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ANALIZA MOLEKULARNA GENÓW TP53, CSF1R, WISP1 I S100A10 U ŚWIŃ BĘDĄCYCH 

MODELEM DLA RODZINNEJ POLIPOWATOŚCI JELITA GRUBEGO CZŁOWIEKA 

Agata Sikorska, III rok SD 

Opiekun: prof. dr hab. Marek Świtoński 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

Planowany ko-promotor: dr hab. Krzysztof Flisikowski (Uniwersytet Techniczny w Monachium)  

 

Wstęp 

Rodzinna polipowatość gruczolakowata (ang. familial adenomatous polyposis – FAP) należy 

do chorób dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący. Charakteryzuje się występowaniem 

licznych gruczolakowatych polipów w jelicie grubym człowieka. W większości przypadków ich 

obecność prowadzi do transformacji polipów w nowotwór jelita grubego, który jest trzecim 

najbardziej powszechnym pod względem śmiertelności nowotworem. Główną przyczyną FAP 

są mutacje dziedziczne (germinalne) w genie APC, do których m. in. należy substytucja w kodonie 

1309 odpowiedzialna za wczesne pojawienie się licznych polipów. Fenotypowe objawy mogą jednak 

różnić się nawet wśród pacjentów należących do jednej rodziny. Na zróżnicowaną liczbę polipów 

może mieć wpływ tło genetyczne – np. polimorfizmy innych genów oraz modyfikacje epigenetyczne, 

takie jak metylacja DNA.  

Zespół Prof. A. Schnieke (Uniwersytet Techniczny w Monachium) stworzył genetycznie 

zmodyfikowane świnie z mutacją w pozycji 1311 kodonu w genie APC, będącego ortologiem 

ludzkiego wariantu APC w kodonie 1309. Uzyskane transgeniczne świnie są pierwszym dużym 

modelem zwierzęcym choroby FAP  człowieka. Pokolenie F1 uzyskano poprzez krzyżowanie knura 

APC
1311/+

 z dwoma liniami, powstałymi przy różnym udziale ras landrace niemiecki (DL) i pietrain 

(Pi). Wykazano, że dla osobników z pokolenia F1 świnie linii o wyższym udziale rasy Pi (50%) 

charakteryzowały się niewielką liczbą polipów (świnie low polyp; LP) w jelicie grubym (<10), w 

porównaniu z ich półrodzeństwem o niższym udziale rasy Pi (25%), u których obserwowano setki 

polipów (świnie high polyp; HP). 

Hipoteza badawcza 

Na zróżnicowaną liczbę polipów w jelicie grubym dwóch linii świń APC
1311/+ 

 wpływać mogą 

polimorfizmy w sekwencjach promotorowych i kodujących  genów kandydujących, a także 

modyfikacje epigenetyczne. 

Cel Pracy 
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Zidentyfikowanie polimorfizmów mogących wpływać obraz fenotypowy (liczba polipów) 

różniący linie HP i LP w regionach promotorowych i kodujących genów TP53, CSF1R, WISP1 i 

S100A10. 

Materiał badawczy stanowią próby pochodzące od: 

świń niemodyfikowanych 

gDNA: PBZ (n=28), WBP (n=31), Pietrain (n=28),  Duroc (n=23), Hampshire (n=9),  próby od świń 

linii 990 (n=12) 

cDNA: PBZ (n=6), WBP (n=8), Pietrain (n=11),  Hampshire (n=9),  próby od świń linii 990 (n=12) 

 modyfikowanych genetycznie APC
1311/+ 

gDNA: HP (n=10), LP (n=16), wild type (German Landrace n=9; German Landrace x Pietrain n=14) 

cDNA: HP (n=10), LP (n=11), wild type (Deutsche Landrace x Pietrain n=6). 

Metody 

Izolacja DNA i RNA; PCR; RT-PCR; q-PCR; sekwencjonowanie 

Wyniki 

W genie TP53 zidentyfikowano 19 polimorfizmów z czego 7 znajduje się w regionie 

promotorowym. Natomiast tylko jeden polimorfizm został zaobserwowany w regionie promotorowym 

świń HP, LP i WT. W sekwencji kodującej zidentyfikowano 10 polimorfizmów, a w części 3`UTR 2 

polimorfizmy. W liniach HP i LP zostało zidentyfikowanych 7 polimorfizmów w sekwencji kodującej. 

Analiza ekspresji nie wykazała istotnych różnic pomiędzy rasami świń oraz pomiędzy liniami 

HP i LP. Natomiast, statystycznie istotne różnice w ekspresji genu TP53 wykazano tylko między 

próbami wyizolowanymi z polipów w różnym stadium zaawansowania dysplazji krypt jelita z 

wyraźnymi cechami gruczolakonowotworu – HG (o wysokim stopniu zaawansowania – High Grade) i 

LG (początkowym stadium zaawansowania – Low Grade). 

Analiza sekwencji wykonana dla genu CSF1R, ujawniła w obszarze promotorowym 8 

polimorfizmów zarówno wśród świń niemodyfikowanych jak i modyfikowanych (APC
1311/+

). W 

cDNA zidentyfikowano 27 polimorfizmów z czego 17 z nich występowało również u świń linii HP i 

LP. Natomiast w części 3`UTR zaobserwowano 4 polimorfizmy, jednak tylko wśród świń 

niemodyfikowanych genetycznie. 

W promotorze genu WISP1 zidentyfikowano 6 polimorfizmów, z czego 5 z nich występowała 

wśród świń APC
1311/+

. Natomiast w promotorze genu S100A10 odnotowano 10 polimorfizmów 

znajdujących wśród wszystkich wymienionych ras i linii świń. 

 

Przewód doktorski: planowane otwarcie na posiedzeniu RW w dniu 30. czerwca 2017 

 

Projekt badawczy realizowany w ramach grantu: 
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NCN–HARMONIA (NCN-DEC-2013/10/M/NZ2/00284; Zintegrowana analiza genomiczno-

epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego 

człowieka). 

 

 

Oryginalne prace twórcze: 

Elert-Dobkowska, E; Stepniak, I; Krysa, W; Rajkiewicz, M; Rakowicz, M; Sobanska, A; Rudzinska, 

M; Wasielewska, A; Pilch, J; Kubalska, J; Lipczynska-Lojkowska, W; Kulczycki, J; Kurdziel, K; 

Sikorska, A; Beetz, C; Zaremba, J; Sulek, A. (2015); Molecular spectrum of the SPAST, ATL1 and 

REEP1 gene mutations associated with the most common hereditary spastic paraplegias in a group of 

Polish patients.; J. Neurol. Sci. 15;359(1-2):35-9. (IF= 2,126; MNiSW2015=25 pkt.)  

 

Karolczak J., Majewski Ł., Pavlyk I., Sobczak M., Niewiadomski P., Prószyński T., Rzhepetsky Y., 

Sikorska A., Ehler E. and Rędowicz M.J. (2015) Involvement of unconventional myosin VI in myoblast 

function and myotube formation.; Histochem Cell Biol 144(1):21-38.  

(IF= 2,780; MNiSW2015=35 pkt.) 

 

Fichna J. P.; Karolczak J.; Potulska-Chromik A.; Miszta P.; Berdynski M.; Sikorska A.; Filipek S.; 

Redowicz M. J.; Kaminska A.; Zekanowski C. (2014) Two desmin gene mutations associated with 

myofibrillar myopathies in Polish families; PLoS ONE 9(12): e115470. 

 (IF=3,234; MNiSW2014=40 pkt.) 

 

Przeglądowe artykuły naukowe (recenzowane)  

 Flisikowski K.; Flisikowska T.; Sikorska A.; Perkowska A.; Kind A., Schnieke A.,  Switonski M. 

(2017) Germline gene polymorphisms predisposing domestic mammals to carcinogenesis.; Vet Comp 

Oncol. 15(2):289-298. (IF=2,452; MNiSW2015=45 pkt.) 

 

Doniesienia Konferencyjne 

Krajowe 

Stachowiak M., Flisikowska T., Wander C., Perkowska A., Sikorska A., Kind A., Schnieke A., Flisikowski K., Świtoński M.; 
Poziom ekspresji wybranych genów u zmodyfikowanych genetycznie świń APC1311/+ z różnym tempem rozwoju polipów w 
jelicie grubym; Zjazd Katedr Jednoimiennych - Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt; Lublin, 3-5 lipca 2017 

Sikorska A., Flisikowska T., Flisikowski K., Kind A., Schnieke A.,  Świtoński M.; Polymorphism of TP53 and CSF1R genes in 
genetically modified pigs at the APC locus; V Polski Kongres Genetyki, Łódź 19-22.09.2016 

Sikorska A., Karolczak J., Rędowicz M.J.; Myosin VI involvement in myoblast motility and myotube formation; Karpacz, 
Polska, 27-29.06.2014 II Sympozjum Biologii Roz 
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UNACZYNIENIE TĘTNICZE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ŻEŃSKICH DANIELA I JELENIA SZLACHETNEGO 

UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH 

 Dariusz Dębiński, IV rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. 

 Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Zoologii 

 

Ukrwienia układu rozrodczego samic jest 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  i podrodziny jelenie nie jest kompletne. 

Niniejsze badania wzbogacają stan wiedzy na temat odmian, morfologii i topografii naczyń tętniczych 

jajnika, macicy, pochwy i zewnętrznych narządów rodnych w różnych stanach fizjologicznych samic 

(ciąża). Piśmiennictwo tematyczne przedstawia tylko krótkie wzmianki i opisy układu krążenia 

gatunków zagrożonych z rodziny Cerevidae. 

Cel badań: 

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

wzajemnych połączeń tętnic doprowadzających krew do narządów układu rozrodczego samic w 

zależności od stanu fizjologicznego, oraz środowiska bytowania. Ponadto przeprowadzona zostanie 

analiza morfometryczna wybranych narządów wchodzących w skład układu rozrodczego. 

Hipoteza: 

Unaczynienie narządów rozrodczych samicy daniela (Dama dama) i jelenia szlachetnego 

(Cervus elaphus) w różnych stanach fizjologicznych, wykazuje różnice  u łań utrzymywanych w 

warunkach fermowych. 

Materiał i Metody: 

Badaniami objęto tętnice narządów rodnych łań: jelenia (Cervus elaphus)  i daniela (Dama dama), 

które pozyskano od grupy zwierząt utrzymywanych na fermach  i drugiej grupy łań pozyskanych 

metodą polowań z łowisk. Wiek zwierząt wahał się w przedziale od 3 do 7 lat.  Zwierzęta pochodziły     

z różnych ferm oraz łowisk na terenie Puszczy Zielonki  i koła łowieckiego „ Omyk” Turostowo. 

Materiał badawczy pochodzący od zwierzyny łownej gromadzono w okresie polowań, a narządy od  

danieli utrzymywanych na fermach pozyskiwano z ubojni  przez cały rok . Naczynia krwionośne  

pobranych narządów rodnych samic obu gatunków jeleniowatych wypełniano  syntetycznym 

barwionym lateksem LBS3060 i utrwalano w formalinie. Na tak przygotowanych preparatach 

śledzono przebieg naczyń preparując je ręcznie narzędziami chirurgicznymi. W celu otrzymania 

preparatów korozyjnych  tętnice część pozyskanych narządów rodnych  wypełniono masą iniekcyjną  

Duracryl,  a następnie macerowano enzymatycznie.  Ponadto mierzono suwmiarką długość                    

i szerokości  szyjki  macicy, a w macicach ciężarnych liczono łożyszcza.   

Wyniki wstępne : 
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Krew do narządów rodnych łań daniela i jelenia szlachetnego doprowadzają tętnica maciczna prawa i 

tętnica maciczna lewa, które odchodzą od tętnicy pępkowej odchodzącej od tętnicy biodrowej 

wewnętrznej będącą pochodnej od aorty brzusznej. 

Tętnica maciczna ulegała podziałowi na gałąź dogłowową tętnicy macicznej z odgałęzieniem  

bocznym i przyśrodkowym i zaopatrywała rogi macicy. Odmiany jakie zostały zauważone na prawej 

tętnicy macicznej pozwoliły na wyodrębnienie 5 odmian gdzie odmian Ib i IIa najczęściej się pojawiały 

natomiast w niewielkim procęcie odmiana typu 3 analogicznie tętnica lewa wykazała w dużej mierze 

przewagę odmiany typu Ia w populacji daniela fermowego a najmniej odmiany typu IIa . Gałąź 

doogonową tętnicy macicznej ulegała również podziałowi na gałęzie boczną i przyśrodkową , które 

zaopatrywały szyjkę macicy oraz tworzyły anastamozy  z tętnicą maciczną prawą i lewą. Zespolenia 

gałęzi doogonowych tętnic  macicznych i gałęzi macicznych ułożonych na dobrzusznej ścianie trzonu i 

szyjki macicy tworzyły trzy rodzaje odmian z podtypami. Tętnica maciczna prawa i lewa 

doprowadzające krew do rogów macicy tworzyły trzy modele odejścia z podtypami, które swój 

początek miały od tętnicy pępkowej. U samic jelenia szlachetnego zauważono zespolenia gałęzi 

doogonowych tętnic macicznych na stronie dobrzusznej trzy odmiany a na stronie dogrzbietowej 

szyjki macicy dwie odmiany .  Tętnice gałęzi doogonowej prawej wyodrębniono 4 odmiany a w 

przypadku tętnicy lewej w liczbie 5 odmian.  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono dwie odmiany szyjki macicznej oraz 

opisano ujście szyjki do macicy. W szyjce macicznej łań daniela stwierdzono obecność od 3 do 4 

fałdów. Długość szyjki macicy daniela oscylowała między 14,04 mm a 22,66 mm ,długość  minimalna 

53,44 mm max 208,44 mm . Długość szyjki samice jelenia szlachetnego wnosiła średnio 87.02 mm 

(min 73,02 max 106,08 mm), a średnia szerokość  szyjki  wynosi  21,14 mm (min 16,56 max 26,44). U 

samic ciężarnych daniela określano liczbę łożyszcz  ,których w rogu prawym przeważnie występowało 

5, a w lewym 4  .Płody w macicy badanych  łań zlokalizowane były bez wyraźnej preferencji zarówno 

w rogu w prawym jak i lewym rogu.   

 

Przewód doktorski: OTWARTY- 27.01.2017, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Tytuł rozprawy doktorskiej zatwierdzonej przez Radę 
Wydziału w dniu 27.01.2017: 
Stan zaawansowania:  %   

 

 Frąckowiak H., Dębiński D., Komosa M., Zdun M. (2015): The arterial circle of the brain, its 
branches and connections in selected representatives of the Antilopinae. Journal of 
Morphology DOI: 10.1002/jmor.20377 25 pkt. MNiSW   IF = 1,553 

 Is a Small Oribi a “Large Ruminant”? Case Report 
Maciej Zdun, Hieronim Frąckowiak, Hieronim Maryniak, Dorota Bukowska and Dariusz 
Dębiński Inter J Vet Sci, 2014, 3(3): 163-165. 
 
Prace prezentowane podczas obrad XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 
Warszawa 

 Hieronim Frąckowiak, Maciej Zdun, Dariusz Dębiński, Karolina Kowalczyk (2015): „Aparat 
podzastawkowy lewej części serca wybranych krajowych gatunków Cervidae”, XXXII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Warszawa. 
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  Hieronim Frąckowiak, Maciej Zdun, Dariusz Dębiński, Karolina Kowalczyk, Hieronim 
Maryniak (2015): „Porównanie aparatu podzastawkowego serca dzika i świni domowej”, 
XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Warszawa. 

  Hieronim Frąckowiak, Katarzyna Szczepańska, Maciej Zdun, Karolina Kowalczyk, Dariusz 
Dębiński (2015): „Aparat podzastawkowy w prawej części serca konia”, XXXII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Anatomicznego, Warszawa. 

 Hieronim Frąckowiak, Maria Nabzdyk, Dariusz Dębiński, Anna Liberska, Marcin Komosa, 
Maciej Zdun (2017): Aparat podzsatawkowy w prawej części serca jelenia szlachetnego 
Cervus elaphus. . XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Katowice. 

 Hieronim Frąckowiak, Maciej Zdun, Dariusz Dębiński, Mikołaj Maśliński, Marcin Komosa, 
Maria Nabzdyk (2017):Aparat podzastawkowy w lewej części serca sarny europejskiej 
Capreolus capreolus. . XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Katowice. 

 Hieronim Frąckowiak, Maria Nabzdyk, Dariusz Dębiński, Marcin Komosa, Maciej Zdun (2017): 
Specyfika kośćca głowy żyrafy. XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Katowice. 
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BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW W KOMÓRKACH BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY ŚWINI 

PODCZAS PROLIFERACJI IN VITRO W CZASIE RZECZYWISTYM. 

mgr inż. Katarzyna Wojtanowicz-Markiewicz, rok II SD 

Promotor: dr hab. Paweł Antosik 

Instytut Weterynarii 

 

 

Akwaporyny i koneksyny są białkami odpowiedzialnymi za transport między 

komórkowy.  

Akwaporyny są integralnymi białkami błonowymi tworzącymi kanały transbłonowe w błonie 

komórkowej. Przede wszystkim akwaporyny odpowiadają za transport wody, regulując 

prawidłowy stan homeostazy w komórkach organizmu. Niektóre z nich mają możliwość 

transportu gliceryny i drobno cząsteczkowych substancji rozpuszczonych w wodzie ( np.: 

AQP 3,7,9,10). Budowa akwaporyn pozwala na selektywność transportowanych przez nie 

substancji, zabezpieczając w ten sposób komórki przed przenikaniem do wnętrza komórki 

jonów hydroniowych.  

W nabłonku macicy podczas implantacji odnotowano zwiększoną ilość kanałów 

akwaporynowych. Dowiedziono, iż synergistyczne działanie akwaporyn wpływa na zmiany 

zawartości płynu w endometrium podczas cyklu rujowego. Doświadczenia przeprowadzone 

na akwaporynach wykazały również ich udział w procesie angiogenezy, odbywającej się w 

wzmożonej intensywności podczas pod czas fazy sekrekcyjnej rozwoju endometrium i 

implantacji zarodka. 

Koneksyny to duża rodzina białek tworzących szczelinowe połączenia komórkowe 

typu „gap”. Połączenia typu „gap” pozwalają na wyjątkowo szybkie przenoszenie sygnału 

elektrycznego między komórkami, jak również wolniejszego przepływu jonów, małych 

molekuł i wtórnych przekaźników. Koneksyny tworzą heksagonalne struktury, nazwane 

koneksonami. Koneksony z dwóch sąsiadujących ze sobą komórek tworzą połaczenie 

szczelinowe. Budowa połączeń koneksonowych jest zróżnicowana, zależy od budowy 

poszczególnych koneksonów. Poszczególne koneksony mogą być zbudowane z jednego 

rodzaju białek i łączyś się z drugim koneksonem zbudowanym również z tego samego rodzaju 

białek, w tedy mówimy o połączeniu homometryczno-homotypowym. Wyróżniamy jeszcze 

homometryczno-heterotypowym, gdy konekson z jednej komórki jest zbudowany z jednego 

rodzaju białka, a z drugiej komórki z innego białka. Z kolei połączenie heterometryczno-

homotypowych charakteryzuje się połączeniem koneksonu o jednolitej budowie białkowej z 

koneksonem o zróżnicowanej budowie białkowej. Istnieje jeszcze połączenie o najbardziej 

zróżnicowanej budowie białkowej, oba koneksony zbudowane są z różnych białek i noszą one 

nazwę heterometryczno-heterotypowych. Budowa białkowa poszczególnych koneksonów 

odpowiada za właściwości biofizyczne połączeń typu „gap”.  

Połączenia typu „gap” charakteryzuje szereg istotnych funkcji począwszy od 

utrzymania właściwej homeostazy tkankowej. Przez udział podczas różnicowana, rozwój i 

migracji komórek, umożliwiając międzykomórkową współpracę metaboliczną. Mają swój 

udział w prawidłowym rozwoju embrionalnym oraz w zmianach morfogenetycznych. Jak 

również odpowiedzialne są za przekazywanie sygnałów odpowiadających za aktywację 

procesów apoptozy lub chronią komórki przed tym procesem. 
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Hipoteza badawcza zakłada, że proliferacja komórek endometrium jest związany z profilem 

ekspresji genów i dystrybucją białek: wybranych koneksyn ( Cx36, Cx37, Cx40, Cx43), i 

akwaporyn (1, 3, 4, 5, 6, 8) 

Głównym celem badań jest analiza zależności pomiędzy procesem proliferacji komórek 

endometrium, a ekspresją genów i lokalizacją białek, kluczowych dla transportu między 

komórkowego.  

Cel ten jest zrealizowany za pomocą następujących celów szczegółowych:  

Badanie indeksu proliferacyjnego komórek endometrium z określeniem fazy adhezji komórek 

(faza lag) i fazy logarytmicznego wzrostu (faza log). 

Analiza ekspresji mRNA wybranych koneksyn i akwaporyn  wykorzystując technikę RT-

qPCR.  

Analiza ekspresji i dystrybucji białek kodowanych przez ww. geny przy zastosowaniu metod 

immunofluorescencyjnych i mikroskopii konfokalnej.  

Materiał badawczy stanowiły macice świń domowej przywiezione z rzeźni. Błonę śluzową 

macicy pozyskiwano przy pomocy skalpela po uprzednim wypłukaniu w roztworze soli 

fizjologicznej, komórki odwirowywano w celu usunięcia zanieczyszczeń (200 RCF temp. 

21˚C). Komórki hodowano w standardowych warunkach (38˚ C, 5% CO2), w medium 

hodowlanym typu DMEM z dodatkirm antybiotyku i antymykotyku. Hodowlę prowadzono 

przez  168 godzin, w naczyniach hodowlanych i na szkiełkach przeznaczonych do oznaczeń 

przy użyciu immunofluorescencji. Hodowla komórek przeprowadzona była również w 

urządzeniu do badania proliferacji w czasie rzeczywistym (RTCA), w takich samych 

warunkach.  

Komórki każdego dnia hodowli były zbierane, przenoszone do trizolu i mrożone w celu 

przeprowadzenia dalszych badań. RNA izolowano z komórek przy użyciu izopropanolu. 

Następnie przeprowadzono Rt-qPCR przy użyciu tej metody sprawdzano ekspresję genów 

poszczególnych cytokeratyn, w celu potwierdzenia pochodzenia komórek i wybranych 

koneksyn oraz akwaporyn. Równorzędnie przeprowadzono badania  immunofluorescencji 

obserwowanej na mikroskopie konfokalnym w celu lokalizacji tych białek w komórkach.  

