodą diagnozowania SARA jest obecnie oznaczanie pH płynu 

żwacza pobranego od krowy w 3-6 godzin po pobraniu paszy. W świetle badań z tego zakresu 

jedyną akceptowaną metodą pobrania treści żwacza jest pobranie jej przez powłoki skórne 

(rumenocentesis), igłą o odpowiedniej średnicy i zmierzenie pH za pomocą pH-metru czy 

pasków wskaźnikowych (Duffield i wsp, 2004). Ponadto w ostatnich kilkunastu latach 

zmieniły się poglądy na przyczyny SARA (Krause i Oetzel, 2006). To nie brak kwasu 

octowego powstającego w żwaczu, jak twierdzono do niedawna, jest powodem niskiej 

zawartości tłuszczu w mleku, ale niekompletne biouwodorowanie kwasów tłuszczowych 

(KT) w żwaczu. W warunkach obniżonego pH płynu żwacza zmieniają się proporcje 

ilościowe pomiędzy szczepami bakterii oraz pierwotniaków w żwaczu i ma to wpływ na skład 

KT wchłanianych w jelicie cienkim oraz skład KT tłuszczu mleka (Enjalbert i wsp., 2008; 

Colman, 2012; Colman i wsp., 2012). Tym samym istnieje możliwość wykorzystania tych 

zależności w identyfikowaniu krów zagrożonych SARA. 
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Hipoteza badawcza: 

Na podstawie wybranych składników mleka, w tym kwasów tłuszczowych można szacować 

zagrożenie krów subkliniczną kwasicą żwacza 

Cel pracy: 

Celem projektu jest sprawdzenie możliwości szacowania zagrożenia krów subkliniczną 

kwasicą żwacza na podstawie: 

a) zawartości wybranych składników mleka, w tym kwasów tłuszczowych, oznaczonych 

metodą FT-IR,  

b) na podstawie widma FT-IR próbek mleka.  

Materiał i metody 

SARA będzie diagnozowana na podstawie pH płynu żwacza.  

Wybór krów 

W projekcie przewiduje się zgromadzenie próbek mleka oraz płynu żwacza od 400 krów,  

w tym od 200 podejrzanych o SARA i 200 uważanych za wolne od tego zaburzenia. Dla 

każdej krowy baza danych będzie zawierała numer krowy, numer laktacji, datę wycielenia, 

wydajność i skład chemiczny mleka wraz z zawartością KT, a także wynik pomiaru pH płynu 

żwacza.  

Pobieranie i analiza prób: 

Próby płynu żwacza i mleka będą pobierane od krów będących w okresie od 61 do 150 dnia  

(3-5 miesiąc) laktacji, w dniu kontrolnego doju. 

Płyn żwacza będzie pobierany w ilości około 10 ml, za pomocą punkcji przez powłoki skórne 

(rumenocentesis), igłą o odpowiedniej średnicy, przez lekarza weterynarii, od krów po 3-6 

godzinach od porannego zadania paszy. Pomiaru pH dokona się natychmiast po pobraniu, 

wykorzystując w tym celu elektroniczny pH-metr polowy. W celu zebrania próbek od 200 

krów podejrzanych o SARA („pozytywnych”) prawdopodobnie konieczne będzie pobranie 

próbek od około 500 krów. Z tej liczby losowo wybranie zostanie 200 krów „negatywnych”, 

czyli prawdopodobnie wolnych od SARA.  

Od 200 krów pozytywnych oraz 200 negatywnych pobrane zostaną próbki mleka  

z popołudniowego doju (w dniu oznaczania pH płynu żwacza). Pobierze je zootechnik oceny 

przeprowadzający kontrolny dój podczas oceny użytkowości mlecznej do osobnej, tj. poza 

dojem kontrolnym butelki z konserwantem. Oprócz standardowej analizy chemicznej mleka 

oznaczone zostaną również wybrane kwasy tłuszczowe oraz ich grupy, tj. SCFA, MCFA, 

LCFA, SFA, MUFA, PUFA, TFA, C14:0, C16:0, C18:0, C18:1.  

Przewód doktorski: nieotwarty 
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Zaawansowanie pracy: 35% 

 

SPIS PUBLIKACJI: 

1. Włodzimierz Nowak, Robert Mikuła, Ewa Pruszyńska-Oszmałek, Paweł Maćkowiak, Barbara Stefańska, Małgorzata 
Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankiewicz, „Dietary energy density in the dry period on the metabolic status of lactating 
cows”, Polish Journal of Veterynary Science, Vol.16, nr 4, (2013), s. 715-722; 20 pkt. MNiSW 

 

2. Włodzimierz Nowak, Robert Mikuła, Ewa Pruszyńska-Oszmałek, Barbara Stefańska, Paweł Maćkowiak, Małgorzata 
Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankiewicz, „The effect of restricted feeding in far-off period on performance and the 
metabolic status of dairy cows”, Annals of Animals Science, Vol. 14, nr 1 (2014), s. 89-100; 15 pkt. MNiSW  
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Wpływ czynniko w organizacyjnych i technologicznych na 
zdrowotnoś c  racic kro w raśy Polśkiej Holśztyn śko-
Fryzyjśkiej 

Paweł Stefański, II rok, stacjonarne SD 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Skrzypek, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka 

 

Krótkie wprowadzenie:  

W ostatnich kilkunastu latach postępująca intensyfikacja chowu i hodowli bydła mlecznego 

zarówno w Polsce jak i na świecie wpłynęła negatywnie na dobrostan  wysoko wydajnych 

krów mlecznych. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn tego zjawiska zaliczany jest 

wzrost częstotliwości występowania kulawizn, powstających głównie poprzez schorzenia 

racic. Prowadzi to bezpośrednio do generowania znacznych strat ekonomicznych 

ponoszonych przez hodowców, które wynikają przede wszystkim z  kosztów opieki 

weterynaryjnej, pogorszenia wskaźników użytkowości mlecznej oraz rozpłodowej, co 

przyczynia się do zbyt wczesnego brakowania krów mlecznych. 

Hipoteza badawcza 

   Przedstawione informacje świadczą, że w wysokowydajnych stadach krów mlecznych 

występuje duża zmienność w częstotliwości występowania chorób racic oraz, że jest ona w 

istotnym zakresie spowodowana czynnikami środowiskowymi. 

Cel pracy 

Celem prowadzonych badań będzie określenie wpływu czynników organizacyjnych i 

technologicznych na zdrowotność racic u wysokowydajnych krów mlecznych.  

Materiał i metody 

Materiał do badań będzie pochodził z około 30 dużych stad wysokowydajnych krów rasy 

Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej (razem ok. 15 tys. krów), w tym 10 stad należących do 

strategicznych gospodarstw Skarbu Państwa. Badane stada są zlokalizowane na terenie 

województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i 

pomorskiego. W ramach realizacji projektu przewiduje się stworzenie schematu audytu i jego 

przeprowadzenie, przy uwzględnieniu: rodzajów schorzeń racic i ich zasięg, warunków 

wychowu i bytowania zwierząt, ich użytkowości rozrodczej i długowieczności oraz wyników 

oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka (PFHBiPM). Większość obliczeń zostanie przeprowadzona na poziomie 

stada, natomiast w kilku wybranych stadach obliczenia zostaną wykonane na poziomie 

zwierzęcia. 
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Stan zaawansowania: 20% 

Przewód doktorski: Nie otwarty 

Spis publikacji: 

Stefański P., Stefańska B, Antkowiak I., Pytlewski J.: Częstotliwość występowania chorób racic w stadach bydła mlecznego 
w zależności od numeru i fazy laktacji. Med.Wet. 2014, 70, 176-179; 15 pkt. MNiSW, IF 0.203. 
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Morfogeneza i angioarchitektura wewnętrznych 
narządów płciowych żeńskich u kota domowego 
(Felis silvestris catus) 

Ewelina Prozorowska IV rok 

Opiekun pracy: dr hab. Hanna Jackowiak prof. nadzw., Instytut Zoologii, Zakład Histologii i 
Embriologii Zwierząt 

Wprowadzenie: W morfogenezie układu płciowego wyróżnia się okres prenatalny i 

postnatalny, przy czym proces kształtowania się jajników, jajowodów i macicy jest ciągły i 

płynnie przechodzi z jednego okresu w drugi. Obraz pełnego rozwoju narządów układu 

płciowego uzyskać można przeprowadzając kompleksowe badania, poczynając od wczesnych 

stadiów zarodkowych, poprzez stadium około urodzeniowe, a kończąc na stadium uzyskania 

dojrzałości płciowej.                                             

Cel pracy: Celem badań podjętych w ramach pracy doktorskiej jest charakterystyka 

procesów rozwojowych zachodzących w narządach układu płciowego u samicy kota 

domowego, obejmujących organogenezę i histogenezę jajników, jajowodów i macicy oraz 

analizę rozwojową systemów naczyniowych w narządach płciowych.  