Stan zaawansowania 40% 

Przewód doktorski: nie otwarty  

 

Spis publikacji:  

 

1) Kempisty B., Piotrowska H., Bukowska D., Woźna M., Ciesiółka S., Wojtanowicz-Markiewicz K., Włodarczyk R., 
Jopek K., Jeseta M., Bruska M., Nowicki M., Jaśkowski J.M., Brüssow K.P., Zabel M.: Expression and cellular distribution of 
zona pellucida glycoproteins in canine oocytes before and after in vitro maturation. Zygote. 2015 Dec;23(6):863-73. doi: 
10.1017/S0967199414000549. Epub 2014 Oct 15. Punkty MNiSW: 15, IF: 1,416 

2) Nowakiewicz A., Ziółkowska G., Zięba P., Gnat S., Wojtanowicz-Markiewicz K., Trościańczyk A.: Coagulase-
positive Staphylococcus isolated from wildlife: Identification, molecular characterization and evaluation of resistance profiles 
with focus on a methicillin-resistant strain. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2016 Feb;44:21-8. 
doi:10.1016/j.cimid.2015.11.003. Epub 2015 Nov 28. Punkty MNiSW: 25, IF: 2,015 

3) Kempisty B., Wojtanowicz-Markiewicz K., Ziółkowska A., Budna J., Ciesiółka S., Piotrowska H, Bryja A., Antosik 
P., Bukowska D., Wollenhaupt K., Bruska M., Brüssow K.P., Nowicki M, Zabel M.: Association between progesterone and 
estradiol-17beta treatment and protein expression of pgr and PGRMC1 in porcine luminal epithelial cells: a real-time cell 
proliferation approach. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jan-Mar; 29(1):39-50. Punkty MNiSW: 20, IF: 2,040 

4) Kranc W., Chachuła A., Wojtanowicz-Markiewicz K., Zaorska K., Ociepa E., Piotrowski A., Bukowska D., 
Ciesiółka S., Borys S., Piotrowska H., Skowrońska A., Nowak M., Antosik P., Brüssow K.-P., Kempisty B., Bruska M., 
Nowicki M., Zabel M.: Association between GGA1 gene polymorphisms and occurrence of mammary mixed tumours and 
aging in domestic bitches. Med. Weter. 72 (1), 34-40, 2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 
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5) Kempisty B., Zaorska K., Bukowska D., Nowak M., Wojtanowicz-Markiewicz K., Porowski S., Ociepa E., Antosik 
P., Brüssow K.-P., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.  

Analysis of mitogen-activated protein kinase (MAP2K2) gene polymorphisms in relation to the occurrence of adenocarcinoma 
during aging in dogs. Med. Weter. 72 (1), 34-40, 2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 

6) Kempisty B., Zaorska K., Bukowska D., Ciesiółka S., Wojtanowicz-Markiewicz K., Nowak M., Antosik P., Gehrke 
M., Brüssow K.-P., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.  

TP53 gene polymorphisms with mammary gland tumors and aging in bitches. Med. Weter. 72 (1), 34-40, 2016. Punkty 
MNiSW: 15, IF: 0.218 

7) Bukowska D., Kempisty B., Ziółkowska A., Piotrowska H., Woźna M., Ciesiółka S., Chachuła A., Antosik P., 
Wojtanowicz-Markiewicz K., Jopek K., Maryniak H., Bruska M., Brüssow K.-P., Nowicki M., Zabel M.: Expression and 
distribution of zona pellucida proteins 3 and 4 in morphologically abnormal canine oocytes: a confocal microscopic 
observation-based study. Med. Weter. 72 (1), 34-40, 2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 

8)   Kranc W., Chachuła A., Budna J., Wojtanowicz-Markiewicz K., Bryja A., Ciesiólka 

S., Piotrowska H., Jeseta M., Antosik P., Bukowska D., Brüssow K.P., Bruska M., Nowicki 

M., Zabel M., Kempisty B.: Microfluidic versus molecular assays - different approaches in 

assessing oocyte developmental competence. J Biol Regul Homeost Agents. 2016 Jul-

Sep;30(3):635-640. Punkty MNiSW: 20, IF: 2,040 

9) Antosik P., Jeseta, M.; Kranc, W. Chachuła, A., Bryja, A., Budna, J., Ciesiółka, 
S., Wojtanowicz-Markiewicz, K., Bukowska, D., Brüssow, K. P., Bruska, M., Nowicki, M., Hulinska, 
P., Machatkova, M., Kempisty, B.: Expression of integrins and GDF9 mRNAs is associated with ovarian follicle size 

and donor puberty status in pigs. Med. Weter. 72 (12), 750-754, 30, 2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 

10) Kranc W., Chachuła A., Wojtanowicz-Markiewicz K., Zaorska K., Ociepa E., Piotrowski A., 
Bukowska D., Ciesiółka S., Borys S., Piotrowska H., Skowrońska A., Nowak M., Antosik P., Brüssow K.-
P., Kempisty B., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.: Association between GGA1 gene polymorphisms and 
occurrence of mammary mixed tumours and aging in domestic bitches. Med. Weter. 72 (1), 34-40, 
2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 

11) Kranc W., Chachuła A., Bryja A., Ciesiółka S., Budna J., Wojtanowicz-Markiewicz K., 
Sumelka E., Borys S., Antosik P., Bukowska D., Bruska M., Nowicki M., Kempisty B.: 

Selected molecular and physiological aspects of mammalian ovarian granulosa cells in primary culture. 
Med. Weter. 72 (12), 723-727, 2016. Punkty MNiSW: 15, IF: 0.218 

12) Wojtanowicz-Markiewicz, K., Kempisty B., Kranc W.,Dyszkiewicz-Konwińska M., Budna J., 
Ciesiółka S., Bruska M., Nowicki M., Antosik P.: Selected aspects of growth and differentiation of uterine 

endometrium in mammals during primary cultivation in vitro. Pos. Biol. Kom. 43, 3, 441-452, 2016. Punkty MNiSW: 5, 
IF: 0 
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EKOLOGIA INTERAKCJI KONSUMENTÓW NASION I ROŚLIN INWAZYJNYCH 

Łukasz Dylewski, II rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Janusz Kloskowski 

Instytut Zoologii, Zakład Zoologii 

 
Wstęp 
 

Inwazje biologiczne uważane są za drugą z najważniejszych przyczyn obecnej i postępującej 
utraty bioróżnorodności. Rośliny inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, 
powodując wypieranie z nich naturalnie występujących gatunków, a tym samym prowadząc do 
zmiany charakteru zajmowanego siedliska. Od strony naukowej ważne jest poznanie i zrozumienie 
mechanizmów odpowiedzialnych za ich sukcesy i porażki, ponieważ zwiększa to szanse na skuteczną z 
nimi walkę. Odnoszenie sukcesu przez rośliny obce na obszarach poza ich naturalnym zasięgiem 
związane są z: produkcją związków allelopatycznych, uwolnienie od naturalnych wrogów tj. grzyby, 
patogeny, wirusy, roślinożercy, konsumenci nasion, występujących w ich naturalnym zasięgu oraz 
przez przeznaczanie większych kosztów metabolicznych na wzrost i rozwój organów generatywnych i 
wegetatywnych. Rośliny inwazyjne od momentu introdukcji mogą stać się po jakimś czasie 
dodatkowym źródłem pokarmu dostępnym w środowisku. Te założenia przewiduje hipoteza 
biotycznej odporności, która zakłada, że zwierzęta mogą utrudniać inwazję gatunków obcych i 
stanowić rodzaj biofiltru. Włączanie do diety nasion gatunków inwazyjnych może wynikać z faktu, iż 
niektóre z nich produkują nasiona bogate w substancje wysokoenergetyczne (np. nasiona drzew 
iglastych, nasiona oleiste). Jednakże należy zwrócić uwagę na to, iż zwierzęta nie tylko mogą zjadać 
nasiona roślin obcych, ale także aktywnie je rozprzestrzeniać.  
 
Hipotezy 
 

1. Kolczurka klapowana uwolniona od naturalnych wrogów (roślinożercy, wirusy, patogeny)  
występujących w pierwotnym zasięgu ich występowania, jest ponownie atakowana przez 
nowych występujących w nowym obszarze. 

 
2. Gryzonie jako konsumenci nasion żerujących na nasionach stanowią czynnik ograniczający 

bazę wyprodukowanych nasion przez kolczurkę klapowaną.  
 

3. Kolczurka klapowana posiada mechanizmy ochronne chroniące część wyprodukowanych 
diaspor przed konsumentami nasion.  

 
Cel 
 

Badania mają na celu weryfikację dwóch hipotez: hipotezy uwolnienia się od wrogów, która 
wyjaśnia sukces gatunków inwazyjnych w miejscach introdukcji oraz hipotezy biotycznej oporności, 
tłumaczącej dlaczego nie wszystkie gatunki obce są wstanie przetrwać w nowym środowisku.  
 
Materiały i Metody 
 
Eksperyment I 
Eksperyment przeprowadzony został na dwóch powierzchniach badawczych oddalonych od siebie o 
90km. Powierzchnie charakteryzowały się typowym środowiskiem, gdzie występuje kolczura 
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klapowana. Na każdej powierzchni wytypowany został transekt o długości 1km na którym 
umieszczonych zostało 10 tacek w odległości 100m od siebie. Tacki zostały przykryte siatką o oczkach 
2cm zabezpieczającą przed żerowaniem ptaków. Na każdej tacce umieszczono 6 luźnych nasion 
kolczurki klapowanej oraz trzy owoce. Czas trwania eksperymentu wynosił 24h. W celu sprawdzenia 
jakie gatunki gryzoni żerują na nasionach kolczurki klapowanej przy każdej tacce rozstawiane zostały 
pułapki żywołowne.  
 
Eksperyment II 
Na tych samych powierzchniach badawczych oraz w takich samych odległościach co w poprzednim 
eksperymencie, umieszczane zostały tacki dla gryzoni oraz tacki na wysokości 1.5m dla ptaków. Na 
każdej tacce umieszczonych zostało 30 nasion. Czas trwania eksperymentu wynosił 5 dni. W celu 
identyfikacji gatunków ptaków zabierających nasiona z tacki przy dwóch tackach rozstawiono 
fotopułapki. 
 
Wstępne wyniki 
 
Wyniki pierwszych eksperymentów wykazały, że naturalni konsumenci nasion przystosowały się do 
żerowania na nasionach tej inwazyjnego rośliny co zaprzecza hipotezie uwolnienia się od wrogów i 
stanowi potwierdzenie hipotezie biotycznej odporności. Dodatkowo odkryto nową adaptację u 
kolczurki klapowanej chroniącą część nasion przeciwko konsumentów nasion. Gryzonie w 
przeciwieństwie do ptaków częściej zabierały nasiona z tacki, które następnie były gromadzone w ich 
skrytkach pokarmowych.  
Wyniki tych badań będą miały duże znaczenie w walce z gatunkami inwazyjnymi roślin 
opanowujących nowe obszary szczególnie tereny objęte prawną ochroną (rezerwaty, parki 
narodowe, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne). Badania pozwoliły dokładnie zgłębić ekologię 
inwazyjnego gatunku kolczurki klapowanej oraz poznać nowo wytworzone interakcje między tym 
gatunkiem a naturalnie występującymi zwierzętami. 
 
Przewód doktorski: nieotwarty 
Stan zaawansowania: 50% 
Źródło finansowania: Dotacja dla młodych naukowców nr 507.511.56 
 
Oryginalne prace twórcze: 
 

Myczko Ł., Dylewski Ł., Zduniak P., Sparks T. H., Tryjanowski P. (2014), Predation and 

dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native 

(Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus 

rubra) in Europe. Forest Ecology and Management, 331 s. 35-39. [MNiSW 45 pkt. IF= 3.064] 
 
Myczko Ł., Skóra P., Dylewski Ł., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2015) Color mimicry of empty seeds 
influences the probability of predation by birds. Ecosphere 6:177. [MNiSW 30 pkt. IF= 2.490] 
 

Dylewski Ł., Przyborowski T., Myczko Ł. (2016). Winter habitat choice by foraging the red 

squirrel (Sciurus vulgaris). Annales Zoologici Fennici 53, 194-200. [MNiSW 20 pkt. IF= 

1.533] 

Banaszak-Cibicka W., Ratyńska H., Dylewski, Ł. (2016). Features of urban green space 

favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Urban 

Forestry & Urban Greening, 20, 448-452. [MNiSW 40 pkt. IF=2.113] 
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Myczko Ł., Dylewski, Ł., Sparks T.H., Łochyński M., Tryjanowski, P. (2017) Co‐occurrence of birds and 

bats in natural nest‐holes. Ibis, 159, 235-237. [MNiSW 40 pkt. 2.279] 

Kwieciński Z., Rosin ZM., Dylewski Ł., Skórka P. (2017) Sexual differences in food preferences in the 
white stork: an experimental study. The Science of Nature (Naturwissenschaften) 104: 39. [MNiSW 
30 pkt. IF=2.221] 
 
Dylewski Ł., Kurek P., Wiatrowska B., Jerzak L., Tryjanowski P. (2017) Man-made perching sites—
electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands. Flora 231, 51-56. [MNiSW 
25 pkt. IF=1.125] 
 
Dylewski Ł., Reuven Y., Myczko Ł. (2017) Difference on cone size preferences between two 
coniferous species by Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major). PeerJ 5:e3288. [MNiSW 35 
pkt. IF=2.177] 
 
Dylewski Ł., Mikula P., Tryjanowski P., Morelli F., Yosef R. (2017) Social media and scientific research 
are complementary – YouTube and shrikes as a case study. The Science of Nature [MNiSW 30 pkt. 
IF=2.221] 
 
Myczko Ł., Dylewski Ł., Chrzanowski A., Sparks T.H. (early online) Acorns of invasive Northern Red 
Oak (Quercus rubra) in Europe are larval hosts for moths and beetles. Biological Invasions [MNiSW 35 
pkt. IF=2.473] 
 
Granty: 
 
Grant Preludium: Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w 
krajobrazie rolniczym. Nr 2016/21/N/NZ8/01289 
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CIAŁKA ŻÓŁTE Z JAMKĄ U KRÓW W BADANIACH USG ORAZ ICH WPŁYW NA PŁODNOŚĆ 

ZWIERZĄT 

Bartłomiej M. Jaśkowski, I rok SD 

Opiekun: dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw. UPP 

Instytut Weterynarii 

 

Wprowadzenie:  

Badanie palpacyjne jajników u krów stanowi podstawowy element diagnostyki w zakresie 

rozrodu tych zwierząt i wykonywane jest podczas rutynowych wizyt lekarsko – 

weterynaryjnych. Jest ono obarczone pewnym błędem. Intensywny rozwój diagnostyki 

obrazowej umożliwił nie tylko wizualizację struktur niedostępnych w badaniu klinicznym, ale 

także poznanie dynamiki i znaczenia zmian zachodzących na powierzchni jajnika. Do 

struktur, których lepsze poznanie ułatwia ultrasonografia, należą nierozróżnialne palpacyjnie 

od ciałek żółtych litych, ciałka żółte z jamką.  

Obecne poglądy naukowe klasyfikują ciałka żółte z jamką jako struktury fizjologiczne, 

których obecność nie zmienia funkcjonalności ciałek żółtych, a tym samym nie wpływa na 

procesy rozrodcze zwierząt, u których jamki ciałka żółtego występują. Z ogólnoprzyjętej 

definicji ciałko żółte z jamką stanowi strukturę lutealną o wielkości co najmniej 20 mm i 

grubości ściany powyżej 3 mm (u bydła). Rozwój nauk weterynaryjnych oraz coraz bardziej 

dokładne możliwości analizy zjawiska występowania ciałek żółtych z jamką, nie są 

jednoznaczne, co nasuwa podejrzenia, że obecność jamki ciałka żółtego nie pozostaje bez 

znaczenia dla płodności krów. Nie ma również doniesień naukowych wskazujących 

jednoznacznie na charakter zjawiska występowania ciałek żółtych z jamką pod względem 

cykliczności lub przypadkowowści. Dotychczas nie określono również występowania 

uwarunkowań i predyspozycji osobniczych do powstawania ciałek żółtych z jamką.  

Hipoteza badawcza:  

Zakłada się, że występowanie ciałka żółtego z jamką nie jest zjawiskiem przypadkowym i 

zależy od indywidualnych cech krów. Implikacją jego obecności będą zaburzenia w sekrecji 

progesteronu, oraz gorsza płodność krów.  

Cele badawcze: 

Cel główny: Analiza ciałek żółtych z jamką pod względem ich budowy oraz parametrów 

morfometrycznych w odniesieniu do skuteczności zacieleń u krów z ciałkami żółtymi z jamką 

oraz litymi.  

Cele szczegółowe:  

1. zweryfikowanie wpływu jamek ciałek żółtych na ilość progesteronu wydzielanego przez te 

ciałka żółte w porównaniu z ilością progesteronu wydzielanego przez ciałka żółte lite.  

2. Analiza histologiczna jajników pozyskanych poubojowo od krów, ze szczególnym 

uwzględnieniem występujących na nich ciałek żółtych litych oraz z jamką.  
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3. Ocena ciężaru właściwego płynu pozyskanego z jamek ciałek żółtych.  

4. Przeprowadzenie analiz molekularnych pod względem zmian w ekspresji wytypowanych 

genów w tkance lutealnej. 

Materiały i metody: 

Materiał stanowią obrazy ultrasonograficzne jajników z ciałkami żółtymi (iScan, Dramiński, 

sonda liniowa 7,5MHz), pochodzące od 162 krów rasy HF (771 obrazów). Od wytypowanych 

krów (n=47, w tym z ciałkiem żółtym litym n=30 oraz ciałkiem żółtym z jamką n=17) 

trzykrotnie pobierano krew, w której następnie badano stężenie progesteronu (przy pomocy 

RIA). Jednocześnie zbierana jest grupa badawcza ciałek żółtych (n=17), w tym litych (n=11) i 

z jamką (n=6), pochodzących od krów w 10. dniu cyklu rujowego i wycinanych przyżyciowo. 

Po zebraniu założonej ilości ciałek żółtych, grupa ta stanowić będzie podstawę analiz 

molekularnych oraz zmian w ekspresji genów tkanki lutealnej. 

Wstępne wyniki: 

Wyniki stężenia progesteronu we krwi krów z ciałkiem żółtym litym oraz z jamką wskazują, 

że wyższe wartości występują w przypadku obecności jamki. Ciałka żółte z jamką 

charakteryzuje wyższa gęstość tkanki lutealnej niż w przypadku wystąpienia litego ciałka 

żółtego. Stwierdzono ponadto, że obecność ciałka żółtego z jamką zwiększała 

prawdopodobieństwo wystąpienia i utrzymania ciąży.  

 

Przewód doktorski: nieotwarty 

 

Spis publikacji: 

1. Publikacje przeglądowe w  czasopismach z IF (język niekongresowy) 

1. Jóźwiak P., Jaśkowski B.M., Jóźwiak A., Kosek W., Knapkiewicz P., Jaśkowski J.M.: Kinetyczna analiza 

ruchu konia. Medycyna Weterynaryjna, 2014 (IF – 0,218., 15 pkt. MNiSIW (cytowania bez autocytowań  - 

1) 

2. Jaśkowski B.M., Woźna M., Gehrke M.: Nasienie seksowane u zwierząt gospodarskich, skala 

wykorzystania, skuteczność, czynniki ryzyka. Medycyna wet. 73, 272-279, 2017. (IF – 0,218., 15 pkt. 

MNiSW).  

 

2. Oryginalne prace twórcze  (lista B) 

1. Górna K., Zaborowicz M., Jaśkowski B.M., Jaśkowski J.M., Boniecki P., Okoń P., Kozłowski 

R.J., Przybył J.: Neuralanalysis of bovine ovaries ultrasoundimages in the identificationprocess of 

the corpusluteum - preliminarystudy. Proc of SPIE, 2016 (15 pkt MNiSW) 

 

3. Monografie (prace w rozdziałach) 

1. Jaśkowski B.M., Kulus J., Kmiecik J., Nowak T., Boryczko Z.: Anoestrus u krów  skuteczność 

rożnych modeli terapii. Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni, s. 101-

108, 2017.  

2. Urbaniak K.,  Jaśkowski B.M., Boryczko Z.: Techniczne aspekty wypłukiwania zarodków u 

krów. Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni, s. 65-70, 2017. 

3. Gehrke M.,  Jaśkowski B.M.: Dobór dawczyń i biorczyń zarodków u bydła na podstawie badania 

ultrasonograficznego. Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni, s. 55-63, 

2017. 

 

4. Prace popularne (lista B) 
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1. Kulus J., Omilian J., Jaśkowski B.M., Jóźwiak P., Urbaniak K., Jaśkowski J.M.: Torbiele jajnikowe w 

świetle badań USG. Lecznica Dużych Zwierząt, 9, 46-49, 2015 (1 pkt. MNiSW) 

2. Boryczko Z., Jaśkowski B.M., Urbaniak K., Trela M., Bostedt H., Jaśkowski J.M.: Możliwości leczenia 

hormonalnego zaburzeń płodności u krów. Życie Wet. 91, 248-254, 2016 (4 pkt. MNiSW) 

3. Jaśkowski B.M., Herudzińska M., Kierbić A., Kmiecik J., Nowak T., Gehrke M.: Superowulacja u krów – 

czynniki ryzyka i selekcja dawczyń. Życie Wet. 91(5), 344-348, 2016 (4 pkt. MNiSW) 

4. Jaśkowski J.M., Gehrke M., Jaśkowski B.M., Szczęśniak B.: Stres cieplny u krów w okresie awarii systemu 

monitorującego ruję. Weterynaria w Terenie. Vol. 10, nr 2/2016, 57-59 (3 pkt. MNiSW) 

5. Herudzińska M., Kierbić A., Kmiecik J., Jaśkowski B.M., Gehrke M.: Znaczenie i rozpoznawanie 

przewlekłych zapaleń macicy u krów mlecznych. Lecznica Dużych Zwierząt, nr 4 (tom 43), 53-58, 2016 (1 

pkt. MNiSW). 

6. Gehrke M., Jaśkowski B.M.: Suplementacja mineralna i jej znaczenie w utrzymaniu dobrostanu krów 

mlecznych. Lecznica Dużych Zwierząt. 11,  28-38, 2017. (1 pkt. MNiSW). 

 

5. Doniesienia kongresowe i konferencyjne 

1. Żuraw A., Gehrke M., Jóźwiak P., Jaśkowski B.M., Skoracki A, Włodarek J., Polak M.P., Jaśkowski J.M.: 

Cases of hemorrhagic diathesis in calves after leasing the vaccination against BVD/MD. XXVII World 

Buiatric Congress, Lisboa Portugal, 2012, p. 539, 166. 

2. Urbaniak K., Jaśkowski B.M., Gehrke M., Woźna M., Boryczko Z., Skoracki A., Jaśkowski J.M.: Two 

different models of insemination using CIDR or PRID-Delta devices in anoestrus dairy cows. Proc. XXVIII 

World BuiatricCongress, Cairns, Australia, 2014, 238.  