Hipoteza badawcza: Podstawowymi założeniami badań dotyczących organogenezy i 

histogenezy narządów układu rozrodczego jest weryfikacja stwierdzeń na temat:                         

1) wolniejszego tempa  rozwoju jajników, jajowodów i macicy niż sąsiadujących z nimi w 

jamie brzusznej narządów układu moczowego i pokarmowego, 2) przebiegu organogenezy i 

histogenezy jajników, jajowodów i macicy wykraczającej poza okres rozwoju prenatalnego, 

3) różnicy w budowie anatomicznej i histologicznej narządów układu rozrodczego w 

momencie urodzenia i w trakcie uzyskania dojrzałości płciowej                                                 

Materiał i metody: Materiałem do badań są zarodki i płody samic kota domowego w 

stadiach od 18 do 63 dnia rozwoju prenatalnego, a także noworodki, osobniki młodociane i 

dorosłe. Materiał pobierany jest z klinik weterynaryjnych z Poznania i okolic. Na wykonanie 

badań uzyskano zgodę Lokalnej Komisji Etycznej w Poznaniu. W badaniach stosowane są 

techniki  histologiczne do mikroskopii świetlnej (LM) (barwienia topograficzne, histochemia, 

immunohistochemia), elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej (SEM, TEM), 

oraz preparatyka  mikrokorozyjna naczyń krwionośnych. 

 

Wyniki: W 20 dniu rozwoju prenatalnego jajniki są wydłużonymi strukturami o wielkości 

nie przekraczającej 1 mm, pozostającymi w połączeniu ze śródnerczami  i rozwijającymi się 

rogami macicy. W 30 dniu pc śródnercza funkcjonują jako parzyste wydłużone narządy, a 

jajniki ułożone brzusznie względem nich stanowią 1/3 ich wielkości. Po 30 dniu pc 

śródnercza zaczynają zanikać, a ich miejsce zajmują rozwijające się nerki oraz jajniki, 

których wielkość wzrasta do 2 mm. W 45 dniu pc w jamie brzusznej znajdują się niewielkie 

pozostałości po śródnerczach, które całkowicie zanikają do 50 dnia pc. Po 50 dniu pc jajniki 

mają kształt podłużny i nieco spłaszczony, a ich długość przekracza 4mm. W momencie 

porodu jajniki osiągają długość 5 mm, a ich struktura bardziej zbliżona jest do jajników 

płodowych niż dorosłych. Rozwijające się jajniki zbudowane są ze zbitej tkanki 

mezenchymalnej, wśród której różnicują się rzędy komórek odchodzące od nabłonka 

mezotelialnego. W 35-tym dniu rozwoju tkanka mezenchymalna zaczyna się różnicować w 

tkankę łączną zrębu jajnika, z kolei nabłonek mezotelialny tworzy wtórne sznury płciowe, w 
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których osiadają pierwotne komórki płciowe. Formacja sznurów płciowych obserwowana 

jest w jajniku do 55 dnia rozwoju. Po 55-tym dniu sznury rozpadają się na grupy komórek 

otaczające komórki płciowe. W okresie okołourodzeniowym w korze jajnika kształtują się 

pierwotne pęcherzyki jajnikowe, w skład których wchodzą oocyty I rzędu otoczone 

komórkami pęcherzykowymi. 

Rozwój jajowodów i macicy powiązany jest w czasie z rozwojem jajników. W 21 dniu pc w 

jamie brzusznej zarodka występują  parzyste przewody śródnerczowe i   przyśródnerczowe 

otoczone tkanką mezenchymalną. Z dogłowowych części przewodów przyśródnerczowych 

powstają jajowody, które przez okres ciąży występują w postaci prostych przewodów 

biegnących wzdłuż jajników. Doogonowe części przewodów przysródnerczowych (przyszłe 

rogi macicy) łączą się  tworząc trzon. Przewody sródnerczowe wbudowane w ścianę 

jajowodów i rogów macicy stopniowo zanikają  w kierunku doogonowym, tak  że pod koniec 

ciąży nie obserwuje się ich ani w rogach ani w trzonie macicy. 

Stan zaawansowania pracy doktorskiej: 80% 

Przewód doktorski: Otwarty: 25.06.2013, Wydział Medycyny  Weterynaryjnej, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

Publikacje i rozdziały w książce:  

Prozorowska E., Jackowiak H. (2014)  Angioarchitecture of gallbladder in pig. LM and SEM study on vascular microcorrosion 
casts. Microscopy Research and Technique,  DOI 10.1002/jemt.22388   IF: 1,79; punkty MNiSW: 25 

Skieresz-Szewczyk K., Jackowiak H., Prozorowska E. (2012) The development of the tongue of the domestic goose from 9th 
to 25th day of incubation as seen by scanning electron microscopy. Microscopy Research and Technique, Vol75:1564-1570  
IF: 1,79; punkty MNiSW: 25 

Prozorowska E., Jackowiak H. (2014) The vascular corrosion casting (VCC) and scanning electron microscopy study on 
changes of vascular networks arrangement in the organs undergoing cyclic volume changes. Microscopy: advances in 
scientific research and education. Microscopy Book Series- 2014 Edition. 

 

Doniesienia konferencyjne: 6 referatów , 10 posterów 

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne: 

E. Prozorwska, H. Jackowiak: (2014) The morphogenesis of the internal female genital organs in domestic cat (Felis 
silvestris catus). II Sympozjum Biologii Rozwoju, Karpacz 27-29 czerwca 2014 (referat) 

E. Prozorowska, H. Jackowiak: (2014) Morphological and structural changes of the ovaries and uterus during the prenatal 
development in domestic cat (Felis silvestris catus)”. XXXI Konferencja Embriologiczna: Rosliny, Zwierzęta, Człowiek. 
Poznań, 21-24 maj 2014 (referat) 

E. Prozorowska, H. Jackowiak: (2013) Development of the Müllerian Ducts in Female Cat Foetuses. Seventh Meeting of the 
YGVA (Young  Generation of Veterinary Anatomists), Leipzig, Niemcy, 17-20 lipiec 2013 (referat) 

E. Prozorowska, H. Jackowiak: (2012) Prenatal development of the uterus in domestic cat: preliminary LM and SEM study. 
XXX Konferencja Embriologiczna: Rosliny, Zwierzęta, Człowiek. Jurata 16-18 maj 2012 (referat)  
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Biomechaniczna ocena ruchu konia śportowego 

Piotr Jóźwiak, I rok SD 

Opiekun pracy: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Instytut Weterynarii 

 

Wprowadzenie: 

Jednym z najistotniejszych elementów dobrostanu zwierzęcia jest sprawność jego aparatu 

ruchu. Diagnostyka opiera się głównie na subiektywnym badaniu klinicznym, którego 

jakość zależy od doświadczenia badającego oraz od krótkich obserwacji klinicznych 

zachowania zwierzęcia podczas wykonywania zadanych czynności, bądź swobodnego 

poruszania się. Niejednokrotnie o losach zwierzęcia decyduje głównie doświadczenie 

przeprowadzającego badanie oraz stopień przewlekłych bądź krótkotrwałych dysfunkcji 

ruchowych. Podkliniczne patologie aparatu ruchu często pozostają niezauważone. 

 Brak jest, jak dotąd wiarygodnej, obiektywnej, powtarzalnej metody oceny zachowań 

behawioralnych konia mogącej na podstawie standaryzowanych danych określić 

predyspozycje zwierzęcia do pełnienia określonych funkcji użytkowych. Potrzeby 

kliniczne skłaniają jednak do poszukiwań nowych precyzyjnych metod oceny ruchu konia 

w jego naturalnym środowisku. Dopiero taka przesiewowa analiza porównawcza 

zachowań behawioralnych koni w stadzie pozwala na przeprowadzenie selekcji 

najlepszych osobników do poszczególnych zastosowań, w tym również sportowych. 

Powinna ona stać się podstawą decyzji selekcyjnych koni hodowlanych, która obok 

doświadczenia hodowcy byłaby istotnym narzędziem diagnostyki funkcjonalnej. 

Wykorzystanie i weryfikacja kliniczna tej metody u koni pozwoliłoby na dalsze jej 

zastosowania u innych gatunków zwierząt stanowiących podstawę gospodarki 

hodowlanej.  

Hipoteza badawcza. 

 Przy zastosowaniu prostej, szybkiej, powtarzalnej metody akcelerometrycznego pomiaru 

parametrów czasowo-przestrzennych ruchu konia możliwa jest obiektywna ocena symetrii 

przemieszczania kończyn jako elementu analizy sprawności aparatu ruchu. 

Cel badań: 

 Poznanie kinematycznego wzorca symetrii przemieszczania się kończyn konia 

sportowego w stępie w obrazie akcelerometrycznej analizy ruchu. Celem dalszym jest 

określenie przydatności diagnostycznej pomiaru akcelerometrycznego ruchu do 

wykrywania subklinicznych form patologii ruchu konia. 

Przewód doktorski: nieotwarty 

Spis publikacji: 
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Piotr Jóźwiak, Bartłomiej M. Jaśkowski, Alicja Jóźwiak, 

Wojciech Kosek, Paweł Knapkiewicz, Jędrzej M. Jaśkowski, „Kinematyczna ocena ruchu konia”, Med. Weter. 2014, 70 (1) ( 
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ZMIENNOS C  CZĘSTOS CI REKOMBINACJI  
GENETYCZNYCH W SPERMATOCYTACH ORAZ 
POLIMORFIZM GENU MLH1 JAKO POTENCJALNE 
MARKERY OBNIZ ONEJ PŁODNOS CI BUHAJO W 

Beata Budaj, rok I 

Opiekun: prof. dr hab. Marek Świtoński, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt  

 

Wprowadzenie 

 Przebieg podziału mejotycznego ma kluczowe znaczenie dla procesu gametogenezy  

i w konsekwencji płodności. Wśród szeregu czynników, które mogą niekorzystnie wpływać 

na prawidłowość mejozy można wskazać nosicielstwo strukturalnych mutacji 

chromosomowych (głównie translokacji wzajemnych) oraz częstość i dystrybucje miejsc,  

w których dochodzi do crossing over. Rzeczywista częstość występowania translokacji 

wzajemnych u bydła nie jest znana (De Lorenzi i wsp., 2013). Spowodowane może to być 

trudnością związana z analizą kariotypu bydła, wynikającą z dużej liczby chromosomów 

(2n=60), w tym 58 chromosomów akrocentrycznych. W literaturze znajdują się doniesienia 

szacujące częstość występowania nosicieli translokacji wzajemnych na ok. 0,14 %. Wartość, 

ta jest efektem zastosowania modeli matematycznych. Występowanie translokacji 

wzajemnych powoduje wymierne straty hodowlane, związane z obniżonymi parametrami 

użytkowości rozpłodowej (De Lorenzi i wsp., 2013; Schmutz i wsp., 1997) i dlatego ich 

identyfikacja stanowi istotny element w programach hodowlanych.  

Badania dotyczące płodności mężczyzn wskazują, że liczba i rozmieszczenie miejsc,  

w których doszło do crossing over może być parametrem związanym z płodnością (Ferguson  

i wsp., 2007, 2009). Analizy tego typu  nie były dotąd prowadzone w odniesieniu do  zwierząt 

domowych, w tym bydła. W proces crossing over  zaangażowanych jest szereg białek, takich 

jak MLH1, MLH3, MSH4, MSH5. Prawdopodobne wydaje się, że niektóre polimorfizmy 

genów kodujących w/w białka mogą mieć wpływ na zachodzenie crossing over.   

Zidentyfikowanie takich polimorfizmów może mieć istotne znaczenie hodowlane, szczególnie 

w selekcji buhajów inseminacyjnych.   

Hipoteza badawcza 

 Częstość występowania nosicieli translokacji wzajemnych wśród buhajów jest bardzo 

słabo poznana. Wykorzystanie techniki kompleksów synaptonemalnych do przesiewowego 

badania buhajków (buhajów) ubijanych w rzeźniach może przyczynić się do lepszego 

rozpoznania skali tego  problemu. W przypadku zwierząt z prawidłowym kariotypem wpływ 

na użytkowość rozpłodową może mieć częstość zachodzenia i równomierność rozmieszczenia 

w biwalentach miejsc, w których wystąpiło  crossing over. Przebieg tego procesu  może mieć 

związek z polimorfizmem genów kodujących białka zaangażowane w przeprowadzenie 

crossing over  (np. MLH1). 

Cele pracy 
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 Celem badań jest przeprowadzenie przesiewowej oceny przebiegu mejozy u  ok. 300 

buhajów (gonady będą pozyskiwane  poubojowo, dzięki współpracy z ubojniami), z 

wykorzystaniem techniki immunofluorescencyjnego uwidaczniania kompleksów 

synaptonemalnych (przeciwciała dla białek SCP1 i SCP3) oraz foci MLH1, będących  

znacznikami zajścia crossing over.  Zaplanowane analizy mają na celu  identyfikację 

nieprawidłowych struktur koniugacyjnych (wstępna identyfikacja nosicieli mutacji 

chromosomowych) oraz ocenę zmienności liczby foci MLH1. Planuje się również poubojową 

analizę foci MLH1 u ok. 20 buhajów inseminacyjnych, dla których  znane są wskaźniki 

reprodukcyjne. Kolejnym celem prowadzonych badań będzie  poszukiwanie polimorfizmu w 

genie MLH1, który koduje białko zaangażowane w przeprowadzenie crossing over. 

Przewód doktorski:  nieotwarty  

Spis publikacji: 

Szczerbal I., Budaj B., Świtoński M. (2013), Czego dowiedzieliśmy się o świni po sekwencjonowaniu jej genomu?, Przegląd 
Hodowlany, 4/2013: 1-3;  (4 pkt MNiSW) 

Doniesienia konferencyjne  

Budaj B., Kociucka B., Szczerbal I. (2013), Epigenetyczne modyfikacje chromosomów B jenota chińskiego., IV Polski 
Kongres Genetyki, Poznań, 10 - 13 września 2013., Streszczenia: s. 137 (plakat ZP-4).  
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Rola preparato w probiotycznych w proceśie kolonizacji 
układu pokarmowego z o łwi wodno-lądowych przez 
mikroflorę zoonotyczną 

Mateusz Rawski, I I rok SD 
 

Opiekun pracy: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

 

Wstęp 
Mikroflora układu pokarmowego żółwi wodno-lądowych jest tematem poznanym dotychczas 

jedynie w niewielkim stopniu. Zwierzęta te są częstym obiektem hodowli w warunkach 

fermowych, amatorskich i w ogrodach zoologicznych. Mimo tego nierozwiązane pozostają 

zagadnienia związane z nosicielstwem przez nie bakterii potencjalnie zoonotycznych  

jak i ich wysoką śmiertelnością. W ramach pracy doktorskiej prowadzone  

są badania mające na celu zweryfikowanie możliwości użycia preparatów probiotycznych  

– szeroko stosowanych w przypadku ssaków i ptaków u żółwi wodno-lądowych. 

 

Hipoteza badawcza  

Skarmianie w diecie żółwi wodno-lądowych preparatów probiotycznych poprawi homeostazę 

mikro-ekosystemu układu pokarmowego, ograniczając występowanie bakterii zoonotycznych.  

Cel badań 

1. Określenie wpływu dodatku mikroorganizmów probiotycznych do diety żółwi  

wodno- lądowych na rozwój i występowanie bakterii zoonotycznych, z wykorzystaniem 

klasycznych i molekularnych metod mikrobiologicznych; 

2. Poznanie roli czynników alimentarnych w procesie rozwoju i wzrostu żółwi  

wodno-lądowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy morfometrycznej i histologicznej 

układu pokarmowego; 

3. Opracowanie skutecznych metod ograniczania frekwencji bakterii zoonotycznych  

w układzie pokarmowym żółwi wodno-lądowych jako potencjalnego wektora zagrażającego 

zdrowiu ludzi. 

Materiał i metody  

Dla weryfikacji założonej hipotezy badawczej podjęto cykl badań żywieniowo 

mikrobiologicznych na młodych, szybko rosnących żółwiach wodno-lądowych. Obejmują 

one 52 tygodniowe doświadczenia wzrostowe, testy mikrobiologiczne prowadzone za pomocą 

metod klasycznych (posiewowych) jak i molekularnych – Fluorescencyjna Hybrydyzacja In 

Situ (FISH), oraz analizy histologiczne tkanek układu pokarmowego. 

Wstępne wyniki  

Wstępne wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdzają postawioną hipotezę 

badawczą. Wskazują na istotną rolę szczepów probiotycznych w przewodzie pokarmowym 

żółwi wodno-lądowych jako czynnika modyfikującego jego mikroflorę jak i budowę 

histomorfologiczną. Preparaty probiotyczne wykazują również pozytywny wpływ na wyniki 

odchowu tych zwierząt.  
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Potencjalna płodnoś c  jako czynnik determinujący 
podział pracy u mro wek. 