3. Jaśkowski J.M., Gehrke M., Urbaniak K., Wożna M., Rybska M., Jóźwiak P., Jaśkowski B.M., Boryczko 

Z.: Clinical Or ultrasound examinatuion for selection of recipientheifers. 30th Annual Meeting A.E.T.E. – 

Dresden, Germany, 12th-13th September 2014, 114. Abstr. 

4. Woźna M., Jaśkowski B.M., Szymański M., Jóźwiak P., Frąckowiak H., Jakubowska K., Kamienierz R.: 

Analiza morfometryczna narządu rodnego oraz ocena cialekżółtych u samic sarny europejskiej na przełomie 

roku 2015/2016. II Sesja Nauk Klinicznych, Będlewo, 2016 s. 32-34. 

5. Boryczko Z., Bostedt H., Jaśkowski B.M.,Urbaniak K.: Zaburzenia homeostazy elektrolitow w okresie 

okołoporodowym u krów na tlehypokalcemii I hypofosfatemii. XII Forum Zootechniczno-weterynaryjne, 

Poznań 14-15 kwietnia, 2016 s. 30-33.  

6. Górna K., Zaborowicz M., Boniecki P., Jaśkowski B.M., Okoń P., Idziaszek P.: Wstęp do neuronowej 

analizy obrazu jajników bydła domowego, V Konferencja Naukowa Aktualne Problemy Inżynierii 

Biosystemów 2016, Poznań – Kiekrz 18-20.05.2016. 

7. Górna K., Zaborowicz  M., Boniecki P., Okoń P., Balcerzak K., Jaśkowski B.M., Koszela K., Krysztofiak 

A.: Wykorzystanie analizy tekstury metodą GLCM w procesie neuronowego przetwarzania oraz analizy 

obrazu ciałka żółtego, XIX Konferencja Naukowa  POLSITA 2016 z cyklu "Zastosowanie technologii 

informacyjnych w rolnictwie" Czajowice k. Ojcowa, 9 – 10 maja 2016 r. 

8. Jaśkowski B.M., Kulus J., Woźna M., Jaśkowski J.M., GehrkeM.:Ultrasound characteristics of ovarian 

cysts in cows – results of two-year observation. XXIX World Buiatric Congress, Dublin, Ireland, July 3rd-

8th 2016. 

9. Jaśkowski B.M., Górna K., Boniecki P., Gehrke M.: Study on corpus luteum with a cavity in cows. XXIX 

World Buiatric Congress, Dublin, Ireland, July 3rd-8th 2016. 

10. Jaśkowski B.M., Woźna M., Szymański M.: Występowanie ciałek żółtych i ciąż u sarny europejskiej w 

sezonie łowieckim 2015/16. XV Kongres PTNW, Lublin, 22-24 września 2016 (prezentacja ustna) 

11. Jaśkowski B.M., Woźna M., Górna K.: Ciałko żółte z jamką u krów – dalsze obserwacje. XV Kongres 

PTNW, Lublin, 22 – 24 września 2016. 

12. Woźna M., Rybska M., Jaśkowski B.M.: Analiza profilu ekspresji genów rodziny transformujących 

czynników wzrostu beta (TGF-β1,2,3) w endometrium prawidłowym oraz objętym procesem patologicznym 

u suk. XV Kongres PTNW, Lublin, 22 – 24 września 2016. 

13. Woźna M., Rybska M., Żuraw A., Błaszak B., Jaśkowski B.M.:Morfologiczne wskaźniki zmian 

patologicznych endometrium suk w oceniehistopatologicznej. XII Kongres Problemy w rozrodzie małych 

zwierząt: płodność, ciąża, noworodek. Wrocław, 1 – 2 października 2016, s. 123. 

14. Woźna M., Rybska M., Bukowska D., Jaśkowski B.M.: Analiza profilu genów z rodziny epidermalnych 

czynników wzrostu (EGF, TGF-α, EGFR) w błonie śluzowej macic prawidłowych oraz objętych procesem 

patologicznym u suk. XII Kongres Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek. 

Wrocław, 1 – 2 października 2016, s. 124. 

15. Górna K., Jaśkowski B.M., Okoń P., Dach J., Koszela K., Zaborowicz M., Idziaszek P.: Neural analysis of 

bovine ovaries ultrasound images in the identification process of the corpus luteum. Hong – Kong. 
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16. Jaskowski B. M., Gehrke M., Wozna M. P., Urbaniak K., Jaskowski J. M.: The effect of the presence or 

absence of a cavity in the corpus luteum on progesterone concentrations and pregnancy rate in heifers 

following embryo transfer. 33rd Scientific meeting of the AETE in Bath, UK, 8-9.09.2017. 
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ZNACZENIE POLIMORFIZMU I EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KANDYDUJĄCYCH DLA ROZWOJU 

POLIPÓW JELITA GRUBEGO I ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE ŚWIŃ W LOCUS GENU APC. 

mgr Anna Perkowska, III rok SD 

Promotor: Prof. dr hab. Marek Świtoński 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

Ko-promotor: dr hab. Tatiana Flisikowska 

 Uniwersytet Techniczny w Monachium, Wydział Nauk o Życiu, Weihenstephan, Freising 

Wprowadzenie 

 Nowotwór jelita grubego jest pierwotnym nowotworem złośliwym wywodzącym się z 

nabłonka błony śluzowej jelita. Jest trzecim najczęstszym nowotworem złośliwym u 

mężczyzn i drugim u kobiet. W ostatnich latach notuje się wzrost zachorowań na ten typ 

nowotworu, co spowodowane jest czynnikami środowiskowymi, takimi jak: dieta typowa dla 

krajów wysokorozwiniętych (duża ilość czerwonego mięsa i tłuszczów nasyconych, zbyt małe 

spożycie warzyw, owoców oraz błonnika), palenie tytoniu, otyłość, nadużywanie alkoholu 

oraz brak aktywności fizycznej (WHO, 2014). Rak jelita grubego, poza czynnikami 

środowiskowymi, ma również podłoże genetyczne. Choroby takie jak zespół Lyncha 

(dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością) oraz FAP (rodzinna 

polipowatość gruczolakowata) rozpoczynają się od utworzenia w jelicie grubym 

niezłośliwych gruczolaków lub pojedynczych polipów. Wraz z progresją choroby liczba 

polipów zwiększa się, prowadząc do ich transformacji w kierunku nowotworów złośliwych. 

Przyczyną powstawania polipów u osób z FAP jest mutacja genu APC (adenomatous 

poliposis coli). Gen ten koduje białko wchodzące w skład szlaku sygnałowego Wnt, który 

bierze udział w kontroli transkrypcji genów związanych z proliferacją komórkową. 

Kodowane białko ma charakter supresorowy dla rozwoju nowotworów, stąd mutacje tego 

genu pełnią istotną rolę w zapoczątkowaniu procesu nowotworzenia (Nätke, 2004). Ze 

względu na znaczne różnice w wielkości ciała oraz fizjologii małe zwierzęta modelowe, takie 

jak myszy i szczury, mają ograniczone zastosowanie w badaniach nad rakiem jelita grubego 

ludzi. Z tego względu utworzono świński model obarczony mutacją w genie APC 

(Flisikowska i wsp., 2012). Świnie APC
1311/+

 są odpowiednikiem dominującej mutacji u ludzi 

(APC
1309

), odpowiedzialnej za zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (FAP). 

Mutację tę uzyskano na drodze krzyżowania heterozygotycznego knura (APC
1311/+

) ze 

świniami z różnym udziałem ras niemieckiej krajowej (DL) oraz pietrain (Pi). W 

konsekwencji uzyskano świnie z dużą liczbą polipów (high polyps, HP) małą liczbą polipów 

(low polyps, LP), które różniły udziałem się rasy pietrain w ich genotypie: w linii LP 25%, a 

w linii HP 12,5%. 

Hipoteza badawcza 

Polimorfizmy (SNP) występujące w wybranych genach związanych z procesem 

nowotworzenia w jelicie grubym mogą wpływać na poziom ekspresji tych genów. Szczególne 

znaczenie mają dziedziczne warianty genów, określane terminem polimorfizmów lub mutacji 

germinalnych (Flisokowski i wsp., 2017). Wykazanie różnic w poziomie ekspresji genów w 

zależności od zidentyfikowanych polimorfizmów w genach kandydujących u świń zdrowych 

oraz świń modyfikowanych genetycznie w locus APC może dostarczyć informacji na temat 

niepoznanych jeszcze mechanizmów prowadzących do zróżnicowanego tempa rozwoju  

polipów jelita grubego. 
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Cel badań 

Identyfikacja polimorfizmów w wybranych genach kandydujących (takich jak: TAP1, APC) i 

analiza ich wpływu na ich ekspresję w błonie śluzowej jelita grubego modyfikowanych 

genetycznie  świń w locus APC różniących się tempem rozwoju polipów oraz świń 

reprezentujących wybrane rasy komercyjne. 

 

Materiały i metody 

Materiał badawczy stanowią genetycznie zmodyfikowane świnie APC
1311/+

 o niskiej liczbie 

polipów (Low Polyp, LP) oraz o dużej liczbie polipów (High Polyp, HP). Grupę kontrolną 

stanowią blisko spokrewnione osobniki bez wprowadzonej mutacji oraz niezmodyfikowane 

genetycznie świnie rasy polska biała zwisłoucha (pbz), wielka biała polska (wbp), pietrain, 

duroc, hampshire oraz linia synetyczna 990. Metody: Izolacja DNA, izolacja RNA, PCR, 

sekwencjonowanie kapilarne technika Sangera, reakcja odwrotnej transkrypcji (RT-PCR), 

real-time PCR (qPCR), klonowanie molekularne, ocena poziomu transkrypcji z 

wykorzystaniem techniki SEAP (sekrecji embrionalnej alkalicznej fosfatazy), analiza 

metylacji w oparciu o konwertowany DNA i pirosekwencjonowanie. 

 

Wyniki 

Na obecnym etapie realizacji pracy doktorskiej do badań wytypowano dwa geny: TAP1 i 

APC. Gen TAP1  został wybrany a priori w oparciu o dane literaturowe, bowiem należy on do 

genów związanych z głównym kompleksem zgodności tkankowej i bierze udział w 

odpowiedzi immunologicznej. Badania koncentrowały się na analizie porównawczej 

polimorfizmu genu TAP1 w prawidłowych komórkach (poszukiwanie polimorfizmów 

germinalnych) i związku między wariantami polimorficznymi w promotorze tego genu i jego 

poziomem transkrypcji. Sekwencjonowaniem objęto świnie linii LP i HP oraz 6 ras 

kontrolnych i 1 linii syntetycznej. Łącznie zsekwencjonowano fragment o długości ponad 

5 000 pz, który obejmował   sekwencję promotorową, 5’- i 3’-UTR, cała sekwencję kodującą 

oraz część sekwencji intronowych. Ogółem zidentyfikowano 40 polimorfizmów, a w tym 38 

opisano po raz pierwszy. W części 5’ flankującej genu TAP1 zidentyfikowano 11 

polimorfizmów, 6 w części 3’UTR, w intronach opisano 12 oraz 11 w części kodującej genu. 

Dla polimorfizmów w części 5’flankującej przeprowadzono analizę in silico miejsc wiązania 

czynników transkrypcyjnych. Wykonano również analizę aktywności promotora, w 

zależności od występujących polimorfizmów, przy pomocy techniki SEAP. Badanie to 

wykazało istotny wpływ 7 polimorfizmów na aktywność promotorową genu TAP1. Analiza 

ekspresji genu TAP1 wykazała statystycznie istotne różnice w ekspresji między linią LP i HP. 

Linia LP miała znacząco niższą ekspresję (p<0.05) niż linia HP. Opisane powyżej wyniki są 

obecnie na końcowym etapie przygotowania maszynopisu pracy oryginalnej, w której będę 

pierwszym autorem. Badania genu APC prowadzone są ze względu na jego kluczowa rolę w 

patogenezie FAP. Podkreślić należy, że dotąd struktura i polimorfizm tego genu nie były 

badane u świni domowej.  W badaniu genu APC opisaliśmy 18 polimorfizmów 

występujących w części kodującej genu. Zidentyfikowaliśmy również wariant splicingowy 

obejmujący ekson 1. W nabłonku jelita grubego oraz w wątrobie świni zaobserwowaliśmy 

wariant splicingowy zawierający wszystkie eksony, natomiast w mięśniach szkieletowych 

zidentyfikowaliśmy wariant pozbawiony eksonu 1. 

 

Przewód doktorski: Planowane otwarcie 30.06.2017 

Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NCN-HARMONIA (NCN DEC-

2013/10/M/NZ2/00284; Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej 

jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka). 
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ODDZIAŁYWANIE NIZYNY NA MIKROBIOM UKŁADU POKARMOWEGO I WYNIKI ODCHOWU 

KURCZĄT RZEŹNYCH 

Bartosz Kierończyk, IV rok SD 

Promotor: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.  

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

 

Wprowadzenie 

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.  

W dostępnej literaturze często niedoceniane są efekty bakteriocyn, które pośrednio 

(bakteriocynogenne szczepy probiotyczne) stosuje się w żywieniu ludzi. Zdolność produkcji 

bakteriocyn wykazują również mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy zwierząt, 

w tym kurcząt rzeźnych. Obecnie, dostępnych jest niewiele informacji na temat 

wykorzystania bakteriocyn w odchowie drobiu. Należy podkreślić, iż w żywieniu człowieka 

nizyna jako jedyna bakteriocyna uzyskała status GRAS (Generaly Recognised  

As Safe), jak również nadano jej symbol E234.  

Hipoteza badawcza 

Zastosowanie nizyny pozytywnie wpłynie na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych oraz 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 oraz wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. 

Materiały i metody 

W celu zweryfikowania hipotezy badawczej podjęto cykl badań żywieniowo-wzrostowych  

na kurczętach rzeźnych. Obejmują one zarówno pomiary wyników odchowu tj. przyrostów 

masy ciała, pobrania paszy oraz współczynnika wykorzystania paszy, ponadto analizy 

mikrobiologiczne treści przewodu pokarmowego z różnych jego odcinków (wole, jelito 

cienkie, jelita ślepe) oparte na metodach molekularnych – Fluorescencyjnej Hybrydyzacji  

In-Situ (FISH). W skład badań wchodzą również pomiary pH, krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych (SCFA) oraz enzymów bakteryjnych w celu określenia aktywności flory 

bakteryjnej.  

Wstępne wyniki 

Wstępne wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdzają postawioną hipotezę 

badawczą. Zastosowanie dodatku nizyny w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt 

rzeźnych istotnie wpływa na modyfikację składu oraz aktywności mikrobiomu jelitowego 

kurcząt rzeźnych. Jednocześnie, wykorzystanie nizyny w żywieniu brojlerów kurzych 

pozytywnie oddziałuje na ich wyniki odchowu. 

Przewód doktorski: otwarty 

Stan zaawansowania: 85% 
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 EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH DODATKÓW PASZOWYCH W ŻYWIENIU 

PROSIĄT I WARCHLAKÓW  

Piotr Nowak, III rok SD  

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz 

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej  

 

Wprowadzenie: 

Wczesne odłączanie prosiąt od loch wymaga stosowania w żywieniu tych zwierząt różnych 

dodatków paszowych dla utrzymania  właściwego statusu zdrowotnego. Przewód pokarmowy 

wcześnie odsadzanych prosiąt nie jest w pełni dojrzały pod względem morfologicznym i 

funkcjonalnym. Łatwo dochodzi do zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej, co jest 

główną przyczyną występowania biegunek i upadków prosiąt. Stosowanie dodatków 

paszowych ma ograniczać wzrost liczebności chorobotwórczych bakterii, zwłaszcza 

Escherichia coli i Clostridium perfringens, a także przeciwdziałać występowaniu biegunek. 

Jednak długotrwałe stosowanie tych samych preparatów obniża ich skuteczność wobec 

drobnoustrojów patogennych. Zachodzi więc konieczność ciągłego udoskonalania już 

stosowanych oraz poszukiwania nowych, efektywniejszych, jedno lub wieloskladnikowych 

dodatków paszowych poprawiających status zdrowotny prosiąt. Dodatkowym efektem 

działania preparatu wieloskładnikowego, wynikającym z obecności substancji aktywnych jest 

poszerzenie zakresu działania produktu, co jednocześnie potwierdza innowacyjność 

proponowanego rozwiązania. 

 

Hipoteza badawcza: 

Wieloskładnikowe dodatki paszowe poprawiają  zdrowotność  oraz wskaźniki odchowu u 

prosiąt i warchlaków. 

Cel pracy:  

Celem jest opracowanie wieloskładnikowych dodatków paszowych oraz porównanie wpływu 

ich stosowania w mieszankach na zdrowotność, przyrosty masy ciała, spożycie i 

wykorzystanie paszy oraz wybrane wskaźniki mikrobiologiczne i chemiczne w jelicie 

cienkim u prosiąt i warchlaków. 

Materiał i metody: 

Przeprowadzono cztery doświadczenia wzrostowe z wykorzystaniem pojedynczych lub 

wieloskładnikowych dodatków paszowych. W każdym z nich, materiał doświadczalny 

stanowiło 48 prosiąt odsadzonych od loch w wieku 4-5 tygodni o masie ciała 8-13 kg. 

Zwierzęta  podzielono na grupy doświadczalne i utrzymywano je w kojcach indywidualnych. 

W dośw. prowadzono obserwację zdrowotności zwierząt, oraz  kontrolę przyrostów masy 

ciała i spożycia paszy przez poszczególne osobniki. W pierwszych trzech dośw. z każdej 

grupy poddano ubojowi 6 prosiąt, od których pobrano próby treści jelitowej z różnych 

odcinków przewodu pokarmowego w celu określenia składu mikroflory bakteryjnej jelit. 

Wstępne wyniki: 
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W pierwszym dośw. stwierdzono korzystny (P>0,05) wpływ stosowania jednoskładnikowych 

dodatków - ekstraktów ziołowych lub bakterii  probiotycznych. W drugim dośw. dokonano 

zmian w składzie preparatów wieloskładnikowych. Po przeprowadzeniu kolejnego testu 

potwierdzono, iż preparaty wieloskładnikowe poprawiają wyniki produkcyjne (P>0,05). Z 

dośw. 2, a następnie z dośw. 3 wybrano mieszaniny dodatków, które spowodowały najlepsze 

wyniki produkcyjne. W ostatnim, z przeprowadzonych doświadczeń, w warunkach 

laboratoryjnych najbardziej efektywny był eubiotyk, w którym znajdowały się bakterie 

probiotyczne, drożdże, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MTC) oraz zakwaszacz. 

Kolejnym etapem doświadczalnym będzie potwierdzenie skuteczności działania preparatu w 

warunkach fermowych. 

Przewód doktorski: nie otwarty 

Stan zaawansowania: 70% 

Źródło finansowania: PBS1/A8/10/2012 
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LOKALIZACJA JĄDROWA GENÓW KLUCZOWYCH DLA ADIPOGENEZY ŚWINI DOMOWEJ ORAZ ICH 

TRANSKRYPTÓW, ANALIZOWANA PRZY POMOCY TECHNIK 3D-FISH I RNA-FISH 

Joanna Stachecka, II rok SD 

Opiekun naukowy: dr hab. Izabela Szczerbal 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wprowadzenie: 

Molekularne mechanizmy zaangażowane w proces odkładania tkanki tłuszczowej zwierząt 

gospodarskich ukierunkowanych na produkcję mięsną, stanowią intensywnie rozwijany wątek 

badawczy w naukach zootechnicznych. Dodatkowo, gatunki takie jak świnia domowa 

traktowane są jako modelowe w badaniach otyłości człowieka. Do tej pory większość badań 

skupiała się nad poznaniem genetycznego podłoża cech otłuszczenia, przede wszystkim 

mutacji/polimorfizmów wpływających na akumulację tkanki tłuszczowej. Najnowsze badania 

wskazują, że w procesie odkładania tkanki tłuszczowej istotną rolę mogą pełnić również 

mechanizmy epigenetyczne, do których zalicza się metylację DNA, modyfikację histonów, 

oraz tzw. architekturę jądra interfazowego.  

Architektura wewnątrzjądrowa dotyczy trójwymiarowego rozmieszczenia genów 

i chromosomów w trójwymiarowej przestrzeni jądra i odgrywa znaczącą rolę w regulacji 

ekspresji genów. Podczas procesu różnicowania komórek w jądrze komórkowym dochodzi do 

istotnych zmian, zarówno w morfologii i dystrybucji struktur jądrowych a także lokalizacji 

genów względem określonych struktur jądrowych jaki i względem siebie. Procesowi temu 

towarzyszą zmiany w profilu transkrypcyjnym genów kluczowych dla procesu różnicowania.  

Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej koncentrują się na dynamice zmian 

architektury jądra interfazowego podczas adipogenezy świni domowej. Prowadzone są na 

modelu in vitro adipogenezy (różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych świni 

izolowanych ze szpiku kostnego oraz tkanki tłuszczowej w kierunku adipocytów).  

Hipoteza badawcza:  

Istnienie różnic w lokalizacji jądrowej genów kluczowych dla adipogenezy świni domowej 

może przekładać się na różnice w zakresie akumulacji tkanki tłuszczowej świni domowej. 

Cel pracy:  

Ocena wpływu lokalizacji jądrowej wybranych genów na poziom transkryptu. 

Cele szczegółowe:  

 analiza rozmieszczenia wybranych struktur jądrowych podczas różnicowania komórek 

tłuszczowych z wykorzystaniem techniki immunofluorescencji, 
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 badanie interakcji wybranych genów zaangażowanych w proces adipogenezy 

oraz  akumulację triglicerydów w komórce  z wykorzystaniem techniki 3D-FISH, 

 lokalizacja transkryptów genów na poziomie pojedynczej komórki za pomocą techniki 

RNA-FISH. 

Materiały i metody: 

Materiał do badań stanowią linie komórek mezenchymalnych wyprowadzone z szpiku 

kostnego (BM-MSCs) oraz tkanki tłuszczowej (AD-MSCs) świni. Metody badawcze 

obejmują: prowadzenie hodowli komórkowej, różnicowanie komórek do adipocytów, 

barwienia immunofluorescencyjne, technikę 3D-FISH oraz RNA-FISH, analizę 

mikroskopową z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej oraz konfokalnej, technikę Real Time 

PCR oraz analizy statystyczne uzyskanych wyników. 

Wstępne wyniki: 

Przeprowadzono analizę dystrybucji wybranych struktur jądrowych, takich jak: jąderka, 

struktury ziarniste jądra (SC-35), ciałka PML i lamina jądrowa podczas procesu in vitro 

adipogenezy u świni. Stwierdzono, że podczas procesu in vitro adipogenezy w jądrach 

komórkowych zachodzą zmiany dotyczące wielkości oraz kształtu jąder komórkowych, 

ekspresji laminy jądrowej oraz reorganizacji chromocentrów. Pozostałe badane struktury 

(jąderka, struktury SC-35 oraz telomery) nie wykazały zmian. Użyte linie komórkowe różniły 

się liczbą jąderek, w komórkach linii AD-MSC była wyższa w niż w linii BM-MSC (3 w 

stosunku do 2), cechą charakterystyczną obu badanych linii była niska liczba ciałek PML (ok 

3 w jednym jądrze komorkowym). 