Agnieszka Graclik III rok SD 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski 

 

Krótkie wprowadzenie 

Podział pracy na osobniki doglądające młodych (akuszerki) i zbierające pokarm (furażerki) u 

różnych gatunków owadów społecznych zależy od trzech głównych czynników: uwarunkowań 

genetycznych (osobniki z różnych linii, ojcowskich lub matczynych podejmują określone prace z 

różnym prawdopodobieństwem), polietyzmu morfologicznego (polimorfizm wśród robotnic 

determinuje rodzaj podejmowanej pracy) oraz polietyzmu wiekowego (wraz z upływem czasu dany 

osobnik zmienia rodzaj podejmowanej pracy). Czynniki te tłumaczą potrzebę podejmowania danej 

pracy z punktu widzenia dobra kolonii, a nie poszczególnego osobnika, stąd zasadność sprawdzenia 

teorii łączącej oba te aspekty. Wyjaśnić te kwestie może indywidualna potencjalna płodność, a wiec 

predyspozycja każdej robotnicy do składania jaj w momencie śmierci królowej. Zgodnie z założeniami 

projektu akuszerki przebywające w gnieździe w pobliżu królowej mają większą szanse na zastąpienie 

jej w razie jej śmierci, niż furażerki przebywające częściej poza gniazdem, stąd powinny się one 

odznaczać większą potencjalną płodnością.   

Hipoteza badawcza 

Podział pracy na akuszerki i furażerki to podział między osobnikami o większym i mniejszym 

potencjale reprodukcyjnym. 

Cel pracy 

Badania mają na celu przeteśtowanie hipotezy potencjalnej płodności na śzerokiej grupie 
gatunków mrówek z podrodzin Ponerinae, Pseudomyrmecinae, Myrmecinae oraz Formicinae. 
Przebadanie śzerokiego śpektrum gatunków umożliwi śtwierdzenie czy zaobśerwowana 
zależność jeśt związana wyłącznie z biologią konkretnego gatunku (np. wielkością kolonii czy 
rodzajem gniazda) czy też jeśt charakteryśtyczna dla mrówek w ogóle. 

Materiał i metody 

Badania prowadzone na mrówkach utrzymywanych w warunkach laboratoryjnych w szafach 

klimatycznych, znakowanych indywidualnie. Eksperyment dzielił się na 4 etapy: 

Etap 1: badanie indywidualnego behawioru robotnic w koloniach: rozróżnienie akuszerek (mrówek 

doglądających młodych) i furażerek (mrówek zdobywających pokarm)  

Etap 2: utworzenie kolonii śkładających śię z ośobników w tym śamym wieku (kolonie 
jednokohortowe)  
Etap 3: zbadanie indywidualnej potencjalnej płodności furażerek i akuśzerek, tak z kolonii 
naturalnych, jak i jednokohortowych.  
Etap 4: zbadanie czy eksperymentalne obniżenie potencjalnej płodności akuśzerek prowadzi do 
podjęcia przez nie furażowania.  
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Potencjalna płodność oceniana była na podśtawie wypreparowanych jajników lub 
porównania ilości jaj znośzonych przez mrówki w gniazdach śeparacyjnych 

Wyniki 

Już na poziomie preparacji jajników widać wyraźną różnicę w ich strukturze u robotnic z frakcji 

furażerek i akuszerek. Podobnie mrówki w gniazdach separacyjnych wykazują wyraźnie przeciwne 

względem siebie tendencje – furażerki najczęściej w ogóle nie podejmują składania jaj, podczas kiedy 

akuszerki niemal natychmiast przystępują do rozrodu. Analiza statystyczna została przeprowadzona 

dla gatunków tropikalnych Platythyrea punctata i Pseudomyrmex gracilis, wyniki potwierdziły 

hipotezę badawczą. Wyniki badań krajowych gatunków z gatunków Myrmica rubra i  Formica  są w 

trakcie analiz.  

Podziękowania (grant NCN nr 2011 – 2013 N N304 294240) 

Przewód doktorski : nie otwarty 
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Wpływ obestatyny na profil hormonalny i 
metabolizm w szczurzym i mysim modelu otyłości i 
cukrzycy typu 2. 

 
Paweł Antoni Kołodziejski, I SD 
 
Opiekun pracy: Prof. dr hab. Krzysztof  W. Nowak,Katedra Fizjologii i Biochemii 

Zwierząt. 

 

Wprowadzenie: 

W regulację wewnątrzkomórkowej gospodarki lipidowej zaangażowanych jest wiele czynników 

biologicznie aktywnych, jednakże szacuje się, że rola wielu z nich pozostaje wciąż do wyjaśnienia. 

Obecnie duże zainteresowanie budzą dwa hormony pochodzące od wspólnego, zbudowanego z 117 

aminokwasów (aa) prekursora – preprogreliny, którymi są: grelina- opisana  w 1999 roku (Kojima M. 

i wsp.) , a także odkryta stosunkowo niedawno obestatyna.; (Zhang J. i wsp., 2005). Obestatyna jest 23 

aa peptydem produkowanym przez komórki szlaku żołądkowo- jelitowego (ang. Gastrointestinal (GI) 

Tract), zaangażowanym w pobieranie pokarmu i regulację masy ciała. Ekspresję i obecność tego 

peptydu stwierdzono także w wielu tkankach takich jak m.in.: tkanka tłuszczowa, dwunastnica, jelito 

czcze, okrężnica, trzustka, jelito cienkie i grube, śledziona, gruczoł sutkowy, a ponadto w mleku i 

osoczu. Badania przeprowadzone dotychczas sugerują, iż receptorem dla tego peptydu jest/ są 

receptory sprzężone z białkami G – GPR39 lub/ i GLP-1.  

Hipoteza badawcza:  
Obeśtatyna wpływa na: 
 i) poprawę śtanu metabolicznego związanego z przemianami lipidów i węglowodanów 
 ii) profil hormonalny myśzy i śzczurów z ekśperymentalnie indukowaną otyłością i cukrzycą 
typu 2  
 
Cel pracy:  
Celem badań jeśt wykazanie pozytywnego wpływu obeśtatyny na: 
 i) profil hormonalny  
 ii) metabolizm glukozy i metabolizm lipidowy myśzy i śzczurów z ekśperymentalnie 
indukowaną otyłością i cukrzycą typu 2 
 
Materiał i metody:  
• Doświadczenia in vivo z wykorzyśtaniem zwierząt modelowych (zzczur śzczepu Wiśtar, myśzy 
szczepu Balb/c oraz C57BL/6 
• Techniki biologii molekularnej i komórkowej: izolacje RNA, białek, RT, Real Time PCR, Weśtern 
blot. 
•  Oznaczenia śtężenia hormonów: ELISA, RIA 
• Oznaczenia parametrów węglowodanowo-lipidowych oraz elektrolitów: teśty 
kolorymetryczne 
• Techniki związane z hodowlą komórek in vitro: linie komórkowe, uśtalone linie komórkowe, 
inkubacje izolowanych komórek. 
Wyniki:  
- Iśtnieją zmiany w poziomie ekśpreśji i śekrecji obeśtatyny we krwi i tkankach obwodowych 
podczaś otyłości i cukrzycy II typu 
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- Wyśtępują zmiany w poziomie ekspresji receptora obestatyny GPR39 w takich stanach 
patologicznych takich jak otyłość i cukrzyca. 
Przewód doktorski : Otwarty 
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Krótkie wprowadzenie 

Liczebność mikroorganizmów zasiedlających organizm zwierząt i ludzi jest kilkakrotnie 

wyższa niż komórek somatycznych go tworzących. Zachwianie homeostazy pomiędzy 

pożyteczną florą probiotyczną a potencjalnie patogenną może ułatwić rozwój bakterii 

chorobotwórczych (w tym: Salmonella sp., Escherichia coli, Clostridium perfringens).  

Z powyższych względów uważa się, iż przewód pokarmowy jest „największym organem 

immunologicznym”. Zagadnienie integralności jelit staje się więc bazową nowego spojrzenia 

na żywienie zwierząt gospodarskich. Bakteriocyny to peptydy syntetyzowane przez co trzeci 

szczep bakteryjny. Nizyna jako najlepiej poznana bakteriocyna, wykorzystywana jest od lat 

do konserwacji produktów spożywczych (m.in. sery, mięso, warzywa). Jej właściwości 

bakteriobójcze i bakteriostatyczne dotyczą eliminacji potencjalnie patogennych bakterii 

Gram-dodatnich. Jednocześnie, w dostępnej literaturze często niedoceniane są efekty 

bakteriocyn, które pośrednio (bakteriocynogenne szczepy probiotyczne) stosuje się w 

żywieniu ludzi od czasów starożytnych. Uzasadnione jest to faktem, iż wiele bakterii 

fermentacji mlekowej, wykorzystywanych w produkcji serów czy jogurtów wytwarza te 

antybakteryjne peptydy. Zdolność produkcji bakteriocyn wykazują również mikroorganizmy 

zasiedlające przewód pokarmowy człowieka i zwierząt, w tym kurcząt rzeźnych. Obecnie, 

dostępnych jest niewiele informacji na temat wykorzystania bakteriocyn w odchowie drobiu. 