 

Przewód doktorski: nieotwarty 

Spis publikacji: 

Doniesienia konferencyjne: 

1. Stachecka J., Kociucka B., Szczerbal I., (2016), "Nuclear organization during in vitro 

differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes", 22nd 

International Colloquium on Animal Cytogenetic and Genomics. July 2-5, 2016 

Toulouse, France., Abstract Book: 103. 

2. Stachecka J., Kociucka B., Szczerbal I., (2016), "Nuclear organization during porcine 

in vitro adipogenesis", V Polski Kongres Genetyki, Łódź 19-22.09.2016, Streszczenia: 

270. 

3. Kociucka B., Stachecka J., Szydłowski M., Szczerbal I., (2016), "Histone 

modifications at promoter regions of key genes involved accumulation of adipose 

tissue in the pig", V Polski Kongres Genetyki, Łódź 19-22.09.2016, Streszczenia: 275. 
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ANALIZA MECHANIZMÓW POWSTAWANIA OPORNOŚCI NA KILOSTYNĘ U ESCHERICHIA COLI 

Michał Majewski, III rok SD 

Opiekun pracy: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski 

Instytut Weterynarii 

 

Hipoteza badawcza: Stosowanie siarczanu kolistyny ma istotny wpływ na 

powstawanie kolistynooporności u szczepów Escherichia coli izolowanych od drobiu.  

 

Przewód doktorski nieotwarty  

Stopień zaawansowania: 65% 

 

Oporność drobnoustrojów na działanie antybiotyków jest jednym z najważniejszych 

problemów współczesnej mikrobiologii. Nierozsądna antybiotykoterapia stosowana w 

leczeniu ludzi i zwierząt spowodowała narastającą oporność na kolejne substancje 

stosowane przy zakażeniach bakteryjnych. Pewne związki, uznawane za ratujące życie 

są wybierane do leczenia tylko gdy nie ma mamy możliwości zastosowania innych 

substancji, w przypadku szczepów wieloopornych, np. przy zakażeniach szpitalnych. 

Siarczan kolistyny znajduje zastosowanie w weterynarii w leczeniu drobiu i trzody 

chlewnej. Jest to powszechnie stosowany antybiotyk, ze względu na swoje 

właściwości bójcze względem bakterii Gram ujemnych. Niska wchłanialność z 

przewodu pokarmowego sprawia, że doskonale nadaje się do zwalczania infekcji 

jelitowych lub rzadziej podawana jest także parenteralnie w ciężkich zakażeniach 

układowych.  

Paradoksalnie w medycynie ludzkiej kolistyna uznawana jest za antybiotyk ostatniej 

szansy, podawany w momencie, gdy bakterie wykazują oporność wobec innych 

preparatów. Stosowana jest parenteralnie (najczęściej dożylnie) w infekcjach 

ogólnoustrojowych zagrażających życiu.  

Kolistyna do niedawana uznawana była za antybiotyk, wobec którego bardzo rzadko 

występuje oporność. Sytuacja uległa zmianie w listopadzie 2015 roku, kiedy zespół 

Liu Jian Hua i wsp. wykrył obecność genu mcr—1 na końcu 5’ plazmidu pHNSHP45. 

Plazmid pHNSHP45 został wyizolowany ze szczepu SHP45 Escherichia coli. 

Podejrzewa się, że gen mcr-1 może być obecny w wielu szczepach E. coli jako 

fragment plazmidu pHNSHP45, ale pozbawiony jest fragmentu transportującego 

ISApI1, który odpowiedzialny jest za genetyczną transmisję poziomą pomiędzy 

różnymi gatunkami bakterii. Obecność elementu transportującego może sprzyjać 

transmisji genu oporności do innych bakterii, jak na przykład Salmonella. 

Materiałem do pracy są szczepy Escherichia coli izolowane ze 100 klinicznie 

zdrowych stad drobiu. Wymazy pobierane są od kurcząt rzeźnych po uboju. 

Celem pracy jest identyfikacja szczepów Escherichia coli opornych na kolistynę w 

stadach drobiu rzeźnego oraz określenie częstości występowania zjawiska 
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kolistynooporności w badanych szczepach. Kolejnym etapem jest identyfikacja genu 

mcr-1 u szczepów opornych na kolistynę. 

Wstępne wyniki: 

Dotychczas oznaczono oporność na 10 antybiotyków (w tym kolistynę) w 89 stadach. 

Obecnie prowadzone są próby identyfikacji genu mcr-1. 

 

Publikacje rok 2016/2017: 

 

1. Majewski M., Racewicz P., Dziubdziela L., Kierbić A.K., Kmiecik J.M., Herudzińska 

M.: Niekonwencjonalne metody eliminacji Listeria monocytogenes. Gospodarka 

Mięsna 7/2016 (8 pkt MNiSW) 

2. Majewski M. Racewicz P., Kierbić A.K., Kmiecik J.M., Herudzińska M.: 

Konsekwencje ekonomiczne występowania włóknikowo-ropnego zapalenia skóry i 

tkanki podskórnej (cellulitis) w komercyjnych stadach brojlerów kurzych. Polskie 
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ZRÓŻNICOWANIE WSKAŹNIKA PALCOWEGO (ANG. DIGIT RATIO) U KRĘGOWCÓW I JEGO 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W BIOINDYKACJI  

Mikołaj Kaczmarski, IV rok SD 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski 

Instytut Zoologii 

 

Wskaźnik 2D:4D (z ang. digit ratio) wyraża różnice we względnej długości drugiego i 

czwartego palca w kończynach kręgowców. Jest on uważany za biomarker równowagi 

hormonalnej płodu podczas rozwoju prenatalnego, który ma wpływ na wczesny rozwój cech 

morfologicznych i behawioralnych. W celu poznania podstawy biologicznej zjawiska 

konieczne są szeroko zakrojone badania na organizmach innych niż człowiek. Mimo, iż 

dominująca hipoteza mówi, że stosunek 2D:4D jest dobrze zachowany u wszystkich 

czworonogów (Tetrapoda), to wyniki prac dotyczących poszczególnych rzędów kręgowców 

nie są jednoznaczne. Do tej pory wykazaliśmy, że (1) samice traszek (Triturus, Caudata) mają 

większe 2D:4D niż samce, tak jak w przypadku ssaków. (2) Brak dymorfizmu płciowego 

(monomorfizm) powoduje, że nie występują istotne statystycznie różnice w digit ratio 

pomiędzy samcami a samicami. (3) Zanieczyszczenie środowiska nie wpływa na wskaźnik 

2D:4D w badanych populacjach. 

 

Hipoteza badawcza  

 

Obecnie pracuję nad poniższymi hipotezami: 

 Populacje osobników utrzymywanych w niewoli nie wykazują różnic we wskaźniku 

2D:4D w stosunku do populacji dzikich. 

 Różnice międzygatunkowe we wskaźniku 2D:4D związane są z występowaniem 

różnych systemów determinacji płci. Hipoteza alternatywna zakłada, że wykryte 

różnice w 2D:4D są efektem przystosowania do prowadzonego trybu życia (wodny, 

wodno-lądowy, lądowy). 

 

Cel pracy  

 

Celem pracy jest zebranie i analiza danych o wskaźniku palcowym (2D:4D) u wybranych 

kręgowców. Obecnie ostatnim celem badawczym jest przetestowanie wpływu systemów 

determinacji płci XX/XY i ZZ/ZW na 2D:4D; a grupa modelową są przedstawiciele rzędu 

Caudata, u których obecne są oba systemy i które spełniają kryteria testu hipotezy.  

 

Uzyskane dane o 2D:4D zostaną testowane w ujęciu filogenetycznym, opierając się na 

procedurze badawczej zastosowanej w badaniach na jaszczurkach – iguannach (Gomes & 

Kohlsdorf 2011) i prymatach (Nelson & Shultz 2009). 

 

Wyniki 

 

W ramach przeprowadzonych prac opracowałem uniwersalną procedurę wykonywania 

pomiarów długości paliczków u niewielkich kręgowców. Wraz z zespołem wykazaliśmy 

występowanie u płazów ogoniastych wzoru digit ratio charakterystycznego dla człowieka, co 

jest zaskakującym wynikiem. Obecnie przygotowuje manuskrypt dotyczący możliwości 
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użycia wskaźnika 2D:4D do oceny wpływu zanieczyszczenia na zmiany w populacjach 

ropuchy szarej Bufo bufo z wykorzystaniem asymetrii fluktuacyjnej (FA). W trakcie 

opracowania jest także materiał testujący występowanie międzypłciowych różnic we wzorze 

digit ratio na gatunkach monomorficznych. 

Jednocześnie rozpoznanie dostępności materiału wykazało, że obecnie w ogrodach 

zoologicznych i u osób prywatnych, hodowanych jest ponad 20 gatunków płazów 

ogoniastych (Caudata). 

 

Podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc)  

 

Źródło finansowania (działalność statutowa, program CEEPUS) 
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PROFILE OTŁUSZCZENIA ŚWIŃ ORAZ ICH UWARUNKOWANIE GENETYCZNE 

Sławomir Sadkowski, IV rok SD 

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Szydłowski 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

 

Wprowadzenie 

Cechy otłuszczenia świń na tle innych cech produkcyjnych wykazują bardzo duże 

zróżnicowanie mimo jednolitego chowu i żywienia. Odziedziczalność poszczególnych cech 

otłuszczenia jest przeciętna, a wiedza o wpływie pojedynczych genów jest niewielka mimo 

licznych doświadczeń asocjacyjnych. Możliwe, że pojedyncze geny wpływają na 

rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie, natomiast ogólna ilość odkładanego 

tłuszczu jest uwarunkowana głównie nieznanymi czynnikami pozagenetycznymi. 

Jednoczesne uwzględnienie wielu cech otłuszczenia świń pozwala na obserwację tendencji co 

do miejsca deponowania tkanki tłuszczowej w tuszy, a tendencje te można statystycznie 

zgrupować do kilku wyraźnie wyodrębnionych profili otłuszczenia, niezależnych od 

całkowitego otłuszczenia zwierzęcia. Innowacyjne podejście do charakteru otłuszczenia świń 

może skutkować poznaniem wpływów genetycznych z nim związanych. Niniejsze badania 

poszerzą obecny zakres wiedzy na temat otłuszczenia świni domowej, a aplikacja ich 

wyników przez hodowców może przyczynić się do poprawy jakości tuszy, mięsa oraz 

ekonomiki produkcji żywca.  

Hipotezy badawcze 

1. Świnie wykazują różną skłonność w odniesieniu do miejsca odkładania tkanki 

tłuszczowej.  

2. W populacji można wyodrębnić kilka profili 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 dla cech otłuszczenia 

 

Materiał i metody 

W pracy doktorskiej wykorzystałem pomiary fenotypowe pochodzące z innych 

projektów badawczych. Pomiary te dotyczą populacji 679 loch reprezentujących dwie rasy 

matczyne: wielka biała polska (wbp) i polska biała zwisłoucha (pbz) oraz linię ojcowską 990, 

utworzoną sztucznie na bazie sześciu ras. W badaniach wykorzystałem również wyniki 

genotypowania 69 miejsc polimorficznych w 25 genach kandydujących dla cech otłuszczenia. 

Genotypy te określono dla opisanej fenotypowo populacji 679 świń.  
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W celu definicji nowej cechy otłuszczenia, jaką jest profil, wykorzystałem 

standaryzację danych (standaryzacja Z) oraz metodę klasyfikacji hierarchicznej (metoda k-

średnich). Analiza asocjacji miedzy profilem otłuszczenia świni a genotypem w miejscu 

polimorficznym została przeprowadzona z zastosowaniem uogólnionych modeli liniowych. 

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

Wstępne wyniki 

Z zastosowaniem standaryzacji danych oraz metody k-średnich wyodrębniłem w 

populacji badanych świń (n=679) trzy profile otłuszczenia: „grzbietowy” (świnie odkładają 

głównie tłuszcz w postaci słoniny na grzbiecie), „lędźwiowy” (głównie tłuszcz w postaci 

słoniny w okolicach lędźwi) oraz „otrzewnowy” (głównie tłuszcz trzewny). Profile te bazują 

na pomiarach grubości słoniny w siedmiu różnych punktach tuszy oraz na masie tłuszczu 

otrzewnowego. Dla świń, które miały wykonany pomiar procentowej zawartości tłuszczu 

śródmięśniowego (n=341), stworzyłem dodatkowe trzy profile otłuszczenia (grzbietowy, 

lędźwiowo-otrzewnowy oraz śródmięśniowy). Każdą świnię zaklasyfikowałem do jednego z 

trzech profili otłuszczenia, a świnie z wykonanym pomiarem zawartości tłuszczu 

śródmięśniowego również do jednego z dodatkowych trzech profili. 

Przykładowy wynik dotyczy genu ADIPOR1, kodującego receptor 1 adiponektyny, 

białka związanego przede wszystkim z przemianami metabolicznymi glukozy i kwasów 

tłuszczowych w wątrobie i mięśniach, a także z wrażliwością na insulinę. Okazuje się, że 

polimorfizm AG w regionie 3’UTR tego genu, wpływa na zmianę profilu otłuszczenia z 

profilu lędźwiowego (loszki o genotypach AA i AG) na profil grzbietowy (loszki o genotypach 

GG). Identyczna sytuacja występuje w przypadku polimorfizmu CT w regionie regulującym 

5’ genu FABP3, odpowiedzialnego za transport kwasów tłuszczowych z błony komórkowej 

do mitochondriów. Obecność dwóch alleli T powoduje zmianę profilu z lędźwiowego na 

grzbietowy. Inny przykład dotyczy genu ADRB3, regulującego bilans energetyczny i jego 

polimorfizmu GA w eksonie 1. Loszki o genotypie GG odkładają tkankę tłuszczową głównie 

w postaci słoniny w odcinku lędźwiowym. Obecność jednego allelu A prowadzi do 

częściowego zmniejszenia udziału tego rodzaju tłuszczu w tuszy, a w przypadku homozygot 

AA w przeważającej części odkładany jest tłuszcz w postaci słoniny na grzbiecie (profil 

grzbietowy). 

W przypadku loszek z dodatkowym zestawem profili (świnie z pomiarem IMF) 

wyniki przedstawiają się następująco. Dla polimorfizmu CG w intronie 2. genu FABP3. u 

osobników o genotypie CC występuje głównie profil otrzewnowo-lędźwiowy. Obecność 

jednego allelu G zmienia profil na śródmięśniowy, natomiast obecność dwóch alleli G 

powoduje ponowną przewagę profilu otrzewnowo-lędźwiowego. Z kolei pojedyncza 

substytucja allelu A na G w regionie 3’UTR genu ME1 nie prowadzi do zmiany profilu 

otrzewnowo-lędźwiowego, jakim charakteryzują się osobniki z dwoma allelami G, lecz do 

znaczącego zmniejszenia jego udziału w populacji.  

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. 
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Planowany termin obrony: styczeń 2018 
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1. Krótkie wprowadzenie. 

Larwy płazów bezogonowych (Anura) są dobrym obiektem do badań nad podstawowymi 

zagadnieniami ekologii. Kijanki występujących w Polsce gatunków płazów mogą 

konkurować ze sobą o zasoby, którą to konkurencję zazwyczaj wygrywają gatunki wcześnie 

wylęgające się i szybko rosnące, np. żaba trawna (Rana temporaria). Zarazem kijanki takie są 

chętnie zjadane przez drapieżniki. Gatunki wyposażone w środki ochrony przed 

drapieżnikami (np. wydzielające niesmaczne i/lub toksyczne związki chemiczne), takie jak 

ropucha szara (Bufo bufo), są zazwyczaj słabsze konkurencyjnie. Na występowanie larw 

różnych gatunków płazów wpływają zatem nie tylko parametry siedliska, ale i presja 

drapieżników i efekty konkurencyjne. Do tej pory mało wiadomo o  pośrednich interakcjach 

pomiędzy kijankami różnych gatunków, np. poprzez modyfikację zachowania drapieżników 

przez kijanki jednego gatunku, co wpływa na śmiertelność kijanek drugiego gatunku (trait-

mediated indirect effects). Takie tzw. efekty sąsiedztwa (associational effects) mogą mieć 

znaczący wpływ na interakcje pomiędzy ofiarami a ich drapieżnikami. 

2. Cel pracy 

• Zbadanie przeżywalności kijanek żaby trawnej Rana temporaria i ropuchy szarej Bufo 

bufo przetrzymywanych w zróżnicowanych wzajemnych proporcjach, w obecności i bez 

obecności drapieżników (ryb); 

• Zbadanie przeżywalności kijanek o różnych strategiach przeciwdrapieżniczych 

utrzymywanych w monokulturze w warunkach zróżnicowanego zagęszczenia; 

•     Zebranie danych faunistycznych o występowaniu płazów w Wielkopolsce. 

3. Hipoteza badawcza 

Larwy różnych gatunków płazów bezogonowych różniące się strategiami 

przeciwdrapieżniczymi mogą pośrednio wpływać na swoją przeżywalność. Efekt ten może 

być obecny w dwóch formach: 

a) zwiększenie przeżywalności gatunku będącego łatwą ofiarą w wyniku obecności w 

środowisku gatunku chronionego przed drapieżnikami (associational resistance). 

b) zmniejszenie przeżywalności gatunku chronionego przed drapieżnikami w wyniku 

obecności w środowisku gatunku będącego łatwą ofiarą (associational susceptibility); 

      4. Materiał i metody 

Podchowane kijanki poszczególnych gatunków są umieszczane w zagrodach 

eksperymentalnych o objętości 1000 L rozmieszczonych w stawach na terenie ZDTPPiA UP 
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w Muchocinie. Zagrody są zbudowane z siatki PCW rozciągniętej na stalowych stelażach i 

umożliwiają kijankom oraz rybom swobodny dostęp do dna i ciągły przepływ wody przez 

przepuszczalne ściany. 

Zagrody są zasiedlane kijankami w różnym zagęszczeniu i w różnym składzie gatunkowym. 

W eksperymencie przeprowadzonym w 2016 roku w zagrodach utrzymywano stałe 

zagęszczenie kijanek (40 os./klatkę), w gradiencie wzajemnych proporcji (od absolutnej 

dominacji żaby trawnej po absolutną dominację ropuchy szarej). Część zagród została 

zasiedlona rybami, które w naturze często odżywiają się kijankami płazów (karp Cyprinus 

carpio). W eksperymencie prowadzonym w roku 2017 wykorzystano 3 gradienty: gradient 

rosnącego zagęszczenia kijanek ropuchy szarej utrzymywanych w monokulturze; gradient 

rosnącego zagęszczenia kijanek żaby trawnej przy stałym zagęszczeniu ropuchy szarej; 

gradient rosnącego zagęszczenia kijanek ropuchy szarej przy stałym zagęszczeniu żaby 

trawnej. We wszystkich klatkach razem z larwami płazów utrzymywane były ryby. 

Płazy na etapie metamorfozy (zresorbowany ogon) są odławiane z klatek, liczone i 

poddawane pomiarom biometrycznym. Wyniki są poddawane analizie w programach SPSS i 

GenStat, m.in. za pomocą modeli mieszanych (GLMM). 

Badania faunistyczne dotyczące współwystępowania kijanek poszczególnych gatunków 

płazów są obecnie w trakcie realizacji, obejmują m.in. bezpośrednie obserwacje terenowe, 

pobieranie prób za pomocą czerpakowania i pułapek aktywnych. 

5. Wstępne wyniki 

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego w sezonie 2016 potwierdziły istnienie 

postulowanych zależności. Przy dominacji kijanek z gatunku wydzielającego toksyczne 

substancje (ropucha szara), przeżywalność kijanek z obu gatunków w obecności ryb istotnie 

wzrasta (GLMM; interakcja udział ropuch*obecność ryb; żaba trawna: F=7,21; d.f.=9,6; 

p=0,024; efekt=2,514±0,936; ropucha szara: F=5,26; d.f.=10,1; p=0,044; efekt=1,772±0,772). 

Obecność ryb wpływa negatywnie na masę przeobrażonych żab trawnych (GLMM; F=16,67; 

d.f.=30,0; p<0,001; efekt = -0,248±0,060), ale nie wpływa na masę ropuch szarych (GLMM; 

F=0,48; d.f.=34,0; p=0,492). Wysokie zagęszczenie ropuch i niskie zagęszczenie żab wpływa 

pozytywnie na wzrost średniej masy przeobrażonych osobników z obu gatunków (GLMM; 

żaba trawna; F=18,10; d.f.=30,5; p<0,001; efekt=0,255±0,080; ropucha szara; F=19,20; 

d.f.=42,60; p<0,001; efekt=0,048±0,022). 

Wyniki eksperymentu z sezonu 2017 są obecnie analizowane. Obecnie prowadzone są 

również pilotażowe badania terenowe nad współwystępowaniem kijanek różnych gatunków 

płazów w naturalnych siedliskach Wielkopolski. 

      6. Stan zaawansowania – 60% 

Przewód doktorski: nie wszczęty; przewidywana data: 30 czerwca 2017 

Finansowanie: projekt nr 507.511.60 finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców 
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WPŁYW METODY UBOJU NA JAKOŚĆ MIĘSA DANIELA EUROPEJSKIEGO (DAMA 

DAMA) UTRZYMYWANEGO W CHOWIE FERMOWYM 

Marta Bykowska, II rok SD  

Opiekun naukowy: dr hab. Marek Stanisz 

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców 

 

 Wprowadzenie:  

 W roku 2001 hodowla danieli w Polsce uzyskała status hodowli zwierząt gospodarskich i rzeźnych. 

Od tego czasu można zaobserwować wzrost zainteresowania hodowlą danieli europejskich, jak 

również pozyskiwanym od nich mięsem. Jakość jeleniny fermowej zależy od wielu czynników: 

systemu utrzymania, płci, żywienia i kondycji zwierząt (Volpelli i in., 2002; Hutchison i in., 2012), 

stresu przedubojowego  (Wiklund i in., 2004; Cifuni i in., 2014), metody uboju (Daszkiewicz i in., 

2015) i metody zawieszenia tuszy po uboju (Sims i in., 2004; Piastowska i in., 2015), W polskim 

prawie dozwolone są dwie metody uboju. Ubój w gospodarstwie przez odstrzał, a następnie transport 

ubitych zwierząt do rzeźni w ciągu 3 godzin lub ubój w rzeźni przez ogłuszenie aparatem Radical, a 

następnie przecięcie naczyń krwionośnych na szyi w celu wykrwawienia zwierzęcia. Stres 

przedubojowy wpływa ujemnie  na jakość mięsa i może mieć wpływ na powstawianie wad mięsa 

takich jak: DFD (dark, firm, dry) czy PSE (pale, soft, exudative). Ze względu na półdzikie warunki 

utrzymania daniela europejskiego istnieje duży problem transportowania zwierząt i związanego z nim 

stresu. W Polsce istnieje tylko jedna ubojnia jeleniowatych zlokalizowana przy fermie danieli i jeleni, 

która daje możliwość zminimalizowania stresu. Różne metody uboju i nie do końca poznany ich 

wpływ na jakość mięsa stanowi uzasadnienie niniejszych badań, które pozwolą na dokładne poznanie 

jakości mięsa danieli utrzymywanych w chowie fermowym. 

 

Cel badań: Celem badań jest analiza wpływu metody uboju na jakość mięsa daniela europejskiego 

(Dama dama). 

 

Hipoteza badawcza: Metoda uboju ma istotny wpływ na kształtowanie się cech jakościowych mięsa 

danieli fermowych.   

 

Materiał: Materiał badawczy stanowić będzie 60 sztuk danieli europejskich w wieku około 28 

miesięcy. Zwierzęta zostaną podzielone na 3 grupy po 20 sztuk ze względu na rodzaj uboju: I-ubój na 

pastwisku przez odstrzał, a następnie rozbiór w gospodarstwie; II-ubój na pastwisku przez odstrzał, a 

następnie transport (do 3 godzin) i rozbiór w rzeźni; III-ubój w rzeźni, transport zwierząt do zakładu 

ubojowego, wykrwawienie przez przecięcie naczyń krwionośnych szyjnych poprzedzone ogłuszeniem 

przy pomocy aparatu Radical. Ocena właściwości fizykochemicznych mięsa daniela europejskiego 

wykonana zostanie na następujących mięśniach: m. longissimus, m. supraspinatus, m. 

semimembranosus. 
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Metodyka badań. Wykonane zostaną pomiary: pH, elektrodą szklanokalomelową podłączoną do 

przenośnego pH metru (Handylab 2, SCHOTT), pomiar temperatury elektronicznym termometrem 

(Candy BBQ), barwy (L*, a*, b*, C*, Hº) przy pomocy aparatu Minolta Colorimeter CR-200b oraz 

zdolności zatrzymania wody w mięsie: wyciek naturalny (%) i wyciek termiczny (%) metodą Honkiela 

(1998), woda wolna (%) metodą Grau i Hamm (1953), w modyfikacji Pohja i Niinivaara (1957) oraz 

plastyczność (cm
2
) metodą Grau i Hamm (1953). Instrumentalny pomiar twardości wykonywany 

będzie aparatem TA.XT.plus Texture Analyzer przy pomocy przystawki Warner- Bratzler (siła cięcia) 

oraz przystawki Volodkevich Bite Jaw (gryzienie). Badanie składu chemicznego będzie obejmowało: 

zawartość suchej masy (%) (PN-ISO 1442. 2000), białka ogólnego (%) metodą Kjeldahla (PNA-4018) 

oraz tłuszczu śródmięśniowego (%) metodą Soxhleta (PN-ISO 1444. 2000).  Przy pomocy 

oprogramowania SAS ver. 9.1 zostanie wykonana analiza statystyczna. 

 

Przewód doktorski: nieotwarty  

 

Wstępne wyniki: 

Materiał badawczy stanowiło 12 byków daniela europejskiego w wieku ok. 28 miesięcy 

utrzymywanego w chowie fermowym. Zwierzęta zostały ubite w rzeźni przy pomocy ogłuszania a 

następnie przecięcia naczyń krwionośnych. Przeprowadzone badania wykazały  istotną różnice w 

jakości analizowanych mięśni (m.supraspinatus, m.longissimus, m.semimembranosus). Mięsień 

supraspinatus charakteryzował się najwyższym pH, najwyższym stosunkiem wody do białka, co może 

wskazywać na obniżoną przydatność technologiczną. 
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KLINICZNA OCENA EFEKTÓW LECZENIA LPT (LEWOSTRONNE PRZEMIESZCZENIE 

TRAWIEŃCA)  INSTRUMENTARIUM ZMODYFIKOWANYM WG WŁASNEGO POMYSŁU. 

Michał Gnus III rok SD 

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Kornel Ratajczak 

Instytut Weterynarii 

 

Tematyka prowadzonych przeze mnie badań dotyczy laparoskopowej repozycji 

lewostronnego przemieszczenia trawieńca u bydła. Obecnie w praktyce weterynaryjnej 

stosuje się metody chirurgiczne: laparotomijne oraz laparoskopowe. 

 

Hipoteza badawcza: 

 

Opiera się na opracowaniu techniki medycznej minimalizującej niebezpieczeństwa 

urazu jatrogennego podczas laparotomii małoinwazyjnej. Propozycja nowego protokołu 

postępowania operacyjnego skróci czas zabiegu i jego traumatogenność. Opracowanie 

protokołu postępowania i odpowiedniego instrumentarium udoskonali metodę repozycji 

przemieszczonego trawieńca. Innowacyjne rozwiązanie narzędzi operacyjnych (zgłębnika), 

zostały przedstawione Rzecznikowi Patentowemu w celu ich ochrony patentem. Zakłada się, 

że proponowany sprzęt umożliwi bezpieczne wykonanie zabiegu poprzez ochronę narządów 

wewnętrznych przed urazem. Opracowany nowy zestaw laparoskopowy i sposób jego 

wykorzystania będzie przedmiotem popularyzacji zmodyfikowanej techniki terapeutycznej, 

skracającej czas rekonwalescencji krów z lewostronnym przemieszczeniem trawieńca.  

 

Cel badań: 

 

Celem planowanych badań jest porównanie sprawności terapeutycznej dotychczas 

stosowanych metod repozycji lewostronnie przemieszczonego trawieńca u bydła mlecznego z 

wynikami leczenia tej choroby, z użyciem sprzętu zastrzeżonego patentem własnego 

autorstwa. 

 

Materiał i metody: 

 

Do badań użyto 17 krów rasy HF, w wieku 24 – 90 m-cy, z LPT rozpoznanym w 

okresie 2 - 84 dni po porodzie, leczonych chirurgicznie nie później niż 12 godzin od 

zgłoszenia, prezentujących typowe objawy chorobowe. Kryteria oceny zostały podzielone na: 

kliniczne, hodowlane oraz laboratoryjne.  

Wyniki:  

 

 U operowanych zwierząt zarejestrowane wartości parametrów hodowlanych były 

podobne do wyników zawartych w  publikacjach źródłowych innych autorów. Jednocześnie 

stwierdzono istotne różnice w odniesieniu zarówno do parametrów klinicznych jak i 

laboratoryjnych. Wstępny wniosek: stwierdzane różnice mają swoje źródło w niższym 

poziomie inwazyjności metody laparoskopowego odprowadzenia i umocowania 

przemieszczonego lewostronnie trawieńca. 
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ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA ORAZ ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE W OBRĘBIE 

KOŚCI POTYLICZNEJ U KONIA (EQUUS CABALLUS) 

Monika Tołkacz, II rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Marcin Komosa 

Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Zoologii 

 

Wprowadzenie: 

Przedmiotem badań jest kość potyliczna- miejsce przyczepu wielu mięśni głowy i szyi oraz powrózka 

karkowego. Kość potyliczna razem z pierwszym kręgiem szyjnym tworzy staw szczytowo- potyliczny 

odpowiedzialny za ruch głowy. Mnogość przyczepów i połączenie stawowe sprawiają, że kość 

potyliczne jest miejscem szczególnie narażonym na przeciążenia wynikające z użytkowania 

Czynniki takie jak: długość okresu użytkowania, intensywność, sposób użytkowania, wiek, choroby, 

powodują zmiany patomorfologiczne w obrębie kości potylicznej i stawu szczytowo-potylicznego. 

Pomimo dużego postępu medycyny weterynaryjnej kość potyliczna i tworzony przez nią staw są 

miejscem trudnym do zdiagnozowania. 

Pozycja głowy konia jest ważnym elementem jeździectwa klasycznego. Problemy z uzyskaniem 

właściwego ustawienia w potylicy wynikają nie tylko ze zmian patomorfologicznych, ale także ze 

zmienności budowy kości potylicznej u poszczególnych osobników. Przykładem są zróżnicowane 

długości wyrostków przykłykciowych. U osobników z bardzo długimi wyrostkami przykłykciowymi 

może dojść do zablokowania stawu szczytowo-potylicznego, co  uniemożliwi prawidłowe ustawienie 

głowy konia.   

 

Cel badań: 

 określenie zmienności budowy kości potylicznej u osobników o prawidłowej budowie kości 
potylicznej 

 wskazanie i omówienie  zmian patomorfologicznych na kości potylicznej 
 

Hipotezy badawcze :  

1. kość potyliczna jest narażona na zmiany patomorfologiczne podczas użytkowania konia 

2. występuje zmienność metryczna poszczególnych struktur kości potylicznej 
 

Materiał i metody:  

Do badań wykorzystano 75 czaszek koni, zdjęcia rentgenowskie żywych koni, zdjęcie sekcyjne konia. 

Na 75 czaszkach wykonano pomiary wybranych elementów oraz opisano zmiany morfologiczne. 
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Wyniki:  

 

Wyniki badań pkazują różnorodność zmian patomorfologicznych w obrębie kości potylicznej. U 63 

koni z badanych 75 zaobserwowano remodeling kostny na poszczególnych strukturach kości 

potylicznej. Najwięcej zmian patologicznych (entezopatii) obejmowało obszar guzowatości potylicznej 

zewnętrznej, która jako miejsce przyczepu powrózka karkowego jest istotnym punktem w kontekście 

biomechaniki ruchu konia. Badane konie sklasyfikowano w różnych przedziałach wiekowych, co 

pozwoliło określić ilość zmian na dany przedział wiekowy. Wiek konia jest istotnym czynnikiem 

wpływającym na tworzenie się zmian patomorfologicznych. U koni 18-letnich i starszych ryzyko 

wytworzenia się zmian znacznie wzrasta. Wyniki badań wykazały, że konie młode i w średnim wieku 

również posiadały zmiany patomorfologiczne na kości potylicznej.  

 

Przewód doktorski nieotwarty 

 

Stan zaawansowania: 45 % 

 

Spis publikacji: 

 

Kiełtyka-Kurc A., Frąckowiak H., Zdun M., Nabzdyk M., Kowalczyk K., Tołkacz M., The arteries on the 

base of the brain in the camelids (Camelidae) 
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OCENA ZWIĄZKU POLIMORFIZMÓW GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA SERWATKOWE MLEKA KLACZY 

(LGB1, LGB2, LALBA) Z POZIOMEM ICH EKSPRESJI. 

Łukasz Wodas, III rok SD 

Opiekun: prof. dr hab. Dorota Cieślak 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. 

 

Wstęp: 

 

W ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania mlekiem klaczy jako 

produktem spożywczym, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania go w diecie dzieci 

wykazujących alergię  na  mleko  krowie.  Mimo,  iż  zainteresowanie  mlekiem  klaczy  stale 

wzrasta,  dostępna  literatura  koncentruje  się  wyłącznie  na  składzie  mleka  klaczy  i  jego 

podobieństwie  do  mleka  kobiecego.  Do  dnia  dzisiejszego  nie  przedstawiono  doniesień 

naukowych  dotyczących  podłoża  genetycznego  zmienności  cech  składu  mleka  klaczy. 

Badania  prowadzone  na  innych  gatunkach  zwierząt  gospodarskich  wykazują  na  istnienie 

związku polimorfizmów genów i białek mleka (w tym  β-laktoglobuliny i  α-laktoalbuminy) z 

różnymi  cechami  jego  składu  oraz  z  potencjałem  alergennym.  Ponadto,  wykazano  

wpływ niektórych polimorfizmów na poziom ekspresji genów w gruczole mlekowym. 

Wydaje się, że wykrycie  istotnych  statystycznie  zależności  polimorfizmpoziom  

ekspresji  genuskład mleka  może  w  przyszłości  zaowocować  wykorzystaniem  

niektórych  polimorfizmów  jako markery  genetyczne  w  selekcji  zwierząt,  w  kierunku  

otrzymania  surowca  o  jak  najbardziej korzystnym składzie chemicznym (przede wszystkim 

w kontekście możliwego wykorzystania mleka klaczy jako preparatu mleko zastępczego dla 

noworodków).  

 

Hipoteza badawcza: 

Polimorfizmy  genów  kodujących  białka  mleka  klaczy  (LALBA,  LGB1,  LGB2)  mają 

związek z poziomem ich ekspresji. 

Cel badań: 

 Analiza  molekularna  genów  kodujących  białka  serwatkowe  mleka  klaczy  

(LALBA,  

 LGB1 i LGB2) konia domowego.  

 Poszukiwanie polimorfizmów w częściach kodujących i regulatorowych. 

 Analiza względnego poziomu transkryptów genów w komórkach somatycznych mleka  

 klaczy. 

 Ocena potencjalnego związku polimorfizmów z poziomem ekspresji genów 

Materiał i metody: 

Materiał podzielony był na dwie grupy: pierwszą związaną z poszukiwaniem polimorfizmów 

i genotypowaniem zwierząt (technika RFLP, sekwencjonowanie DNA, technika HRM), w 

której materiał stanowiły próby pochodzące z rutynowej kontroli pochodzenia z Laboratorium 
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Badań Markerów Genetycznych u Koni zebrane w panel rasowy (12 ras koni). Drugą grupę 

materiału badawczego związaną z analizą względnego poziomu transkryptów genów 

(technika Real-Time PCR) stanowiły próby mleka pochodzące z projektu SONATA pobrane 

w 5, 10 i 15 tygodniu po wyźrebieniu. 

Wstępne wnioski: 

 Analiza  regionów 5’-flankujących 3  genów  (LGB1 LGB2 i LALBA) kodujących 

białka serwatkowe mleka wykazała występowanie  14  polimorfizmów 

(odpowiednio 7,3,4).   

 Stwierdzono brak istotnych korelacji poziomu mRNA z poziomem białka w 

badanych próbach. 

 Stwierdzono istotny wpływ rasy i fazy laktacji na poziom mRNA i białek w 

badanych próbach. 

 Wykryte polimorfizmy nie wykazują związku z poziomem ekspresji genów 

objętych badaniem w modelu uwzględniającym wszystkie osobniki. 

 Wstępna analiza regionów strukturalnych wykazała stosunkowo nieduże 

występowanie polimorfizmów. 

 

 

Przewód doktorski: nie otwarty 

 

Publikacje: 

1. Prace naukowe: 

1. Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Sadoch J., Pawlak P., Puppel K., Kuczynska B., 

Mackowski M. (2016 - online early). Variability of lysozyme and lactoferrin 

bioactive protein concentrations in equine milk in relation to LYZ and LTF gene 

polymorphisms and expression. Journal of the Science of Food and Agriculture. 

(IF'2015=2.076) 

2. Cieslak J., Pawlak P., Wodas L., Borowska A., Stachowiak A., Puppel K., 

Kuczynska B., Luczak M., Marczak L., Mackowski M. (2015 – online early). 

Characterization of equine CSN1S2 variants considering genetics, transcriptomics, 

and proteomics. Journal of Dairy Science. DOI:10.3168/jds.2015-9807  

(IF'2015=2.408).  

2. Doniesienia Konferencyjne 

1. Wodas L., Mackowski M., Borowska A., Pawlak P.,  Cieslak J. , (2016), Association 

between polymorphisms of genes encoding mare’s milk whey proteins(LALBA, 

LGB1, LGB2) and their expression level. V Polski Kongres Genetyki, Łódź  19-22 

września 2016, Streszczenia: 122 

2. Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Khanshour A., Cothran G., Mackowski M. 

(2016), Characterization of Polish Primitive Horse maternal lines using mitochondrial 

D-loop sequence polymporphism. V Polski Kongres Genetyki, Łódź  19-22 września 

2016, Streszczenia: 122 

3. Cieslak J., Pawlak P., Wodas L., Borowska A., Stachowiak A., Puppel K., Kuczynska 

B., Luczak M., Marczak L.,Mackowski M., (2015), Novel variants of the equine 

alpha‐s2 casein (CSN1S2) and their association with gene expression level, Abstracts 

of the 6th International Symposium on Animal Functional Genomics. July 27-29 

https://www.bio-rad.com/en-us/category/real-time-pcr-detection-systems?WT.srch=1&WT.mc_id=aw-gxd-IN-realtime_category&WT.knsh_id=87edb40e-1823-4055-bf2c-9c44c1766c0a


49 
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 Cieslak J., Mackowski M., Wodas L., Pawlak P., Cholewinski G., (2015), 

Polymorphism and expression of genes related to mare’s milk composition, Abstracts 

of the 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome 

Mapping Workshop. July 22-25 2015. Hannover, Germany, s. 83-84  

4. Kania-Gierdziewicz, R.Wilisowska, M. Maćkowski, Ł. Wodas, (2014) Analiza 

występowania umaszczenia srebrnego (SILV/PEML17) u koni różnych ras w Polsce., 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa –Badania molekularne w naukach o 

zwierzętach, Kraków 9-10 czerwca 2014  

5.  Cieślak J., Wodas Ł., Sadoch J., Maćkowski M., (2013), Polimorfizm regionów 5'-

flankujących genów kodujących lizozym (LYZ) i laktoferynę (LTF) konia., IV Polski 

Kongres Genetyki, Poznań 10-13 września 2013, Streszczenia: 136 

 

2. Prace popularno-naukowe: 

 

 Wodas Ł., Maćkowski M. , (2014), Wpływ mutacji w genie DMRT3 na chody koni., 

Przegląd Hodowlany , 6: 17-18 (MNiSW 5 pkt.) 

 Strabel T.,  Wodas  Ł. , (2014), Podstawy dziedziczenia umaszczeń występujących u 

bydła mięsnego., Bydło Mięsne, 2/2014: 31-32  

 Cieślak  J.,  Wodas  Ł.,  Maćkowski  M  ,  (2015),  Miostatyna  -  czyli  kto  szybciej.  

O możliwościach przewidywania predyspozycji sportowych koni pełnej krwi 

angielskiej  na podstawie analiz DNA., Hodowca i Jeździec, 1(44): 96-97  

 Cieślak  J.,  Wodas  Ł.,  Maćkowski  M  ,  (2016),  Analizy genetyczne umaszczeń., 

Hodowca i Jeździec, 2(49):  

 

3. Sekwencje nukleotydowe zdeponowane w bazie GenBank: 

 Cieslak,J.,  Mackowski,M.,  Wodas,L.  and  Stachowiak,A.  Equus  caballus  alphaS2-

casein (CSN1S2) mRNA, CSN1S2-A allele, complete cds., KP658381 

 Cieslak,J.,  Mackowski,M.,  Wodas,L.  and  Stachowiak,A.  Equus  caballus  alphaS2-

casein (CSN1S2) mRNA, CSN1S2-B allele, complete cds., KP658382 
  



50 
 

OCENA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI I POZIOMU USŁUG 

EKOSYSTEMOWYCH W POLSKIM ROLNICTWIE STANISŁAW ŚWITEK, III ROK SD 

Stanisław Świtek, III rok SD 

Promotor pracy: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski 

Instytut Zoologii  

dr inż. Zuzanna Sawinska 

Katedra Agronomii, UPP 

 

1. Wstęp 

Współczesnymi kierunkami rozwoju i badań agronomii powinny być powiązania produkcji 

rolniczej z środowiskiem i diagnoza problemów pojawiających się w tym obszarze. 

Interdyscyplinarny charakter agronomii obejmuje m in. biologię, ekonomię, ekologię, 

teoretyczną i praktyczną wiedzę o rolnictwie oraz zarządzaniu gospodarstwem (Podlaski 

2013). Poszukiwane nowe metody zrównoważonej produkcji w rolnictwie mają spowodować 

zmniejszenie odziaływania rolnictwa na środowisko (Pretty 2008). Zmiana systemu 

gospodarowania przez rolników jest jednak już teraz wymuszana przez regulacje prawne i 

wymogi stawiane przez wspólną politykę rolną Unii Europejskiej, która to na przestrzeni lat 

ewaluowała kilkakrotnie (Erjavec i Erjavec 2015). Ostatnią zmianą jest wprowadzenie tzw. 

zazielenia i wspierania przy pomocy dopłat nieproduktywnej wartości rolnictwa (Cortignani i 

Dono 2015). Działania takie jak zmianowanie roślin, siew międzyplonów, wzbogacanie gleby 

w materię organiczną mają przyczynić się do wzrostu poziomu usług ekosystemowych i 

bioróżnorodności (Pywell i in. 2015). Ważna staje się przez to ocena tych działań i ich 

wpływu na rolnictwo w Polsce. 

2. Hipoteza  

Wymagania ekologizacji produkcji stawiane przed polskim rolnictwem są zgodne z 

potrzebami ochrony środowiska i wpływają na ograniczenie produkcji rolniczej, zwiększenie 

poziomu usług ekosystemowych i bioróżnorodności zaś sama ich zmiana jest negatywnie 

odbierana przez rolników. 

3.  Cel badań 

Praca doktorska składać się będzie z 4 części, które pozwolą zweryfikować postawioną 

hipotezę. Każdej z nich postawione jest cel badawczy: 

a. Ocena wpływu zawartości materii organicznej i zmianowania roślin na możliwość 

ograniczenia stosowania azotu i poziom bioróżnorodności.  

b. Wskazanie działań które, według rolników, przynoszą największą i najmniejszą 

korzyść dla środowiska.  

c. Poznanie opinii rolników na temat wymogów stawianych w ramach tzw. zazielenienia 

i reformy wspólnej polityki rolnej. 

d. Poznanie opinii osób związanych naukowo z ochroną środowiska na obszarach 

rolniczych i wskazanie przez nich miejsc wymagających bardziej zaawansowanych 

badań. 

Część A 

Materiały i metody  
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W latach 2014-2016 prowadzone były badania polowe położone w różnych 

lokalizacjach na terenie Wielkopolski. Cześć z nich stanowiły pola produkcyjne, które 

dobrane zostały ze sobą parami pod kątem wysokiej i niskiej zawartości materii organicznej w 

glebie. Każde z 16 pól (po 8 o niskiej  i wysokiej zawartości materii organicznej) zostało 

podzielone na 4 części. Dwie z nich były nawożone standardową dawką azotu, a pozostałe 

dwa tylko jej częścią. W czasie wegetacji 3 krotnie określono porażenie roślin przez choroby, 

występowanie szkodników i ich naturalnych wrogów. Ocenę wykonano na 100 losowo 

wybranych źdźbłach. Ilość owadów żyjących na powierzchni gleby zbadano przy użyciu 

pułapek wykonanych z kubków polipropylenowych o wysokości 154,5 mm i średnicy 95 mm 

wypełnionych 200 ml glikolem propylenowym w mieszaninie z wodą i dodatkiem detergentu. 