Należy również podkreślić, iż w żywieniu ludzi nizyna jako jedyna bakteriocyna uzyskała 

status GRAS (Generaly Recognised As Safe), jak również nadano jej symbol E234. Jednak do 

dziś, nie została dopuszczona do użytku jako dodatek paszowy na terenie Unii Europejskiej. 

Natomiast, jednym z priorytetowych obszarów badawczych w Unii Europejskiej jest zjawisko 

lekooporności i poszukiwanie alternatywy dla antybiotyków. 

 

 

Hipoteza badawcza 

Zastosowanie nizyny (E234) w żywieniu kurcząt rzeźnych pozytywnie wpłynie na mikrobiom 

przewodu pokarmowego, ograniczając liczebność i aktywność drobnoustrojów potencjalnie 

chorobotwórczych. 

 

 

Cel pracy 

Celem pracy jest poznanie oddziaływania bakteriocyny nizyny (E234) na mikrobiom układu 

pokarmowego kurcząt rzeźnych. 

 

Przewód doktorski: nie otwarty 

Spis publikacji 

Oryginalne prace twórcze i prace przeglądowe 

Rawski M., Szczyrkowska A., Sypniewski J., Kierończyk B., Skalski B., Józefiak D.: Ocena wpływu doustnego podawania 
Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu 
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pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans)  na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach. 
Nauka Przyroda Technologie, 2012. Vol. 6 (3), str. 1-8. MNiSW=5 

Rawski M., Kierończyk B., Mikuła R., Długosz J., Józefiak D., Rutkowski A.: Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na 
wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta). Nauka 
Przyroda Technologie. 2013, Vol. 7 (3), str. 1-11. MNiSW=5 

Długosz J., Rawski M., Kierończyk B., Sroka M., Józefiak D.: Wpływ czynników żywieniowych na występowanie 
nekrotycznego zapalenia jelit w odchowie kurcząt rzeźnych. Magazyn Weterynaryjny Choroby Ptaków Monografia, maj 2013: 
389-392. MNiSW=3 

Ptak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Żyła K., Świątkiewicz S.: Effect of different phytases on the performance, 
nutrient retention and tibia composition in broiler chickens. Archiv Tierzucht-Archives Animal Breeding, 2013. doi: 
10.7482/0003-9438-56-104. MNiSW=25, IF=0,463 

Józefiak D., Kierończyk B., Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Rawski M., Długosz J., Sip. A., Højberg O.: Dietary nisin modulates 
the gastrointestinal microbial ecology and enhances growth performance of the broiler chickens. PLOS ONE, doi: 
10.1371/journal.pone.0085347. 2013. MNiSW=40, IF=3.73 

Józefiak D., Hejdysz M., Kierończyk B., Rawski M.,Rutkowski A., Engberg R. M., Højberg O.: Clostridium perfringens 
challenge and dietary fat type affect broiler chicken performance and fermentation in the gastrointestinal tract. ANIMAL, 
2014. doi: 10.1017/S1751731114000536. MNiSW=35, IF=1.648 

Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Józefiak D.: Wpływ wybranych czynników żywieniowych na mineralizację układu 
kostno-szkieletowego drobiu. Polskie Drobiarstwo 03/2014, str. 58-63. 2014 

 
Publikacje popularno-naukowe 

Rawski M., Bigoszewska A., Kierończyk B., Józefiak D.: Charakterystyka morfologiczna i filogenetyczna oraz praktyczne 
aspekty chowu Pelomedusa subrufa  
i Pelusios castaneus cz. I. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2012 

Rawski M., Bigoszewska A., Kierończyk B., Józefiak D.: Charakterystyka morfologiczna i filogenetyczna oraz praktyczne 
aspekty chowu Pelomedusa subrufa  
i Pelusios castaneus cz. II. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2012 

Długosz J., Rawski M., Kierończyk B., Sroka M.: Sarna europejska (Capreolus capreolus) w dobie intensyfikacji rolnictwa. 
Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2012 

Rawski M, Kierończyk B., Bigoszewska A., Długosz J., Józefiak D.: Emydura czerwonobrzucha (Emydura subglobosa) w 
warunkach chowu amatorskiego. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2012 

Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Zieliński D., Józefiak D.: Systematyka  
i morfologia modliszek (Mantodea). Cz. I. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2013 

Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Zieliński D., Józefiak D.: Modliszki (Mantodea). Cz. II. Wybrane aspekty biologii i 
behawioru modliszek utrzymywanych w niewoli. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2013 

Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Zieliński D., Józefiak D.: Modliszki (Mantodea). Cz. III. Żywienie i warunki 
utrzymywania modliszek w niewoli. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2013 

Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Zieliński D., Józefiak D.: Modliszki (Mantodea). Cz. IV. Rozród modliszek w niewoli. 
Mantis religiosa - gatunek rodzimy. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2013 

Zieliński D., Zielińska E., Kierończyk B., Rawski M.: Modliszki typu „boxer”  
na przykładzie Ephestiasula pictipes (Wood-Mason, 1879). Zeszyty terrarystyczne, str. 46-51, 2013 

Rawski M., Toborek M., Kierończyk B., Długosz J., Józefiak D.: Komplikacje w rozrodzie żółwia hełmogłowego (Pelomedusa 
subrufa, Lacépède 1788) w niewoli - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2014 

Kierończyk B., Rawski M., Zieliński D., Zielińska E., Długosz J., Mencel M.: Zmysł wzroku i jego zaburzenia u modliszek 
(Mantodea) Cz. I. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2014 
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Kierończyk B., Rawski M., Zieliński D., Zielińska E., Długosz J., Mencel M.: Zmysł wzroku i jego zaburzenia u modliszek 
(Mantodea) Cz. II. Magazyn Weterynaryjny Dodatek on-line, 2014 

Zieliński D., Zielińska E., Kierończyk B., Rawski M.: Modliszki z rodzaju Deroplatys na przykładzie Deroplatys desiccata 
(Beier, 1935). Zeszyty Terrarystyczne, str.29-33, 2014 
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Protokół postępowania przy podejrzeniu ciał obcych 
przewodu pokarmowego małych zwierząt, które nie 
powodują całkowitej niedrożności i nie są cieniujące 
w obrazie rentgenowskim 

Katarzyna Szczepańska II rok SD 

 Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Kornel Ratajczak, Katedra Weterynarii 

 

Krótkie wprowadzenie: 

Diagnostyka ciał obcych u zwierząt nadal jest wyzwaniem dla lekarza weterynarii. Skomplikowana 

interpretacja badań kontrastowych i interpretacja obrazów ultrasonograficznych nie pozwala 

jednoznacznie określić, czy należy wdrożyć postępowanie chirurgiczne (laparotomia zwiadowcza), czy 

nadal można obserwować pacjenta i leczyć go zachowawczo. Wiele ciał obcych, przebywa drogę 

przewodu pokarmowego nie powodując żadnych objawów, uszkodzeń. Niektóre z nich zostają 

wydalane bez większych przeszkód, wywołując przemijające objawy enteropatii, stanowiąc jedynie 

ryzyko niedrożności.   

Protokoły postępowania powszechnie ułatwiają postępowanie terapeutyczne szczególnie lekarzom 

bez doświadczenia lub tym, którzy nie mają możliwości wykonania zdjęcia RTG. Protokół obejmuje 

połączenie wyników badań dodatkowych tj. RTG, USG, badania krwi z ocena kliniczną pacjenta i 

pełnym wywiadem lekarskim. Protokół ma uwzględniać wytyczne w przypadku stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz wskazywać na zagrożenie niedrożnością, perforacją jelita. Ciała obce 

cieniujące w obrazie RTG oraz te, które powodują całkowitą niedrożność są z powodzeniem 

stwierdzane w badaniu radiologicznym, dlatego te bezpośrednio nie zostaną ujęte w badaniu, jednak 

pośrednio ich obraz ultrasonograficzny, zostanie wykorzystany do szerszej interpretacji zmian 

patologicznych w obrazie USG. 

 

Hipoteza badawcza: 

Zgromadzone dotychczas przypadki potwierdzają, że badanie ultrasonograficzne pozwala na 

kwalifikację zwierzęcia do zabiegu operacyjnego. Dodatkowo przy podejrzeniu ciała obcego badanie 

ultrasonograficzne pozwala na wykluczenie innych przyczyn objawów sugerujących częściową 

niedrożność przewodu pokarmowego tj. guzy ściany przewodu pokarmowego, zapalenia oraz inne 

przyczyny zaburzeń perystaltyki.  Aktualny stan wiedzy pozwala na nieinwazyjną diagnostykę 

potwierdzającą, czy ciało obce wymaga obserwacji, czy niezwłocznego wdrożenia postępowania 

chirurgicznego. Zmiany widoczne w obrazie ultrasonograficznym powinny być skorelowane z oceną 

kliniczną pacjenta. 