Zostały one zakopane w glebie na okres 10 dni po czym liczono w nich owady należące do 3 

grup: biegaczowate (Carabidae), kusakowate (Staphylinidae) i pogońcowate (Lycosidae). W 

czasie dojrzałości pełnej ziarna BBCH 83 dokonano zbioru całych roślin, zmierzono plon 

ziarna, słomy oraz masę tysiąca ziaren. Oznaczono także podstawowe parametry jakości 

ziarna takie jak: zawartość białka, glutenu, liczbę opadania oraz zawartość skrobi. Kolejna 

część badań była przeprowadzona na wieloletnim doświadczeniu założonym w 1957 w 

Zakładzie Doświadczalnym Brody. Tutaj takim samym badaniom jak na polach 

produkcyjnych podlegała pszenica ozima wysiewana w monokulturze i zmianowaniu w 3 

poziomach nawożenia: obornik+NPK, PK i NPK. Ostatnia lokalizacja eksperymentu była 

zlokalizowana w Zakładzie Doświadczalnym Gorzyń i obejmowała pszenicę zasianą w 

monokulturze i zmianowaniu. 

Wyniki (wstępne) 

Jakość i wysokość plonu związana była z poziomem nawożeniem azotem. Wysoka 

zawartość materii organicznej kompensowała zmniejszoną ilość azotu i dzięki czemu spadek 

plonu był niewielki. Była ona jednak nie wystarczająca dla utrzymania jakości ziarna. 

Parametry takie jak liczba opadania, zawartość białka i skrobi były powiązane bezpośrednio z 

zastosowaniem azotu. Wysoka zawartość materii organicznej wpłynęła na liczebność 

naziemnych owadów z grupy biegaczowatych. Ograniczenie azotu nie wpłynęło na 

zwiększenie poziomu bioróżnorodności na którą wpływ miała ilość materii organicznej. 

Zaawansowanie pracy – planowana publikacja będąca w trakcie przygotowania  

Praca w trakcie przygotowania.  Zaawansowanie 70% 

Część B 

Materiały i metody  

W latach 2016 i 2017 prowadzono badania ankietowe na grupie ponad 300 rolników z 

terenu całej Polski. Na tej podstawie pozyskano materiał badawczy zawierający 

charakterystykę gospodarstwa, rolnika oraz opis działań podejmowanych przez rolników w 

celu zwiększenia bioróżnorodności w gospodarstwie. 

Wyniki (wstępne, w trakcie opracowania) 

Przeciętny rolnik biorący udział w badaniach od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo 

rolne gdzie uprawia 4 różne rośliny za pomocą tradycyjnego (orkowego) systemu uprawy roli. 

Najpopularniejszą praktyką pro środowiskową wśród rolników było zmianowanie roślin, 

następnie siew międzyplonów i siew roślin wiążących azot. Najmniej popularne okazało się 

odłogowanie ziemi stosowane przez co 20 rolnika. Ponad 1/3 uczestników badań nie 

posiadała zwierząt, a wśród tych którzy mieli je najpopularniejszym było bydło mięsne, 

trzoda chlewna i bydło mleczne.  
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Rolnicy uważają, że ich gospodarstwo jest atrakcyjne dla owadów zapylających, 

zwierzyny łownej i ptaków oraz mniej atrakcyjne dla płazów, gadów, gryzoni, chwastów i 

ziół. Elementy obszarów proekologicznych (EFA) występujące najczęściej w gospodarstwach 

to według częstotliwości występowania: drzewa wolnostojące, miedze śródpolne, rowy, 

zadrzewienia grupowe oraz oczka wodne. Rolnicy oceniają, że wpływ EFA na przyrodę jest 

przeciętny i w przeważającej części nie zmienili oni stanu posiadania elementów 

proekologicznych. Zazielenienie i dopłaty z nim związane mają według rolników przeciętny i 

słaby wpływ na produkcję rolniczą i stan środowiska. 

Część C 

Materiały i metody  

Na reprezentacyjnej grupie 300 rolników w latach 2014-2015 przeprowadzono 

badania ankietowe. W ich rezultacie uzyskano 290 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy 

od rolników zamieszkujących różne regiony Polski. Największa ilość odpowiedzi (120) 

uzyskano z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. W kategorii 

wielkości gospodarstwa największą liczbę ankiet zebrano od rolników gospodarujących na 

powierzchni większej niż 100 ha. Podstawą badań był kwestionariusz składający się z 3 

części. Pierwszy dotyczył charakterystyki gospodarstwa np. jego położenia lub posiadania 

zwierząt gospodarskich. W drugiej część rolnicy byli pytani o ich opinię dotyczącą 

zazielenienia i wpływu polityki na prowadzenie przez nich gospodarstwa. Pytania dotyczyły 

również relacji rolników w stosunku do środowiska przyrodniczego i w jaki sposób 

zazielenienie zmienia ten pogląd. Trzecia część dotyczyła pytań związanych z elementami pro 

środowiskowymi. Wyniki zostały opracowane przy pomocy programu R . Wykorzystano test 

chi-kwadrat i test Cohrana-Mantela-Haenszela dla wykazania różnic statystycznych.  

Wyniki  

Polscy rolnicy są negatywnie nastawieni do idei zazielenienia. Wybierają najtańsze 

metody aby sprostać wymaganiom wspólnej polityki rolnej EU, które równocześnie nie są 

najbardziej wartościowe dla środowiska. Ponad to są oni niezadowoleni ze zwiększenia 

kosztów i oceniają reformę Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej negatywnie z powodu 

wprowadzenia przez nią obowiązku zmianowania roślin lub np. wysiewu międzyplonów dla 

zrównoważenia braku naturalnych elementów. W rezultacie zrezygnowali by z podejmowania 

działań pro – środowiskowych w momencie zaprzestania ich finansowania w ramach dopłat.  

 

Zaawansowanie pracy 

Uzyskane wyniki opublikowano w artykule naukowym w czasopiśmie Scientia Agricola, w 

którym jestem pierwszym i korespondencyjnym autorem. Mój udział w pracy wynosi 60%. 

Świtek S., Sawinska Z. 2017. Farmer rationality and the adoption of greening practices in 

Poland. Sci. Agric. 74 (4). 275-284.  (IF 0,954, pkt MNiSW: 30).  

 

Część D 

Materiały i metody  

Osoby związane naukowo z ochroną środowiska na obszarach rolniczych zostały 

poproszone drogą elektroniczną o wskazanie do 5 najważniejszych problemów badawczych 

dotyczących obszarów rolniczych na terenie Polski. Uzyskano odpowiedzi od 45 osób, które 

wskazały od 3 do 5 problemów badawczych. Na tej postawie wybrano 29 najczęściej 

pojawiających się zagadnień, które następnie przyporządkowano do jednego z 7 obszarów 

dotyczących odpowiednio: oceny stanu bioróżnorodności, efektywności polityki w ochronie 
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środowiska, wyborze pomiędzy tradycyjnym a intensywnym rolnictwie, czynnikami 

wpływającymi na decyzje rolników, znaczenia zwierząt gospodarskich, znaczenia zabudowań 

i infrastruktury oraz znaczenia siedlisk w ochronie bioróżnorodności. Każdy z podpunktów 

został opatrzony komentarzem, w którym zestawiono wybrane zagadnienia z wybranymi 

pozycjami literaturowymi.  

Wyniki  

Przykładowymi pytaniami badawczymi były: 

Jak ekonomia produkcji wpływa na środowisko ? 

  Jak zachować balans pomiędzy produkcją rolniczą, a ochroną środowiska? 

Jaka jest przyszłość polskiego rolnictwa i czy jest alternatywa dla jego intensyfikacji ? 

Tylko dzięki gruntownej wiedzy możliwa jest efektywna ochrona przyrody. Problem ochrony 

środowiska na obszarach rolniczych powinien być rozpatrywany szeroko. Dzięki temu 

możliwe jest podjęcie działań, które mogą korygować Wspólną Politykę Rolną UE i 

dostosowywać ją do warunków panujących w Polsce i na terenie innych krajów Europy 

Środkowej.  

Zaawansowanie pracy 

Wyniki pracy zostały zawarte w publikacji, która aktualnie jest w procesie recenzji w 

czasopiśmie Wieś i Rolnictwo. Jestem w niej pierwszym i korespondencyjnym autorem. Mój 

udział w pracy wynosi 51%. 

 

Literatura 

Podlaski S. 2013.  Ewolucja Agronomii jako dyscypliny naukowej. Fragm. Agron. 30(3), 7-

15.  

Pretty J. 2008. Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philos. Trans. R. 

Soc. B. 363, 447-465. 

Erjavec K., Erjavec E. 2015. Greening the Cap- Just a fashionable justification ? A discource 

analysis of the 2014- 2020 CAP reform documents. Food Policy 51: 53-62.  

Cortignani R., Dono G. 2015. Simulation of the impact of greening measures in an 

agricultural area of the southern Italy. Land Use Policy 48: 525-533.  

Pywell R.F., Heard M.S., Woodcock B.A., Hinsley S., Ridding L., Nowakowski M., Bullock 

J.M. 2015. Wildlife friendly farming increases crop yield: evidence for ecological 

intensification. Proc R Soc Lond B. 
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UDZIAŁ KWASU ARACHIDONOWEGO W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI OOCYTÓW ŚWINI DOMOWEJ 

Natalia Małyszka, II rok SD 

Opiekun pracy: prof. Dorota Cieślak 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wprowadzenie 

Świnia domowa jest uznanym gatunkiem modelowym w badaniach z zakresu 

biotechnologii rozrodu. Zainteresowanie tym gatunkiem wynika m.in. z licznych 

podobieństw fizjologiczno-anatomicznych do człowieka. Z powodu rosnącego 

zapotrzebowania na zarodki świni uzyskiwane in vitro, dąży się do zwiększenia 

efektywności procedury kompleksowego ich pozyskiwania (IVM, IVF, IVC). 

Efektywność stosowanej procedury in vitro wyraża się, udziałem zarodków w 

przedimplantacyjnym stadium blastocysty w stosunku do oocytów poddanych 

zapłodnieniu (30-40%). Na efektywność procedury istotny wpływ ma potencjał 

rozwojowy (jakość) oocytu.  

Jednym z czynników kształtujących jakość oocytów ssaków jest metabolizm lipidów. 

W przypadku świni dodatkową motywacją do badań metabolizmu lipidów jest ich 

wyjątkowo wysoka zawartość w oocytach. Lipidy zawarte w oocytach i w płynie 

pęcherzykowym (np. kwasy tłuszczowe – FA) regulują procesy rozrodcze poprzez m.in. 

zaangażowanie w gospodarkę hormonalną. Kwas arachidonowy (AA) oraz kwas 

linolowy stanowią główne składniki błony fosfolipidowej. Duża zawartość AA będącego 

prekursorem bioaktywnych pochodnych lipidów (prostaglandyny i leukotrieny) może 

odgrywać znaczącą role w procesie dojrzewania oocytów świni. Potwierdzeniem tego 

może być obserwowana u bydła zmiana stężenia kwasu arachidowego w świeżych i 

mrożonych oocytach przed oraz po procesie dojrzewania in vitro. Pomimo istotnego 

zaangażowania lipidów w procesy wzrostu i dojrzewania oocytów, stan wiedzy na temat 

ich metabolizmu w gametach świni jest ograniczony. Motywację podjęcia niniejszych 

badań jest chęć wyjaśnienia roli kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów 

świni domowej poprzez analizę wybranych ścieżek metabolizmu lipidów podczas 

dojrzewania in vitro.  

Hipoteza 

Oocyty świni domowej charakteryzuje wysoka zawartość kwasu arachidonowego, 

prekursora prostaglandyn. Eksperymentalna modyfikacja wybranych ścieżek 

metabolizmu kwasu AA podczas IVM pozwoli na ocenę jego znaczenia w kształtowaniu 

potencjału rozwojowego oocytów. 

Cele badań 

Ocena znaczenia kwasu arachidonowego w kształtowaniu potencjału rozwojowego 

oocytów świni domowej dojrzewających in vitro przy modyfikacji wybranych ścieżek 

metabolizmu kwasu AA z użyciem szerokiego panelu parametrów charakteryzujących 

jakość oocytów.  
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Materiał i metody  

Kompleksy oocyt – kumulus (COC) pozyskane z jajników dojrzałych płciowo loszek 

rzeźnych poddane dojrzewaniu in vitro (IVM) w obecności czynników modyfikujących 

metabolizm kwasu AA. Doświadczenie obejmie 5 grup COC: 1) przed IVM, 2) po IVM 

w warunkach standardowych (kontrola), 3) po IVM w obecności inhibitora fosfolipazy 

A2,4) po IVM w przy zahamowanej aktywności cyklooksygenazy, 5) po IVM w pożywce 

uzupełnionej egzogennym kwasem arachidonowym. Analizowany materiał biologiczny: 

przed dojrzewaniem in vitro [płyn pęcherzykowy (FF), oocyty, komórki pęcherzykowe 

(FC)], po IVM (oocyty, FC) oraz blastocysty pozyskane 7 dnia po aktywacji chemicznej 

doświadczalnych oocytów. Zastosowany panel procedur: real-time PCR (ekspresja 

genów na poziomie mRNA w FC i oocytach przed oraz po IVM), chromatografia gazowa 

(ilość i profil kwasów tłuszczowych w FF), Elisa (poziom hormonów w FF), barwienia 

fluoroscencyjne (liczba i powierzchnia kropli lipidowych, średnica w FC oraz oocytach 

przed oraz po IVM i stadium mejozy oocytu w oocytach po IVM). 

Przewód doktorski: nieotwarty 

 Spis publikacji 

Pawlak P., Chabowska A., Malyszka N., Lechniak D.: Mitochondria and mitochondrial 

DNA in porcineoocytes and cumulus cells - A search for developmentalcompetence 

marker. Mitochondrion 27:48-55 (IF2014=3.249 MNiSW=30). 
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CHARAKTERYSTYKA ZMIAN METABOLICZNYCH W KOMÓRKACH BIAŁEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ 

MŁODYCH SZCZURÓW. 

mgr Kinga Gwóźdź, IV rok SD 

Promotor: dr hab. Katarzyna Szkudelska, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt 

 

Wprowadzenie 

Wraz z wiekiem metabolizm i struktura białej tkanki tłuszczowej ulegają fluktuacjom 

(Gwóźdź 2017). Podczas starzenia masa tkanki podskórnej zmniejsza się, natomiast wzrasta 

ilość tkanki tłuszczowej trzewnej, której nadmiar stanowi jeden z czynników ryzyka rozwoju 

chorób metabolicznych (zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2). Aktualnie charakterystyka 

procesów starzenia tkanki tłuszczowej stanowi obszar zainteresowań wielu naukowców na 

całym świecie, natomiast w dalszym ciągu mechanizmy leżące u podstaw zmian związanych z 

wiekiem nie zostały jeszcze precyzyjnie wyjaśnione. Literatura naukowa podaje, iż badania 

modelowe prowadzone na gryzoniach w większości eksperymentów obejmowały zwierzęta, u 

których różnica wieku była bardzo duża (m.in. wiek osobników starzejących się wynosił 19-30 

miesięcy). Nieliczne zespoły badawcze dowodziły o występowaniu istotnych zmian w 

metabolizmie tkanki tłuszczowej w przypadku o wiele mniejszych różnic wieku, natomiast 

brak w literaturze naukowej doniesień na jakim etapie  życia zmiany związane z wiekiem 

zaczynają się w niej rozwijać. W naszym zespole badawczym zaobserwowano, że adipocyty 

izolowane już od szczurów 16-tygodniowych w porównaniu do 8-tygodniowych 

charakteryzowały się pogorszoną efektywnością procesów metabolicznych m.in. obniżeniem 

stymulowanego procesu lipolizy i zaburzonym metabolizmem glukozy, stąd powyższe 

przesłanki stały się podstawą do zapoczątkowania badań, których hipoteza badawcza zakłada, 

że:  

 

Hipoteza badawcza  
Metabolizm adipocytów białej tkanki tłuszczowej trzewnej młodych szczurów; 8- i 16- 

tygodniowych może różnić się w zależności od wieku. 

 

Cel pracy 

Celem pracy jest weryfikacja powyższej hipotezy badawczej, której następstwem będzie 

określenie czy na etapie badanego wieku dochodzi do zmian w metabolizmie komórek 

tłuszczowych oraz ewaluacja profilu molekularnych podstaw tych zmian. 

 

Materiał i metody 

Materiał doświadczalny stanowią tkanki (krew, mięśnie, wątroba i tkanka tłuszczowa z 

okolicy najądrzy) pobrane pośmiertnie od 8- i 16-tygodniowych samców szczura szczepu 

Wistar.  

Metody: Izolacja komórek tłuszczowych metodą Rodbella z modyfikacjami. Określanie 

wielkości komórek zwierząt z obu grup wiekowych. Inkubacja komórek z aktywatorami i 

inhibitorami szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej w celu określenia zmian 

metabolizmu: analiza transportu glukozy do adipocytów, utleniania glukozy, uwalniania 

mleczanu, konwersji glukozy do lipidów, lipolizy, potencjału wewnętrznej błony 

mitochondrialnej, sekrecji adipokin. Oznaczanie metabolitów uwolnionych do płynu 

inkubacyjnego oraz metabolitów komórkowych metodami enzymatycznymi, 

fluorescencyjnymi i kolorymetrycznymi oraz poprzez pomiar promieniowania β. Oznaczenie 
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stężenia hormonów metodą RIA, EIA, ELISA. Analiza ekspresji genów na poziomie mRNA 

(real time-PCR) i białka (Western blot).  

 

Wyniki  

Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że metabolizm adipocytów izolowanych od szczurów 

16- tygodniowych, różni się względem komórek izolowanych od szczurów 8-tygodniowych. 

Badanie procesu lipolizy pozwoliło stwierdzić, że efektywność tego procesu jest obniżona u 

szczurów starszych, ponadto zaburzenia w sygnalizacji powstają prawdopodobnie na poziomie 

aktywacji receptora adrenergicznego oraz cyklazy adenylanowej. W metabolizmie komórek 

tłuszczowych izolowanych od szczurów starszych zaobserwowano ograniczenie procesu 

lipogenezy oraz transportu glukozy do adipocytów, a zmiany te były prawdopodobnie efektem 

zmniejszonej wrażliwości komórek na działanie insuliny.  

Analizując wpływ antylipolitycznego działania insuliny stwierdzono, że w adipocytach 

izolowanych od szczurów starszych złagodzony został hamujący wpływu insuliny na lipolizę, 

ponadto komórki z tej grupy wiekowej wykazywały ograniczony metabolizm glukozy, o czym 

również świadczyło zwiększone wydzielanie mleczanu z tych komórek.  

Zaobserwowano znaczne różnice w stężeniu hormonów i niektórych parametrów 

biochemicznych w surowicy krwi u szczurów starszych; podwyższoną stężenie glukozy na 

czczo, oraz niższe stężenie tego cukru u szczurów nie poddanych całonocnemu głodzeniu, 

podwyższone stężenie triglicerydów, mleczanu, oraz obniżone stężenie wolnych kwasów 

tłuszczowych, a w profilu badanych hormonów stwierdzono wyższe stężenie insuliny i 

testosteronu oraz niższe glukagonu, GLP-1, kortyzolu oraz hormonów tarczycy; form 

całkowitych T3 i T4 oraz wolnych fT i fT4. 

Kolejnym etapem badań były analizy molekularne, które dotyczyły ekspresji genów na 

poziomie mRNA (real-time PCR) m.in. receptorów zaangażowanych w regulację metabolizmu 

adipocytów; β3-adrenergicznego (β3-AR), receptora insuliny (IR), receptora mleczanu 

(GPR81)(sprzężony z białkiem Gi), receptora adenozyny A1 (AdoRA1) (sprzężony z białkiem 

Gi), oraz receptora angiotensyny II typu 1b (AT1b). 

Stwierdzono brak zmian w ekspresji β3-AR oraz IR w mRNA izolowanym z adipocytów 

szczurów 16-tygodniowych. Ekspresja receptora GPR81 była istotnie niższa, natomiast 

receptory AdoRA1 i AT1b były eksprymowane na znacznie wyższym poziomie w komórkach 

tłuszczowych szczurów 16-tygodniowych. 

Zbadano również ekspresję genów uczestniczących w regulacji szlaków metabolicznych 

adipocytów m.in.; IRS2, FABP4, LPL, GLUT4, HSL oraz adipokin: adiponektyny, leptyny, 

IL-6, TNFα, rezystyny na poziomie mRNA (real-time PCR), ponadto zadano również 

koncentrację adiponektyny i rezystyny in vivo. Wśród badanych genów stwierdzono istotnie 

zmniejszoną ekspresję GLUT4 oraz istotnie wyższą ekspresję wymienionych adipokin u 

szczurów starszych. 

Ostatnio przeprowadzone badania adipokin in vivo wykazały brak istotnych zmian w ich 

koncentracjach na etapie badanego wieku. 

W związku z realizacją zadania badawczego w ramach Dotacji Celowej (2016) 

przeprowadzono eksperyment, którego celem było zbadanie wpływu ksenobiotyków 

(resweratrolu, genisteiny, daidzeiny, biochaniny A) na antylipolityczne działanie insuliny w 

izolowanych adipocytach z obu grup wiekowych (8- i 16-tygodniowych). U starszych- jak 

wcześniej zaobserwowano- antylipolityczne działanie insuliny było pogorszone (Gwóźdź i in. 

2016). Stwierdzono jednak, że efekt wpływu ksenobiotyków na antylipolityczne działanie 

insuliny jest w obu grupach wiekowych bardzo zbliżony, przy czym biochanina A istotnie 

nasilała jej antylipolityczny efekt, natomiast daidzeina istotnie nasilała lipolizę i łagodziła 

antylipolityczne działanie insuliny. 

 



58 
 

Wnioski 
Mimo małej różnicy wieku w metabolizmie adipocytów tkanki tłuszczowej trzewnej szczurów 

starszych zaobserwowano wiele istotnych zaburzeń, wśród których do najważniejszych  

należy pogorszony metabolizm mitochondrialny, pogorszenie działania insuliny, zaburzenie 

metabolizmu glukozy oraz zmniejszenie wrażliwości komórek tłuszczowych na działanie 

hormonów (insuliny, adrenaliny). 

Ekspresja receptorów regulujących funkcje metaboliczne adipocytów zmienia się z wiekiem i 

różnice te są już widoczne u szczurów 16-tygodniowych. Stwierdzono brak zmian w ekspresji 

receptora insuliny i IRS2, natomiast jednym z ważnych ogniw wyzwalania insulinooporności 

tkanki tłuszczowej jest lokalny system renina-angiotensyna. Wykazano obecność mRNA 

receptora AT1b w adipocytach tkanki tłuszczowej trzewnej u szczurów w obydwu grupach, 

przy czym u szczurów starszych receptor ten był eksprymowany na istotnie wyższym 

poziomie. 

Istotnie wyższa ekspresja adipokin stanu zapalnego (IL-6, TNFα, rezystyna) w tkance 

tłuszczowej trzewnej u szczurów starszych,  może stanowić przyczynek do rozwoju lokalnego 

stanu zapalnego. 
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ROLA KANAŁU TRPV4 W REGULACJI EKSPRESJI I SEKRECJI INSULINY ORAZ 

PROLIFERACJI I ŚMIERCI KOMÓREK BETA WYSP TRZUSTKI 

 

Maria Billert, III rok SD 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak 

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt 

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Skrzypski 

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt 

 

1.  Wprowadzenie 

W homeostazie wapnia niezbędnego w procesach regulacji wydzielania insuliny w 

komórkach beta trzustki kluczową rolę odgrywają kanały jonowe przepuszczalne dla jonów 

wapnia, m.in. rodzina wrażliwych na temperaturę receptorów waniloidowych TRPV (ang. 

transient receptor potential vanilloid) (Jacobson i Philipson 2007; Rorsman i in. 2012). 

Należący do tej grupy kanał TRPV4 bierze udział w procesach regulacji metabolizmu 

i wrażliwości na insulinę. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dane na temat roli kanału TRPV4 

w komórkach beta wysp trzustki oraz mając na uwadze fakt, że jony wapnia uczestniczą w 

regulacji niemal wszystkich funkcji komórek beta (Schuit i in. 2002), przypuszcza się, że 

aktywność tego kanału może mieć ważne znaczenie dla fizjologii tych komórek. Nie 

wiadomo czy kanał TRPV4 moduluje ekspresję genów zaangażowanych w metabolizm, 

proliferację oraz ekspresję i sekrecję insuliny oraz czy bierze on aktywny udział w procesach 

proliferacji i apoptozy komórek beta. Ponadto, wewnątrzkomórkowy mechanizm 

odpowiedzialny za regulację funkcji komórek beta przez kanał TRPV4 pozostaje 

niescharakteryzowany. 

2. Hipoteza badawcza 

Kanał TRPV4 bierze aktywny udział w regulacji ekspresji mRNA insuliny, proliferacji i 

apoptozie komórek beta trzustki oraz pośredniczy w procesach związanych z sekrecją 

insuliny.  

3. Cel badań 

Celem badań jest scharakteryzowanie roli kanału TRPV4 w ekspresji wybranych genów 

zaangażowanych w metabolizm i proliferację oraz ekspresję i sekrecję insuliny w komórkach 

beta trzustki, a także procesy proliferacji i apoptozy. Określony zostanie wpływ 

wyhamowania ekspresji TRPV4 na ekspresję genów i proliferację komórek INS-1E. 

Dodatkowo zostanie podjęta próba identyfikacji wewnątrzkomórkowych mechanizmów 

odpowiedzialnych za efekty TRPV4 w komórkach beta oraz mechanizmy regulacji sekrecji 

insuliny w związku z aktywacją TRPV4. W celu poznania endogennych czynników, które 

mogą regulować aktywność TRPV4 komórkach beta w normalnym stanie fizjologicznym, 

zbadany zostanie wpływ wysokiej glukozy oraz agonisty receptora glikokortykoidów, 

deksametazonu. Część badań zostanie powtórzona na izolowanych od szczura wyspach 

trzustkowych. 
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4. Materiał i metody 

Materiał: szczurza linii komórek beta INS-1E oraz izolowane od szczurów szczepu Wistar 

wyspy trzustkowe  

Metody: hodowle komórkowe, izolacja wysp trzustkowych, transfekcja siRNA, izolacja 

RNA, odwrotna transkrypcja, Real Time PCR, izolacja białek, western blot, testy 

kolorymetryczne i ELISA, pomiar dokomórkowego transportu Ca
2+

 przy użyciu 

fluorochromu Fluo-3 AM, chemiluminescencyjny pomiar stężenia azotynów w medium 

komórkowym  

5.  Wyniki badań 

Aktywacja kanału TRPV4 wpływa na ekspresję insuliny w komórkach INS-1E. Efekt ten jest 

dwufazowy; po 3 godz. obserwowano zwiększenie poziomu ekspresji insuliny (Ins1 oraz 

Ins2), Pdx1 oraz Gsc, natomiast po 24 godz. odnotowano spadek ekspresji mRNA Ins1, Ins2 

oraz Gsc, Glut2, Ucp2, MafA. Efekty GSK1016790A nie były obserwowane w sytuacji, kiedy 

medium komórkowe uzupełniono w czerwień rutenu oraz kiedy wykorzystano komórki z 

wyhamowaną przez siRNA ekspresją TRPV4. Analizując wpływ GSK1016790A na śmierć 

komórek INS-1E (określono aktywność kaspazy 3), odnotowano brak wpływu 3 godz. 

inkubacji oraz wzrost aktywności śmierci komórek po 24 godz. inkubacji. Ponadto, określono 

wpływ kanału TRPV4 na fosforylację ERK1/2, uzyskując znaczący wzrost w stosunku do 

kontroli po 5 i 10 min. inkubacji z GSK1016790A. Zastosowanie selektywnego inhibitora 

kinaz MAPK/ERK – U0126 spowodowało zahamowanie stymulującego działania 

GSK1016790A w badaniu ekspresji genów Ins1 i Ins2 po 3 godz. inkubacji. Ponadto zbadano 

wpływ GSK1016790A na stężenie azotynów NO2¯ w medium hodowlanym po 24 h 

inkubacji, gdzie wykazano stymulujący efekt agonisty TRPV4 na stężenie NO2¯. Określono 

wpływ GSK1016790A na ekspresję indukowalnej syntazy NO (iNOS) po 24 h inkubacji. 

Obserwowany wzrost poziomu ekspresji i NO2¯ powiązano ze wzrostem aktywności śmierci 

komórek po 24 h i spadkiem ekspresji mRNA insuliny. Wykazano, że zastosowanie inhibitora 

syntaz NO, L-NAME, prowadzi do odwrócenia obserwowanego efektu hamowania ekspresji 

insuliny oraz wzrostu śmierci komórek po 24 h inkubacji z GSK1016790A w komórkach 

INS-1E. Badania prowadzone na izolowanych od szczurów wyspach trzustkowych wykazały, 

że GSK1016790A powoduje wzrost ekspresji mRNA insuliny po 3 h, ale nie wywiera 

żadnego efektu po 24 h inkubacji. Odnotowano również, że GSK1016790A nie wpływa na 

śmierć komórek, ekspresję iNOS oraz stężenie NO2¯ w medium komórkowym po 24 h 

inkubacji. 

6.  Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane z projektu „Iuventus Plus”, nr IP2014 042273 (kierownik: dr 

inż. Marek Skrzypski) oraz z dotacji celowej finansującej badania dla młodych naukowców 

(nr 507.558.82) 

Stan zaawansowania: 55% 

Przewód doktorski: otwarty (26.05.2017 r., Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i 

Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) 
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Spis publikacji: 
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Strowski MZ, Nowak KW. 2017. TRPV4 regulates insulin mRNA expression and 

INS-1E cell death via ERK1/2 and NO-dependent mechanisms. Cellular 
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receptor potential channels. Journal of Physiology and Pharmacology, 67(5), pp. 

643-652. pkt MNiSW – 25 

6. Skrzypski M, Khajavi N, Mergler S, Szczepankiewicz D, Kołodziejski PA, Metzke D, 

Wojciechowicz T, Billert M, Nowak KW, Strowski MZ. 2015. TRPV6 channel 

modulates proliferation of insulin secreting INS-1E beta cell line. Biochimica et 

Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1853(12), pp. 3202-3210. pkt MNiSW 

– 35 

7. Arafat AM, Kaczmarek P, Skrzypski M, Pruszyńska-Oszmałek E, Kołodziejski P, 

Adamidou A, Ruhla S, Szczepankiewicz D, Sassek M, Billert M, Wiedenmann B, 

Pfeiffer AF, Nowak KW, Strowski MZ. 2014. Glucagon regulates orexin a 

secretion in humans and rodents. Diabetologia, 57(10), pp. 2108-2116. pkt 

MNiSW – 40 
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LISY JAKO REZERWUARY CHORÓB ODKLESZCZOWYCH 

Alicja Matysiak, II rok SD 

Opiekun naukowy: dr hab. Oskar Wasielewski 

Instytut Zoologii 

 
 

Wprowadzenie: 
Kleszcze (Ixodidae) są częstymi ektopasożytami zwierząt kręgowych, występującymi na całym 

świecie. Ponadto są wektorami dla dużej liczby gatunków patogenów, w tym takich jak piroplazmy, 
wirusy czy bakterie. Patogeny te mogą stanowić przyczynę groźnych, nierzadko przewlekłych chorób, 
nie tylko u zwierząt ale również u ludzi. Do chorób odkleszczowych, które są jednymi z najczęściej 
występujących w Europie możemy zaliczyć boreliozę oraz odkleszczowe zapalenie mózgu. Kleszcze 
nabywają większość patogenów chorobotwórczych pożywiając się krwią już zarażonych nimi 
gospodarzy.  

Zwierzęta leśne są jednymi z najczęstszych i najłatwiej dostępnych żywicieli kleszczy w 
ekosystemie, co jest skutkiem ich współwystępowania w środowisku. Kleszcze preferują takie 
siedliska jak: lasy, skraje lasów, parki z wyższą roślinnością, czy zadrzewnia śródpolne.  

Lis (Vulpes vulpes) jest najpospolitszym drapieżnikiem w Polsce, oraz całej Europie. Jest to 
gatunek charakteryzujący się dużym rozprzestrzenieniem geograficznym i wysoką liczebnością, w 
większości siedlisk lądowych kontynentu. Duża liczebność populacji lisa, spowodowana jest wysoką 
plastycznością tego gatunku, i możliwością osiedlania się w tak „nieprzyjaznych” dla dzikich zwierząt 
lokalizacjach, jak np. miasta. Szczególnie ważne z epidemiologicznego punktu widzenia istotnym jest, 
że lisy są głównymi kandydatami do „przechowywania” i rozprowadzania masowo różnych gatunków 
pasożytów, w tym kleszczy i patogenów dla których są wektorami, na obszarach o wysokiej 
liczebności populacji ludzkiej i/lub zwierząt gospodarskich. 
 
Hipoteza: 
Obecność lisów wpływa na prewalencję patogenów odkleszczowych w środowisku.  
 
Cel pracy: 
Celem pracy jest zbadanie, jaki wpływ ma obecność lisów na prewalencję patogenów odkleszczowych 
w środowisku. Praca pozwoli wykazać, czy liczebność lisów w środowisku oraz duża bioróżnorodność 
(określona na podstawie różnorodności gatunków ptaków jako bioindykatorów) wpływają istotnie na 
sytuację epidemiologiczną chorób odkleszczowych. 
 
Materiały i metody  
Materiał do badań stanowią upolowane lisy. Pobierane są z nich tkanki: krew, serce i śledziona oraz 
ektopasożyty, które poddawane są w dalszym etapie analizom molekularnym (metoda RT-PCR). 
 
Wstępne wyniki 
Wstępne badania pokazały, że kleszcze licznie występują na lisach i są częstymi nosicielami 
patogenów. Badania innych gatunków kleszczy, pozyskanych z bydła czy z koni, pozwoliły mi na 
dopracowanie metodyki badań, szczególnie analiz molekularnych, które będą wykorzystywane w 
dalszym etapie pracy. 
  
Stan zaawansowania: 20 % 
Przewód doktorski: Nie otwarty 
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Spis publikacji: 
The occurrence of pathogens in Rhipicephalus microplus ticks from cattle in Madagascar. Veterinarni 
Medicina 61: 516–523 (MNiSW: 25) 
 
Sexual dimorphism, asymmetry, and the effect of reproduction on pelvis bone in the bank vole, 
Myodes glareolus. Mammal Research, 62(3), 297-306 (MNiSW: 25) 
 
Drobiarstwo, a dzikie ptaki – korzyści czy zagrożenia. Polskie Drobiarstwo, 3/2017 (MNiSW: 3) 
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ZASTOSOWANIE PEŁNOTŁUSTYCH MĄCZEK Z OWADÓW  W DIETACH STARTOWYCH DLA TROCI 

WĘDROWNEJ (SALMO TRUTTA M. TRUTTA). 

Lilianna Hoffmann (Graczyk), III rok SD 

Opiekun naukowy: dr hab. Jan Mazurkiewicz 

Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, IZ 

 

Troć wędrowna – jak populacje wielu ryb dwuśrodowiskowych – jest zagrożona 

wyginięciem. Podejmowane są próby restytucji tego gatunku (Fraser 2008), jednakże wysoka 

śmiertelność larw po wykluciu znacznie utrudnia proces efektywnego wsiedlania ryb do 

cieków docelowych (Brown i Day 2002). Jedną z metod zmniejszenia śmiertelności zwierząt 

jest podawanie pokarmu naturalnego, który stopniowo zastępuje się zbilansowanym 

pokarmem stałym (upostaciowanym). Perspektywicznymi komponentami diet dla ryb w 

akwakulturze są mączki z owadów, które stanowią alternatywne źródło białka i tłuszczu dla 

mączki rybnej (Premalatha i in. 2011). Poza tym, niezwykle istotny jest aspekt pozyskiwania 

mączki z owadów, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego (Sánchez-Muros 

i in. 2014), a uzyskany produkt charakteryzuje się wysoką jakością składników odżywczych 

(Sealey i in. 2011). Zasadność badań nad wykorzystaniem mączki z owadów w żywieniu ryb 

potwierdza niewielka ilość doniesień nt. żywienia stadiów młodocianych oraz możliwości 

wykorzystania pasz z jej udziałem w akwakulturze. 
1. Brown C., Day R.L. 2002. The future of stock enhancements: lessons for hatchery practice from conservation biology. Fish and 

Fisheries 3: 79-94. 

2. Fraser D.J. 2008. How well can captive breeding programs conserve biodiversity? A review of salmonids. Evolutionary 

Applications 1(4): 535-586. 

3. Premalatha, M, Abbasi, T, Abbasi, T, Abbasi, SA. 2011. Energy-efficient food production to reduce global warming and 

ecodegradation: the use of edible insects. Renew Sustain Energy Rev 15, 4357-4360.  

4. Sánchez-Muros M-J, Barroso FG, Manzano-Agugliaro F. 2014. Insect meal as renewable source of food for animal feeding: a 

review. J Clean Prod 65, 16-27.   

5. Sealey W.M., Gaylord T.G., Barrows F.T., Tomberlin J.K., McGuire M.A., Ross C., Hilaire S., 2011. Sensory analysis of 

rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fed enriched black soldier fly prepupae, Hermetia illucens. J World Aquacult Soc 42: 34-

45. 

 

Hipotezy badawcze 
H1: Pełnotłuste mączki z owadów stanowią alternatywne źródło białka w dietach startowych dla troci 

wędrownej. 

H2: Częściowe zastąpienie mączki rybnej pełnotłustymi mączkami z owadów w dietach startowych 

nie wpływa negatywnie na wyniki podchowu troci wędrownej. 

H3: Zastosowanie pełnotłustych mączek z owadów w dietach startowych dla troci wędrownej 

moduluje rozwój przewodu pokarmowego i jego mikroflorę. 

 

Cel badań 
Celem badań było określenie wpływu podawanych diet startowych na parametry podchowu oraz 

rozwój i mikrobiom przewodu pokarmowego wylęgu troci wędrownej. Diety startowe zostały 

zróżnicowane ze względu na zawartość i pochodzenie komponentów białkowych (mączka z larw 

owadów, mączka z imago oraz mączka rybna) oraz ich zmodyfikowanych form (zhydrolizowane 

mączki z owadów). 
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Materiały i metody 

Badania z udziałem wylęgu troci wędrownej przeprowadzono dwukrotnie. Po okresie 

inkubacji ikry i wykluciu się larw, zwierzęta ze zresorbowanym w ok. 70% woreczkiem 

żółtkowym zostały rozdzielone do zbiorników doświadczalnych po 200 sztuk w każdym. W 

pierwszym roku badań ryby podzielono na 4 grupy: otrzymujące pokarm naturalny przez 7 

dni i paszę z dodatkiem mączki z larw owadów (LA7) oraz imago (IA7), a także otrzymujące 

jedynie pokarm ekstrudowany (LA0 i IA0). W drugim roku zwierzęta również podzielono na 

4 grupy: otrzymujące paszę kontrolną, bez mączki z owadów (K), paszę z mączką z larw 

Tenebrio molitor (M), paszę M, ale poddaną hydrolizie z zastosowaniem 1% mieszaniny 

enzymów (M1) oraz po hydrolizie 2% (M2). Ze zbiorników codziennie usuwano odchody i 

martwe osobniki, a pasze były podawane z zastosowaniem automatycznych karmników 

taśmowych przez okres 12 godzin. Dodatkowo zastosowano fotoperiod, tj. 16 godzin dnia i 8 

godzin nocy. Parametry fizykochemiczne wody były jednakowe we wszystkich zbiornikach, 

ze względu na stały poziom rozpuszczonego tlenu w wodzie (ok. 7 mg O2 · dm
-3

) oraz 

wyrównaną temperaturę (15 ºC). Zwierzęta po humanitarnym uśmierceniu zostały przekazane 

do analiz (FISH, histometria) oraz obliczono wskaźniki hodowlane (SR, SGR, RGR). 

 

Wstępne wyniki 
W pierwszym doświadczeniu (grupy IA0, IA7, LA0, LA7) zastosowanie mączek z larw owadów 

wpłynęło na zwiększone przyrosty masy, długości ciała oraz wartości wskaźników hodowlanych troci 

wędrownej. Dodatkowo podawanie pokarmu naturalnego (LA7 i IA7) powodowało poprawę 

wskaźników podchowu ryb. Całkowita liczba bakterii była największa w treści pokarmowej ryb 

z grupy IA0, natomiast najniższa w grupie LA7. Bakterie z grupy Clostridium leptum, Eubacterium i 

Lactobacillus największe miano osiągnęły w grupie IA0 i IA7. Na podstawie wyników z doświadczenia 

pierwszego, w drugim roku (grupa K, M, M1 i M2) zastosowano pokarmy tylko z mączką z larw 

owadów (bez mączki z imago). Najwyższe wartości wskaźników hodowlanych otrzymano w grupie 

żywionej paszą z dodatkiem mączki z mącznika bez dodatku enzymów (M), natomiast najwyższy 

osobniczy przyrost masy ciała odnotowano w grupie kontrolnej (K). 

 

Podziękowania: Badania nad zastosowaniem pełnotłustych mączek z owadów w żywieniu 

troci wędrownej zostały zrealizowane ze środków dotacji celowej służącej rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2015/2016 (nr zad. 

bad. 507.511.36) oraz 2016/2017 (nr zad. bad. 507.511.59). 

 

Przewód doktorski: nie otwarty (otwarcie 30.VI. 2017 r.). 

 
Oryginalne prace twórcze: 

1. Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Żołnierowicz K.M., Przybylska K., Golski J., Graczyk L. 2015. Effects of incorporating in 

diets cold-pressed rapeseed cake on the growth performance, nutrient utilization, and body composition of common carp 
(Cyprinus carpio L.). Archives of Polish Fisheries 23: 113-120. MNiSW =12. 

2. Graczyk L., Mazurkiewicz J., Florczyk K. 2016. Bass słoneczny (Lepomis gibbosus, L.) w Polsce – analiza cech biometrycznych 

i merystycznych oraz rozprzestrzenianie się gatunku w aspekcie zmian klimatycznych. Komunikaty Rybackie 2(151): 5-9. 
MNiSW = 5. 

3. Graczyk L., Golski J., Trawiński J., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. 2016. Zmiany jakości wody w Strudze Dormowskiej w 

ciągu kilkudziesięciu lat na podstawie analizy wskaźników o indeksów biologicznych. Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, T. 
16, Z. 2(54): 37-48. MNiSW = 10. 

4. Graczyk L., Mazurkiewicz J., Kruszyna R., Andrzejewski W., Golski J. 2016. Występowanie i stan populacji cierniczka Pugitius 

pungitius, Linnaeus 1758 w wybranych ciekach środkowo-zachodniej Polski. Przegląd Przyrodniczy, T. XXVII, Z. 1: 59-71. 
MNiSW = 6 

5. Hoffmann L., Mazurkiewicz J., Michalewicz K., Golski J., Andrzejewski W. 2016. Porównanie aktualnego składu gatunkowego 

ichtiofauny dorzecza Warty z danymi uzyskanymi przez prof. Józefa Kaja. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (6): 426-438. MNiSW 
= 6. 
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6. Hoffmann L., Mazurkiewicz J., Florczyk K., Burchardt H. 2017. Zastosowanie probiotycznego dodatku paszowego w chowie 

karpi. Komunikaty Rybackie 2 (157): 14-21. MNiSW = 5. 

7. Mazurkiewicz J., Hoffmann L., Czyżak-Runowska G., Pietrzak M., Przybylska K., Andrzejewski W., Golski J. 2017. Effect of 
diet and feeding technique on growth performance and meat quality of common carp Cyprinus carpio. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 16 (2): 639-653. MNiSW = 15;  IF = 0,393.   
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ANALIZA RODOWODOWOA I OCENA POTENCJAŁU REPRODUKCYJNEGO GĘSI 
ZATORSKIEJ 

Magdalena Graczyk, IV rok SD 

Promotor: prof. Tomasz Szwaczkowski 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wprowadzenie  

 Kompletna informacja rodowodowa pozwala na dokładne oszacowanie zmienności 

oraz struktury genetycznej populacji. Oszacowanie podstawowych parametrów dotyczących 

populacji takich jak: kompletność rodowodu, poziom i przyrost inbredu, zmienności 

genetycznej populacji udziału założycieli i przodków, jest szczególnie ważna w przypadku ras 

zagrożonych wyginięciem. Pełna informacja o przodkach pozwala również na uzyskanie 

dokładnych oszacowań dotyczących wartości hodowlanej zwierząt reprodukcyjnych. Drugim 

aspektem ważnym z punktu widzenia rasy zagrożonej wyginięciem jest monitoring potencjału 

reprodukcyjnego osobników w celu uzyskania zdrowego potomstwa. 

Hipotezy badawcze 

1. Struktura genetyczna populacji gęsi zatorskiej jest na odpowiednim poziomie do 

utrzymania zmienności genetycznej populacji objętej programem ochrony zasobów 

genetycznych.  

2. Wartość hodowlana zwierząt oszacowana przy użyciu modelu zwierzęcia pozwoli na 

zoptymalizowanie selekcji w kontekście zaimplementowanego programu ochronnego. 