 

Cel pracy: 
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Wyznaczenie cech ultrasonograficznych zmian patologicznych ciał obcych w jamie brzusznej małych 

zwierząt, pozwalających na podjecie decyzji o wdrożeniu postępowania chirurgicznego. Utworzenie 

protokołu postępowania pozwalającego na uniknięcie niepotrzebnego znieczulenia ogólnego i 

zabiegu operacyjnego, wyznaczenie modelu obserwacyjnego. Wskazanie na zmiany 

ultrasonograficzne jamy brzusznej sugerujące niezwłoczne postępowanie chirurgiczne, omijając 

kosztowne, inwazyjne i czasochłonne badanie dodatkowe: tj. Badanie kontrastowe, Tomografia 

Komputerowa, laparoskopia, laparotomia diagnostyczna/zwiadowcza.   

 

Wstępne wyniki:  

Zgromadzone materiały z przypadków klinicznych potwierdzają użyteczność ultrasonografii w 

podjęciu decyzji o laparatomii diagnostycznej. Protokół oparty o wyniki badań dodatkowych i badanie 

kliniczne uzupełnia obrazy uzyskane badaniem ultrasonograficznym kwalifikujące pacjenta do 

dalszych obserwacji lub niezwłocznego podjęcia interwencji chirurgicznej. 

 

Przewód doktorski: nie otwarty. 

Podziękowania: Firma MEDINCO, Firma istnieje na rynku od 2003 r. Jest autoryzowanym 

dystrybutorem GE Healthcare Ultrasound & BMD Products w zakresie sprzedaży ultrasonografów i 

densytometrów.. 

Udostępniona aparatura: LOGIQ Book XP z 2 sondami. 

.  

Spis publikacji: 

„Objaw prążkowania w obrazie USG błony śluzowej jelit” Weterynaria w Praktyce 10/2009 – 2 pkt. MNiSW 

Ultrasonografia, jak prawidłowo ocenić trzustkę?” Weterynaria w Praktyce 7-8/2010  - 2 pkt. MNiSW 

„Diagnostyka na przykładzie typowego przypadku klinicznego hemangiosarcoma”, Weterynaria w Praktyce 4/2010 - 2 pkt. 
MNiSW 

„Chondromatoza stawu łokciowego u dorosłego psa. Opis przypadku”, Weterynaria w Praktyce 1-2/2011.- 2 pkt. MNiSW 

„Obraz ultrasonograficzny wybranych zmian patologicznych trzustki u psów i kotów”, Weterynaria w Praktyce 5/2011 - 2 pkt. 
MNiSW 

„Obraz ultrasonograficzny nadnerczy u psów, kotów i tchórzofretek”, Magazyn Weterynaryjny vol 20, 2011, Nr 169, str. 26-
31. – 3 pkt. MNiSW. 

Plakat EVDI Comparison of blood flow changes by means of Doppler technique in femoral artery of a sheep before and after 
osteotomy-a prospective study, Giessen, 2010 

Plakat EVDI Scientific Conference,” value of ultrasonography in detecting capsule thickening in  dog with elbow synovial 
osteochondromatosis”. Londyn 2011 

Normal testicular volume measured by ultrasonography in 19 Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides, 1834  Gray, 
Canidae) using the formula V=L x W2 x 0,59 . 17th EVSSAR Congress – Wroclaw, 2014 
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Rola Sarcocyśtiś calchaśi w idiopatycznym, 
limfoplazmocytarnym zapaleniu mo zgu u śśako w.  

Aleksandra Żuraw, III SD 

Opiekun pracy: Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Katedra Weterynarii, Prof. dr hab. Achim D. 

Gruber, Katedra Patologii Weterynaryjnej, Freie Universität Berlin, Niemcy 

 

Wprowadzenie: W 2009 roku, na terenie Berlina po raz pierwszy stwierdzono nową, przebiegajacą z 

objawami nerwowymi, śmierelną chorobę gołębi pocztowych i dzikich. Choroba ta powodowane jest 

przez zidentyfikowanego w Katedrze Patologii Weterynaryjnej w Berlinie pasożytniczego 

pierwotniaka z rodziny Sarcocystidae, Sarcocystis calchasi. W krótkim czasie potwierdzono przypadki 

tej choroby na kontynencie amerykańskim (USA). Wstępne wyniki badań sugerują wysoki potencjał 

zakaźny dla innych gatunków ptaków. Nie można wykluczyć także ryzyka zakażenie ssaków, w tym 

człowieka.  

Hipoteza badawcza: Przypuszcza się, że pasożytniczy pierwotniak z rodziny Sarcocystidae, Sarcocystis 

calchasi, stanowi jeden z czynników odgrywających rolę w idiopatycznym, limfoplazmocytarnym 

zapaleniu mózgu nie tylko u ptaków, ale także u ssaków. 

Cel pracy: Celem pracy jest stwierdzenie obecności Sarcocystis calchasi w próbkach mózgu objętych 

idiopatycznym, limfoplazmocytarnym zapaleniem, w których do tej pory nie udało sie stwierdzić 

czynnika odpowiedzialnego za zmiany patologiczne.  

Materiał i metody: Materiał do badań stanowią bloczki parafinowe z tkanki mózgu różnych gatunków 

ssaków  (psy, koty, świnie, bydło, owce, konie, kozy, myszy, świnki morskie, n=142). Próbki zostały 

poddane badaniu histopatologicznemu jak i reakcji RT-PCR z użyciem specyficznych dla Sarcocystis 

calchasi primerów. 

Wyniki: We wszystkich przebadanych próbkach (n=142) w badaniu histopatologicznym potwierdzono 

obecność limfoplazmocytarnego zapalenia mózgu, nie udalo sie jednak stwierdzic jego jednoznacznej 

przyczyny (brak struktur pasożytniczych lub innych oznak wskazujacych na specyficzny czynnik 

zapalny). Za pomocą reakcji RT-PCR nie potwierdzono udzialu Sarcocystis calchasi w procesach 

zapalnych mózgu w przebadanych probkach. W celu uzupelnienia badań próbki poddane zostaną 

reakcji RT-PCR z użyciem primerów specyficznych dla innych pierwotniaków z typu sporowców, które 

ewentualnie mogłyby stanowić przyczynę zapalenia.      

Przewód doktorski : nie otwarty 

Spis publikacji:  

2012.04 – Włodarek J., Żuraw A., Jaśkowski J.M.: Nowy ortobuniawirus Schmallenberg przyczyną zachorowań przeżuwaczy 
w Europie Zachodniej. Życie Weterynaryjne, 2012, 87(4), 281-283 

2012.03 - Dzięcioł M., Niżański W., Ochota M., Kozdrowski R., Ratajczak W., Żuraw A.: Wypadnięcie pochwy u suk. 
Weterynaria w Praktyce, 2012, 3, 58-64  
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2012.02 – Żuraw A., Stańczyk E., Twardoń J., Ratajczak W., Niżański W.: Praktyczne aspekty ultrasonografii dopplerowskiej 
w rozrodzie bydła. Życie Weterynaryjne, 2012, 87 (2), 108-112  

2011.12 – Żuraw A., Woźna M., Jaśkowski J. M.: Zaburzenia krzepnięcia krwi u bydła. Lecznica Dużych Zwierząt, 2011, 4, 4-
11 
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Polimorfizm geno w kandydujących a cechy funkcjonalne 
bydła 

Anna Walendowska, IV rok 

Opiekun pracy: Dr hab. Jolanta Komisarek, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka 

 

Wprowadzenie. Selekcja na zwiększenie wydajności doprowadziła w ciągu ostatnich kilku dekad do 

znacznego wzrostu potencjału produkcyjnego bydła.  Jednocześnie obserwuje się mniejszą płodność i 

zdrowotność oraz długość życia zwierząt wysokowydajnych, co z kolei ma wpływ na opłacalność 

produkcji. W związku z tym nastąpił wzrost znaczenia cech funkcjonalnych w światowej hodowli 

bydła  i  zwiększanie ich udziału w zbiorczych indeksach selekcyjnych. 

Hipoteza badawcza. Hipotezą badawczą jest założenie, że istnieją asocjacje między polimorfizmem 

niektórych genów a zmiennością cech funkcjonalnych bydła. 

Cel pracy. Celem pracy jest wytypowanie genów kandydujących o potencjalnym wpływie na cechy 

funkcjonalne bydła, identyfikacja polimorfizmów zlokalizowanych głównie w sekwencjach 

regulatorowych genów oraz analiza ich asocjacji ze zmiennością cech funkcjonalnych bydła. 

Materiał i metody. Materiałem doświadczalnym jest DNA wyizolowany z krwi lub nasienia bydła 

należącego m.in. do ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, jersey i limousine.  

Metody badań: 1) izolacja materiału genetycznego z krwi lub nasienia metodą ekstrakcji fenolowej,  

2) poszukiwanie nowych mutacji metodą PCR-SSCP, 3) sekwencjonowanie fragmentów genów 

obejmujących zidentyfikowane miejsca polimorficzne, 4) opracowanie testów PCR-RFLP i określenie 

genotypów zwierząt,  

5) utworzenie bazy danych, 6) analiza statystyczna. 

Wstępne wyniki. Przeprowadzone do tej pory analizy metodą PCR-SSCP na materiale pochodzącym  

od ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, jersey i limousine nie ujawniły nowej mutacji w locus Cacna1d.    

Stan zawansowania: 30 % 

Przewód doktorski: nie otwarty 

Spis publikacji 

Oryginalne rozprawy naukowe:  

1) Pytlewski J., Antkowiak I., Staniek M., Walendowska A., Skrzypek R. (2010): The association between reproductive 
disorders and lifetime performance in Polish Holstein-Friesian cows. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Zootechnica 9, 53-
64 (5 pkt MNiSW). 

2) Komisarek J., Michalak A., Walendowska A. (2011): The effects of polymorphisms in DGAT1, GH and GHR genes on 
reproduction and production traits in Jersey cows. Animal Science Papers and Reports 29, 29-36 (20 pkt MNiSW). 
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3) Komisarek J., Walendowska A. (2012): Analysis of the PPARGC1A gene as a potential marker for productive and 
reproductive traits in cattle. Folia biologica (Kraków) 60, 171-174 (15 pkt MNiSW). 

4) Skrzypczak E., Babicz M., Szulc K., Walendowska A., Panek A. (2012): Impact of sow milk protein polymorphism on 
piglet rearing. Annals of Animal Science 12, 335–347 (15 pkt MNiSW).  

Prace konferencyjne:  

1) Komisarek J., Michalak A., Walendowska A. (2010): Wpływ polimorfizmu w genach DGAT1, GH i GHR na cechy 
funkcjonalne krów rasy jersey. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Nauka i dydaktyka akademicka na rzecz hodowli 
bydła i produkcji mleka” 19–20 lipiec 2010 r., Będlewo–Szołdry–Gostyń–Dłoń, 45-46. 

2) Skrzypczak E., Szulc K., Panek A., Walendowska A., Leśniewska J., Buczyński J.T. (2011): Wpływ składu chemicznego 
mleka loch ras rodzimych na odchów prosiąt. Materiały  Konferencyjne IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej 
„Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej” 6–8 kwietnia 2011 r., Kraków–Krynica Zdrój, 51-53. 

Streszczenia konferencyjne:  

1) Antkowiak I., Pytlewski J., Walendowska A. (2009): Porównanie przebiegu wycieleń, masy przy urodzeniu i żywotności 
cieląt w stadzie bydła rasy  Limousine i Highland. Materiały konferencyjne LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ Szczecin , 15. 

Prace popularno-naukowe:  

1) Walendowska A.,  Nowicka-Posłuszna A. (1991): Ocena niektórych zachowań koni wierzchowych. Koń Polski 3, 9-13. 

2) Walendowska A. (2013): Dobrostan krów mlecznych na każdym etapie ich życia (1). Bydło 11, 54-56. 

3) Walendowska A. (2014): Dobrostan krów mlecznych na każdym etapie ich życia (2). Bydło 1, 52-53. 

4) Walendowska A. (2014): Dobrostan krów mlecznych na każdym etapie ich życia (3). Bydło 3, 66-67. 
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Poro wnanie metabolizmu, zdolnoś ci śekrecyjnej, 
endogennych proceśo w fizjologicznych i 
wewnątrzkomo rkowych śzlako w tranśdukcji śygnału 
oraz parametro w metabolicznych i biochemicznych 
tkanki tłuśzczowej w zalez noś ci od wieku u śzczuro w.  

Kinga Gwóźdź,  I rok SD 

Opiekun naukowy: Dr hab. Katarzyna Szkudelska, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt 

 

Wstęp  

Proces starzenia się jest związany z licznymi zmianami zachodzącymi w funkcjonowaniu 

organizmu ludzi i zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim prawidłowego działania tkanek i 

narządów i są powiązane z procesami metabolicznymi. Następstwa starzenia widoczne są 

m.in. w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej. Podstawowe procesy metaboliczne tej tkanki – 

lipoliza i lipogeneza regulowane są przez hormony, głównie insulinę i katecholaminy oraz 

inne czynniki, w tym także wiek (Arner 2005). Tkanka tłuszczowa należy do triumwiratu 

tkanek insulino zależnych- wraz z tkaną mięśniową szkieletową oraz tkanką wątrobową. 

Wraz z wiekiem obniża się wrażliwość receptorów na działanie endogennych agonistów 

procesu m.in. lipolizy w tkance tłuszczowej (Gettys et al. 1995), ponadto zaobserwowano, że 

wraz z wiekiem zwiększa się gromadzenie triacylogliceroli w hepatocytach co pogarsza 

wewnątrzkomórkową sygnalizację adrenergiczną jak i insulinową (Gosh et al. 2012). 

Starzenie charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną insulinoopornością (Ryan 2000), 

zmianami w budowie ciała, fizjologicznym spadkiem stężenia hormonu wzrostu (GH) i IGF-

1, a także różnicą w stężeniu steroidów płciowych. Do poważnych zaburzeń uaktywniających 

się w podeszłym wieku zaliczono niepohamowaną glukoneogenezę w wątrobie (Lin et al. 

2001, Sastre et al. 1996) i lipogenezę w tkance tłuszczowej (Novelli et al. 2004), defekt 

syntezy glikogenu (Vaag and Henriksen 1996, Velho et al. 1996) i zaburzony wychwyt 

glukozy w mięśniach szkieletowych. Powszechnie zaobserwowana u osób starszych otyłość 

brzuszna stanowi główny czynnik przyczyniający się do powstawania insulinooporności i 

syndromu metabolicznego. Proces starzenia się jest również związany ze wzrostem cytokin 

prozapalnych, które zaburzają funkcjonowanie insuliny w komórkach (Barzilai et al. 2012r.). 

Cel 

Cel pracy obejmuje porównanie metabolizmu, zdolności sekrecyjnej, endogennych procesów 

fizjologicznych i wewnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału oraz parametrów 

metabolicznych i biochemicznych w izolowanych komórkach tłuszczowych szczurów w 

zależności od wieku.  

Hipotezy badawcze 

H1:  Wraz z wiekiem zachodzą istotne zmiany w metabolizmie tkanki tłuszczowej. 

H2:  Wrażliwość receptorów na hormony i endogennych agonistów procesów metabolicznych 

pogarsza się wraz z wiekiem. 

H3: Podczas starzenia procesy transdukcji sygnału wewnątrzkomórkowego ulegają 

pogorszeniu. 



74 
 

H4:  Wraz z wiekiem ekspresja wielu istotnych białek, enzymów i hormonów zmienia się. 

H5:  Podczas starzenia tkanki tłuszczowej procesy metaboliczne ulegają pogorszeniu 

Materiał i Metody 

Materiał do badań stanowią 6- i 12-tygodniowe samce szczura szczepu wistar.  

Tkanki izolowano metodą Rodbella [Rodbell 1964], lipoliza- kolorymetryczne oznaczanie 

glicerolu- metodą Foster and Dunn [1973], Lipogeneza: Dolle and Meinertz [1960], FFA- 

Dunncombe [1963], hormony: testy RIA, ELISA. 

Doświadczenia zostały przeprowadzone in vitro. Do badań pobrano tkankę tłuszczową z 

okolicy najądrza- źródło tłuszczu trzewnego. Adipocyty po izolacji poddano inkubacji z 

naturalnymi agonistami oraz farmakologicznymi analogami a także inhibitorami głównych 

procesów zachodzących w komórkach tkanki tłuszczowej. Zbadano proces lipolizy, 

lipogenezy, antylipolityczne działanie; insuliny oraz farmakologicznego inhibitora PKA- H-

89, ponadto wykonano inkubacje z inhibitorem fosfodiesterazy cAMP- amrinonem oraz 

antagonistą receptora adenozyny A1- DPCPX. Zbadano również proces utleniania glukozy i 

uwalnianie mleczanu z adipocytów. W surowicy krwi oszacowano stężenia hormonów: 

insuliny, glukagonu, leptyny, GLP1, T3, T4, fT3, fT4, glukozy, mleczanu, wolnych kwasów 

tłuszczowych oraz triglicerydów. 

Wyniki: 

Uwalnianie glicerolu podczas procesu lipolizy stymulowanego adrenaliną u szczurów 

starszych było obniżone, natomiast w procesie lipolizy z zastosowaniem farmakologicznego 

analogu cAMP - dibutyrylo-cAMP, który nie jest rozkładany przez fosfodiesterazę cAMP 

(PDE-cAMP) uwalnianie glicerolu w grupie osobników starych było porównywalne do grupy 

kontrolnej. Antylipolityczne działanie insuliny jest osłabione u szczurów starych, natomiast 

kaskada reakcji poniżej PKA nie zmienia się z wiekiem na co wskazują wyniki z 

zastosowaniem H-89. Inhibicja PDE-cAMP wskazuje, że aktywność cyklazy adenylanowej 

pogarsza się u osobników starszych, co potwierdzają wyniki doświadczenia z zastosowanie 

DPCPX. Proces lipogenezy stymulowany insuliną obniża się wraz z wiekiem; co może 

świadczyć o pogorszeniu wrażliwości receptorów na działanie insuliny. Zaobserwowano 

również, że wraz z wiekiem proces utleniania glukozy w adipocytach pogarsza się, czego 

efektem jest zwiększone uwalnianie mleczanu. Analizy w surowicy krwi wskazują na istotne 

zmiany parametrów hormonalnych, metabolicznych i biochemicznych u osobników starszych. 

Powyższe wyniki wskazują, że zmiany zachodzące w tkance tłuszczowej zachodzą już we 

wczesnym etapie życia.  

Wnioski: 

Wraz z wiekiem zachodzą istotne zmiany w metabolizmie tkanki tłuszczowej. Wrażliwość 

receptorów na hormony i endogennych agonistów procesów metabolicznych obniża się wraz 

z wiekiem. Podczas starzenia procesy transdukcji sygnału wewnątrzkomórkowego ulegają 

pogorszeniu. Starzenie się tkanki tłuszczowej i metabolizmu zdecydowanie wyprzedza 

fenotypowe symptomy i często prowadzi do wielu chorób metabolicznych, które ujawniają 

się w wieku starczym. 

 

Przewód doktorski –nieotwarty 

Stan zaawansowania: 20% 
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Doniesienia konferencyjne:  

K. Gwóźdź, A. Stefańska. Porównanie parametrów metabolizmu oraz metabolicznej aktywności adipocytów in vitro u 
szczurów młodych i starych. Konferencja Młodych Naukowców, Creativetime, Gdańsk 27 kwiatnia 2014. 

 

Kinga Gwóźdź , Agnieszka Stefańska , Łukasz Szczeszek , Tomasz Szkudelski , Katarzyna Szkudelski, Leszek Nogowski. 
The age-dependent changes in metabolic activity of rat adipocytes. Obes Facts 2014;7(suppl 1):49-50 
(DOI:10.1159/000363668). 

 

Doniesienia konferencyjne przyjęte do wystąpienia: 

Kinga Gwóźdź, Paweł Maćkowiak, Agnieszka Stefańska, Katarzyna Szkudelska, Tomasz Szkudelski, Joanna Ferber. Age-
dependent changes in thyroid hormones concentration and thyroid hormones status during feeding high-protein and high-fat 
diet. 18-21.09.2014. Students scientific conference. Wrocław University of Technology. 

Popularyzacja nauki. Zgłoszenie wystąpienia: 

Kinga Gwóźdź. Tkanka tłuszczowa-nie taki diabeł straszny jak go malują!. XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 08.04.2014 (Wystąpienie pominięte przez koordynatorów). 

Kinga Gwóźdź. Starzenie oczami biologa. Noc Naukowców. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 26.09.2014.  

Nagrody i wyróżnienia: 2 

Wyróżnienie za aktywny udział i dyskusję podczas konferencji. 

K. Gwóźdź, A. Stefańska. Porównanie parametrów metabolizmu oraz metabolicznej aktywności adipocytów in vitro u 
szczurów młodych i starych. Konferencja Młodych Naukowców, Creativetime, Gdańsk 27 kwiatnia 2014. 

Wyróżnienie posteru 

K. Gwóźdź, A. Stefańska. Porównanie parametrów metabolizmu oraz metabolicznej aktywności adipocytów in vitro u 
szczurów młodych i starych. Konferencja Młodych Naukowców, Creativetime, Gdańsk 27 kwiatnia 2014. 
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„Bioproduktywnoś c  i trofia jezior a efekty reśtytucji 
koregonido w na terenie Pojezierza Międzychodzko – 
Sierakowśkiego”. 

Katarzyna M. Żołnierowicz, II rok 

Dr hab. Jan Mazurkiewicz, Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury 

 

Krótkie wprowadzenie 

Sieja i sielawa są bardzo cennymi rybami z gospodarczego punktu widzenia. Wynika to m.in. z 

szybkiego tempa wzrostu osobników tych gatunków, masowego występowania, łatwości 

produkowania materiału zarybieniowego, odporności na pasożyty. Ponadto charakteryzują się 

wysokimi wartościami odżywczymi i walorami smakowymi. Ze względu na swoją wrażliwość na 

czynniki środowiskowe (zanieczyszczenia wody, niedobory tlenu) są uważane za gatunki 

wskaźnikowe. Stan populacji tych dwóch gatunków w Polsce pogarsza się głównie ze względu na 

zanieczyszczenia wód i zmiany w gospodarce rybackiej.  

Hipotezy badawcze 

W zbiornikach o wyższym stopniu zdegradowania populacje siei i sielawy będą charakteryzowały się 

gorszymi parametrami populacyjnymi (liczebność, struktura wiekowa, wymiary). 

W zbiornikach o wyższym stopniu zdegradowania większość ryb w odłowach będzie pochodziła z 

zarybień, a nie z naturalnego tarła. 

Efektywność zarybień spada wraz ze zwiększającą się żyznością badanych zbiorników. 

Cel pracy 

Celem naukowym projektu jest ocena stopnia zdegradowania wybranych jezior oraz 

potencjału bioprodukcyjnego i troficznego zbiorników wodnych. Ponadto zbadana zostanie 

ichtiofauna jezior ze szczególnym uwzględnieniem stanu populacji siei międzychodzkiej i sielawy. 

Przeprowadzone zostaną również zarybienia oraz oceniony zostanie wpływ zarybień na stan 

populacji. 

Materiał i metody 

1. ANALIZY TROFII WODY 

 W okresie letnim pobierane są próby wody z trzech badanych jezior z Pojezierza 
Międzychodzko - Sierakowskiego. 

 Na podstawie wyników analiz wody obliczony zostaje wskaźnik trofii jeziora, tzw. wskaźnik 
trofii Carlosna, inaczej TSI. Jest to wartość średnia z trzech pomiarów: pomiar zasięgu 
widzialności krążka Secchiego [m], stężenie chlorofilu w warstwie powierzchniowej wody 
[µg/l] oraz stężenie całkowitego fosforu w warstwie powierzchniowej wody [µg/l].  

2. OCENA STANU ICHTIOFAUNY: 
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 W okresie jesiennym przeprowadzane są odłowy badawcze z wykorzystaniem sieci 
panelowych. Odłowione ryby oznaczane są do gatunku, liczone, ważone oraz mierzone. 

3. POMIARY SIEI I SIELAWY: 

 Analizy morfometryczne zebranych osobników siei i sielawy obejmują 26 cech mierzalnych 
(m.in. długość całkowita, długość głowy, przestrzeń zaoczna, długość przedanalna)  i  14 cech 
policzalnych(m.in. liczba promieni twardych i miękkich w poszczególnych płetwach, liczba 
łusek w linii bocznej). 

4. ANALIZY WIEKU: 

 Z 30 osobników z każdego gatunku pobrane zostaną łuski, których analizy pozwolą na 
określenie struktury wiekowej populacji. 

5. PODCHÓW I MASOWE ZNAKOWANIE: 

 Do zarybienia badanych jezior zostanie wykorzystany wylęg żerujacy oraz narybek jesienny 
siei i sielawy. Ryby przeznaczone do zarybienia będą masowo znakowane barwnie. 
Przeprowadzona zostanie imersja w wodnym roztworze barwnika alizaryna red S (Sigma 
Chemicals USA). 

 

Wstępne wyniki 

 Analizy prób wody wykazały, że najwyższą trofią charakteryzuje się jezioro Gorzyckie (TSI= 
67), nieco niższą trofię wykazują kolejne dwa jeziora: Tuczno Wielkie (TSI=61) i Gorzyńskie 
(TSI= 59). Wszystkie trzy badane jeziora na podstawie wartości wskaźnika TSI należy zaliczyć 
do jezior eutroficznych. 

 Odłowy przeprowadzone w listopadzie 2013 potwierdziły występowanie sielawy w jeziorach 
Tuczno i Gorzyńskie. W obu jeziorach liczebność sielawy była niska (odpowiednio 4 i 22 
osobniki). Siei nie stwierdzono w żadnym z badanych jezior. 

 

Stan zaawansowania pracy: 20%. 

 

Podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc) 

Grant uczelniany nr 507.511.48 realizowany w ramach dotacji celowej na zadania służące rozwojowi 

młodych naukowców. 

 

Przewód doktorski : nie otwarty, otwarty (data, Uczelnia, Wydział) 
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