3. Poziom inbredu ma istotny wpływ na potencjał reprodukcyjny gęsi zatorskiej. 

Cel pracy 

Celem badań było oszacowanie struktury genetycznej populacji gęsi zatorskiej oraz 

potencjału reprodukcyjnego tych ptaków w kontekście realizowanego programu ochrony 

zasobów genowych z użyciem zaawansowanych metod statystycznych. 

Materiał i metody 

  Dane zawierały informacje o 39 480 jajach zebranych w latach 1998-2015 i 

pochodzących po 170 samcach i 736 samicach. Bazując na modelu progowym zwierzęcia, 

gdzie pojedyncze jajo rozważane było jako pojedyncza obserwacja oszacowano komponenty 

wariancji oraz dokonano predykcji wartości hodowlanej. W modelu uwzględniono 

następujące efekty stałe: roku obserwacji, terminu wylęgu, płci rodzica, wieku rodzica, 

inbredu oraz efekty losowe: genetyczny addytywny i resztowy. Komponenty wariancji 

oszacowano stosując metodę REML i próbkowania Gibbsa (100 000 próbek, 10 000 iteracji 

jako czas rozgrzewki).  

Wyniki  

Średni poziom zapłodnienia jaj był zmienny w czasie i wahał się pomiędzy 33-74%. 

Procent zamieralności zarodków był niski zwykle wynosił około 15%, jedynie w 2009 roku 
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był wyższy i wyniósł 24%. Wylęgowość z całkowitej liczby jaj była dość niska i wahała się 

pomiędzy 10 - 56%. Jednak wylęgowość z jaj zapłodnionych była na odpowiednim poziomie 

wahając się pomiędzy 30-80%.  Odziedziczalność analizowanych cech wahała się od 0.06 - 

0.54, w zależności od analizowanej cechy i użytej metody. Odziedziczalność zapłodnienia 

wynosiła 0.54 (REML) i 0.44 (GIBBS), zamieralności zarodków 0.12  (REML) i 0.06 

(GIBBS) oraz wylęgowości 0.42 (REML) i 0.29 (GIBBS). Statystycznie istotny wpływ na 

zmienność wszystkich cech miał rok obserwacji oraz termin wylęgu. Poziom inbredu nie miał 

wpływu na żadną z analizowanych cech. Trendy genetyczne wartości hodowlanej miały 

tendencje wzrostowa dla zapłodnienia i wylęgowości jaj oraz stabilny w przypadku 

zamieralności zarodków.  

Wnioski 

 Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że kompletność danych rodowodowych 

jest na satysfakcjonującym poziomie, a poziom inbredu w badanej populacji jest niski. 

Populacja charakteryzuje się wysoką zmiennością genetyczną populacji wynoszącą 99%. 

Oszacowane parametry dotyczące struktury genetycznej populacji wskazują na dobrze 

realizowany program ochrony zasobów genowych. 

 Największy stopnia dopasowania do danych nieśności gęsi wykazywała krzywa Ali i 

Schaeffera (1987). Wartość hodowlana oszacowana przy użyciu jednocechowego modelu 

zwierzęcia wahała się od -0.77 do 1.12. Oszacowana wartość hodowlana w latach 1990-

2002, miała tendencję wzrostową i w 2002 osiągnęła maksimum. W związku z malejącą 

liczbą osobników w późniejszych latach, oszacowana wartość hodowlana gęsi malała 

osiągając w latach 2010-2014 wartości ujemne. Odziedziczalność nieśności była na 

poziome 0.18 ± 0.06. Podobne wyniki uzyskano z wykorzystaniem modelu 

wielocechowego. Szacowanie wartości hodowlanej z wykorzystaniem metody BLUP 

pozwala na lepsze wykorzystanie informacji o rodzicach oraz dobór zwierząt w celu 

zachowanie historycznego poziomu cech.   

 Procent zapłodnienia, zamieralności zarodków oraz wylęgowości są na zadowalającym 

poziomie biorąc pod uwagę fakt, że gęś jest przedstawicielem drobiu wodnego oraz 

objęta programem ochrony zasobów genowych. Odziedziczalność cech zapłodnienia i 

wylęgowości, były wysokie co jest bardzo dobre z punktu widzenia rasy objętej 

programem ochronnym. Trendy genetyczne dla dwóch najważniejszych cech 

zapłodnienia i wylęgowości jaj miały tendencję wzrostową. Inbred nie ma wpływu na 

potencjał reprodukcyjny gęsi zatorskiej. Analizowane cechy reprodukcyjne są na 

satysfakcjonującym poziomie, co pozwoli na uzyskanie zdrowego potomstwa oraz 

zapewnienie efektywnej wielkości populacji w następnych pokoleniach. 

Spis publikacji  

Oryginalne prace twórcze 

1. Graczyk M., Reyer H, Wimmers K., Szwaczkowski T. 2017. Detection of the 

important chromosomal regions determining the production traits in meat-type chicken 

using entropy analysis. British Poultry Science. 

doi.org/10.1080/00071668.2017.1324944Liczba pkt. MNiSW: 30 pkt., IF2015= 0.933 
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2. Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2017. Genetic evaluation 

of laying performance in the native Zatorska goose. British Poultry Science. 

doi.org/10.1080/00071668.2017.1324943. Liczba pkt. MNiSW: 30 pkt., IF2015= 

0.933 

3. Mankowska M., Krzeminska P., Graczyk M., Switonski M. 2017. Confirmation that 

deletion in the POMC gene is associated with body weight of Labrador Retriever 

dogs. Research in Veterinary Science. doi.org/10.1080/00071668.2017.1324944 

Liczba pkt. MNiSW: 35 pkt., IF2015= 1.504 

4. Graczyk M., Reyer H., Wimmers K., Hawken R.,  Szwaczkowski T. 2016. The search 

for SNPs and genes associated with the feed conversion ratio using entropy analysis. 

Acta Fytotechnica et Zootechnica 19: 93-95. 

5. Graczyk M., Gornowicz E., Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., 

Pietrzak M., Szwaczkowski T. 2016. Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa 

kaczek. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 12: 9-17. Liczba 

pkt MNiSW: 7 pkt. 

6. Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2015. Pedigree analyses of 

the Zatorska goose population. Czech Journal of Animal Science 60: 513-520. Liczba 

pkt MNiSW: 30 pkt, IF2015: 0,809.  

7. Graczyk M., Cwiertnia P., Borowska A., Barczak E., Szwaczkowski T. 2015. 

Inbreeding and offspring sex ratio in the pygmy hippopotamus (Cheoropsis 

liberiensis) population kept in zoological gardens. Folia Biologica (Kraków) 63: 35-

42. Liczba pkt MNiSW: 20 pkt, IF2015: 0,562. 

8. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. 2015. Barwa mięsa 

kaczek typu pekin w zależności od masy tuszki. Żywość. Nauka. Technologia. Jakość. 

101: 60-72. Liczba pkt MNiSW: 13 pkt.  

 

Przeglądowe artykuły naukowe  

1. Graczyk M., Szwaczkowski T. 2016. Uwarunkowanie genetyczne efektywności 

wykorzystania paszy. Polskie Drobiarstwo 12: 92-93. (3 pkt. MNiSW). 

2. Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2016. Przebieg nieśności 

gęsi domowych. Wiadomości drobiarskie 7/8: 19-21. 

3. Graczyk M., Szwaczkowski T. 2014. Proporcja płci potomstwa. Przegląd Hodowlany 

4: 3-5. (5 pkt. MNiSW). 

4. Graczyk M., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. 2011. Hipopotam karłowaty-

teraźniejszość i przyszłość gatunku. Przegląd Hodowlany 1: 32-33. (5 pkt MNiSW). 

 

Doniesienia konferencyjne: 

Międzynarodowe: 18 doniesień 

Krajowe: 5 doniesień  

Przewód doktorski: otwarty  

18 grudnia 2015 na posiedzeniu Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o 

Zwierzętach. 

Stan zaawansowania: 85% 

Planowany termin obrony: Styczeń 2018 
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EKOLOGIA POPULACJI BOCIANA BIAŁEGO 

Joanna Woźna, I rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Janusz Kloskowski 

Instytut Zoologii 

 
Wprowadzenie: 
Wybór miejsca gniazdowania wpływa na kondycję osobników, dynamikę populacji i 
ewolucję gatunków ptaków. Chociaż jest jednym z kluczowych elementów badań z 
dziedziny ekologii populacji, to jednak w ciąż wiele aspektów wyboru siedliska 
pozostaje niewyjaśnionych.  
Polska populacja bociana białego Ciconia ciconia do niedawna była największą populacją 
europejską, a populacje w Zachodniej Europie malały lub były nawet na skraju 
wyginięcia. Wynikało to przede wszystkim z intensyfikacji rolnictwa i tym samym 
kurczeniu się powierzchni żerowisk odpowiednich dla tego gatunku. Jednak w ostatnich 
latach obserwujemy wzrost liczebności bociana białego w zachodniej Europie, przede 
wszystkim w Hiszpanii, gdzie wielkość populacji jest już prawdopodobnie wyższa niż w 
Polsce. Okazuje się, że bociany z populacji hiszpańskiej zaczęły korzystać z dodatkowego 
źródła pokarmu jakim są odpady. W najbliższej okolicy składowisk śmieci powstają 
ogromne kolonie bocianów liczące kilkadziesiąt, a nawet kilkaset par. Dostęp do 
pokarmu przez cały rok spowodował, że ptaki te przestały wędrować na zimę do Afryki i 
spędzają ją w Europie. W Polsce obserwujemy początki tego procesu. Bociany zaczynają 
w coraz większych grupach żerować na składowiskach. Hiszpańskie badania pokazują, 
że ptaki gniazdujące blisko składowisk mają istotnie wyższy sukces lęgowy, większe 
zniesienia, a jaja składają wcześniej. Populacje środkowo-wschodnia i zachodnia 
wykazują odmienne zachowania lęgowe (w Polsce bociany rzadko gniazdują kolonijnie), 
a składowiska odpadów dopiero w ostatnich latach zaczęły odgrywać rolę jako 
dodatkowe źródło pokarmu w populacji środkowo-wschodniej. Stąd jest to zjawisko 
warte dokładniejszego zbadania. Do tej pory opublikowano zaledwie dwa artykuły 
dotyczące korzystania ze składowisk odpadów przez bociany z populacji środkowo-
wschodnio europejskiej. Nie zgłębiają one jednak zagadnień związanych z wpływem tego 
zjawiska na reprodukcję ptaków. 
 
Hipotezy badawcze:  
H1: Pary bocianów zajmujące gniazda znajdujące się bliżej składowisk odpadów 
odnoszą wyższy sukces lęgowy, a ich pisklęta są w lepszej kondycji. 
H2: Różnice w sukcesie lęgowym między ptakami gniazdującymi blisko składowisk odpadów 

a gniazdującymi dalej od nich, stały się zauważalne w ostatnich latach z powodu 

intensyfikacji rolnictwa i zwiększenia produkcji odpadów na mieszkańca. 

 
Cele badawcze: 
Głównym celem tego projektu jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy bociany białe 
z populacji środkowo-wschodnio europejskiej korzystają z dodatkowych źródeł 
pokarmu i czy ma to wpływ na ich sukces reprodukcyjny.  
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Przewód doktorski: nie otwarty 

Spis publikacji 

 

Oryginalne prace twórcze: 

Wozna, J.T., Hromada, M., Reeve, N.F., Szymański, P., Zolnierowicz, K.M. & Tobolka, M. 

2017. Patchy versus linear non-cropped habitats in farmland: which is better for nesting 

success of the Red-backed Shrike Lanius collurio? Bird Study 64: 98–103. DOI: 

10.1080/00063657.2016.1270897 (25 pkt. MNiSW) 

  

Artykuły popularno-naukowe: 

Wozna J.T. 2016 Wpływ intensyfikacji rolnictwa na ptaki. W: zadrzewienia dla ochrony 

bioróżnorodności i klimatu. Pakiet edukacyjny. Red. Konieczny K., Krukowska-Szopa I., 

Szatan S., Bochyńska M., Woźnicka J. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica. 

ISBN: 978-83-946128-0-1 
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NEURONY KNDY A DYSFUNKCJE UKŁADU ROZRODCZEGO U SZCZURZYC Z INDUKOWANĄ 

EKSPERYMENTALNIE OTYŁOŚCIĄ I CUKRZYCĄ TYPU 2 

Kamil Ziarniak, I rok SD 

Opiekun pracy: dr hab. Joanna Śliwowska, prof. nadzw. 

Pracownia Neurobiologii, Instytut Zoologii  

 

Wstęp  
Otyłość i cukrzyca uznawane są przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za 

choroby cywilizacyjne. U chorych, poza nieprawidłowościami metabolicznymi i 
hormonalnymi (m.in. hyperglikemia, insulinooporność) często występują zaburzenia w 
funkcjonowaniu osi podwzgórze – przysadka mózgowa – gonady (PPG; m. in. 
hypogonadyzm czy rozregulowanie cyklu płciowego). Niedawno poznanym, 
nadrzędnym elementem w regulacji osi PPG jest kisspeptyna (KP), która w jądrze 
łukowatym podwzgórza (ARC) ulega koekspresji z dwoma innymi peptydami – 
neurokininą B (NKB, peptyd z grupy tachykinin) i dynorfiną (DYN, endogenny opioid), 
tworząc tzw. neurony KNDy.  

Choć w literaturze dostępne są informacje nt. wpływu statusu energetycznego na 
ekspresję kisspeptyny i jej receptora (GPR54) – wiadomo między innymi, że ekspresja 
kisspeptyny w podwzgórzu hamowana jest przez ujemny bilans energetyczny – o tyle 
skupiają się one w zasadzie wyłącznie na samcach.  Ponadto, rola pozostałych dwóch 
peptydów w regulacji osi PPG również nie jest dobrze poznana – dotychczas zebrane 
dane sugerują, że NKB stymuluje, zaś DYN hamuje wydzielanie kisspeptyny. Podobnie 
również jak w przypadku KP, niewiele wiadomo o wpływie dodatniego bilansu 
energetycznego na ekspresję dwóch pozostałych peptydów w mózgu samic, jak również 
o roli pozostałych tachykinin (neurokinina A, substancja P) w regulacji osi PPG. Stąd też 
moje badania prowadzone będą na poziomie centralnym i dotyczyć będą jądra 
łukowatego podwzgórza samic, w którym zlokalizowane są neurony KNDy i gdzie mogą 
zachodzić interakcje pomiędzy centralną regulacją procesów metabolicznych i 
rozrodczych.  
 
Hipotezy badawcze  

1. Nieprawidłowa dieta  prowadząca do otyłości i cukrzycy typu 2 wpływa na 
zaburzenia procesów rozrodczych, wynikających z deregulacji osi podwzgórze-
przysadka mózgowa-gonady oraz cyklu płciowego szczurzyc. 

2. Otyłość i/lub cukrzyca typu 2 wpływają na ekspresję peptydów neuronów KNDy 
w jądrze łukowatym podwzgórza szczurzyc. 

3. Usunięcie jajników i/lub podanie estradiolu i progesteronu wpływa na ekspresję 
peptydów KNDy w jądrze łukowatym podwzgórza szczurzyc z eksperymentalnie 
indukowaną otyłością i cukrzycą typu 2. 

4. Podanie receptorów tachykinin (NKA, NKB, SP) wpływa na sekrecję LH i FSH u 
szczurzyc z eksperymentalnie wywołaną cukrzycą typu 2 po owariektomii (OVX) 
oraz owariektomii suplementowanej estrogenem (E2). 

 
Cele pracy  
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W ramach projektu zamierzam:  
1. Określić wpływ otyłości indukowanej dietą (DIO) i cukrzycy typu 2 (DM2) na 

ekspresję peptydów neuronów KNDy w podwzgórzu oraz na profil hormonalny, 
metaboliczny i cykl płciowy samic szczurów;  

2. Określić wpływ:  i. usunięcia jajników (OVX); ii. usunięcia jajników i podania 
estrogenu (OVX+E); oraz iii.  usunięcia jajników i podania estrogenu i 
progesteronu (OVX+E2+P4) na ekspresję peptydów neuronów KNDy u szczurzyc 
zdrowych, z DIO i DM2;  

3. Określić efekt domózgowego podania agonistów dla receptorów tachykinin: 
neurokininy A (NKA), neurokininy B (NKB) oraz substancji P (SP) na sekrecję LH 
i FSH u szczurzyc z eksperymentalnie wywołaną DM2 po OVX oraz OVX+ E2. 

 
Przewód doktorski: nie otwarty  
 
Finansowanie: Badania finansowane są z grantu NCN OPUS 2015/17/B/NZ4/02021. 
Kierownik: dr hab. Joanna Śliwowska, prof. nazdw. 
 
 
Spis publikacji  
 
Oryginalne prace twórcze:  
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Nowak, K.W. and Sliwowska, J.H., (2016). Effects of high-fat diet-induced obesity and 

diabetes on Kiss1 and GPR54 expression in the hypothalamic–pituitary–gonadal 

(HPG) axis and peripheral organs (fat, pancreas and liver) in male rats. 

Neuropeptides, 56, pp.41-49. (IF: 2,726 , MNiSW: 20 pkt.) 

2. Dudek, M., Kołodziejski, P.A., Pruszyńska‐Oszmałek, E., Ziarniak, K. and Sliwowska, 

J.H., (2017). Effects of Orchidectomy and Testosterone Replacement on Numbers of 

Kisspeptin‐, Neurokinin B‐, and Dynorphin A‐Immunoreactive Neurones in the 

Arcuate Nucleus of the Hypothalamus in Obese and Diabetic Rats. Journal of 

neuroendocrinology, 29(2). (IF: 3,146 ; MNiSW: 25 pkt.) 

Praca przeglądowa: 

1. Ziarniak K., Dudek M., Śliwowska J. H. (2016). Kisspeptyna – peptyd o wielu 

obliczach. KOSMOS 65(2): 217-225. (MNiSW: 12 pkt.) 
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BIOVEINS - ZIELONA I NIEBIESKA INFRASTRUKTURA MIAST: ZNACZENIE DLA 

BIORÓŻNORODNOŚCI I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW 

Patrycja Kamila Kwiatkowska, I rok SD 

Opiekun naukowy: prof. Piotr Tryjanowski 

IZ 

 

WSTĘP 

Projekt powstał w odpowiedzi na stale rosnące tempo urbanizacji i chęci zbadania jej wpływu na faunę 

i florę. Choć miasta zajmują jedynie 1,5% powierzchni Ziemi, to zamieszkuje w nich już ponad 

połowa ludzkiej populacji i tysiące innych gatunków zwierząt i roślin. Duże  zagęszczenie  miejskich  

zabudowań  sprzyja  fragmentacji terenów zielonych, co z kolei może negatywnie oddziaływać  na  ich  

różnorodność  biologiczną. Obecność zieleni miejskiej ma również wpływ na zdrowie i samopoczucie 

ludzi, co czyni ten temat szczególnie interesującym dla nas – ich mieszkańców. 

 

HIPOTEZY 

Wzrost stopnia zurbanizowania wpływa na zmniejszenie różnorodności biologicznej. Różnorodność 

biologiczna wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców miast. 

 

CEL 

Do najważniejszych celów projektu należy: znalezienie wzorców rozmieszczenia różnych organizmów 

w przestrzeni miejskiej; zbadanie wpływu urbanizacji na świat roślin i zwierząt; zaangażowanie 

mieszkańców miast w naukę obywatelską; stworzenie wytycznych dla decydentów odpowiedzialnych 

m.in. za projektowanie zieleni w Poznaniu; implementacja założeń inicjatywy „One Health” poprzez 

zaangażowanie naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach nauk biologicznych i 

medycznych, by lepiej rozpoznać problemy ze zdrowiem ludzi, zwierząt i w końcu całych 

ekosystemów oraz skutecznie im przeciwdziałać. 

 

MATERIAŁY I METODY 

Badania będą prowadzone  w  Poznaniu  (Polska),  Lizbonie  (Portugalia),  Paryżu  (Francja),  

Antwerpii  (Belgia),  Zurychu  (Szwajcaria)  i  Tartu  (Estonia). Prace terenowe będą wykonywane w 

latach 2018-2019, na obszarach zielonych wymienionych miast (głównie w parkach). Zostały one 

podzielone na sześć kategorii, w zależności od stopnia fragmentacji. Następnym krokiem będzie 

wybór spośród wszystkich terenów tych, które staną się bezpośrednim celem naszych badań. W 

każdym z wybranych obszarów, inwentaryzowanych będzie około 25 taksonów, według wspólnie 

uzgodnionej metodyki, na przykład: ptaki – obserwacje i ze słuchu, nietoperze za pomocą detektorów 

ultradźwięków, trzmiele w postawionych budkach. 

 

PRZEWIDYWANE WYNIKI 

Dzięki zaangażowaniu zespołów naukowych z różnych rejonów Europy, będziemy mogli porównać 

charakterystykę zieleni poszczególnych miast, określić czynniki wpływające na jej różnorodność 

biologiczną oraz – mamy nadzieję – w przyszłości wpłynąć na ich bardziej harmonijny rozwój. 

Ponadto, dzięki zaangażowaniu specjalistów z różnych dziedzin, możliwe będzie zaangażowanie się w 

inicjatywę „One Health”, przyczyniając się do poznania wpływu miejskich ekosystemów na stan 

zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które wspólnie dzielą. 

 

Przewód doktorski: nieotwarty. 

Numer grantu NCN: 2016/22/Z/NZ8/00004. 
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JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA MIĘSA HYBRYD KRÓLICZYCH 

Joanna Składanowska-Baryza I rok SD 

Opiekun naukowy:  dr hab. Marek Stanisz 

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców 

 

Wprowadzenie i motywacja: 

Jakość mięsa dotyczy szeregu cech chemicznych i fizykochemicznych surowca, obejmuje 

aspekty bezpieczeństwa, jego przydatności kulinarnej i technologicznej oraz cechy 

sensoryczne. Prowadzone badania w obszarze tematyki odnoszącej się do jakości mięsa 

wskazują na istnienie wielu zależności pomiędzy transportem żywych zwierząt metodą uboju, 

a kierunkiem oraz tempem przemian poubojowych na cechy jakościowe wykształcone w 

trakcie procesu dojrzewania mięsa. Praktycy i hodowcy poszukują ciągle nowych rozwiązań 

w celu utrzymania wysokiego potencjału produkcyjnego królików, pomimo dużego 

potencjału ras brojlerowych, coraz większą uwagę zaczęto poświęcać mieszańcom 

(hybrydom) powstałym z krzyżowania dwóch lub więcej ras. Powstałe hybrydy w zależności 

od celu ich wytworzenia osiągają najczęściej wyższe wskaźniki niż strona rodzicielska. 

Dlatego do intensywnej produkcji brojlerów króliczych wytwarza się wyspecjalizowane linie 

hybrydowe mateczne i ojcowskie. Dotychczasowe badania przeprowadzone zostały głównie 

na  mięsie królików czystych ras i koncentrowały się m.in. na przebiegu poubojowych 

procesów biochemicznych  oraz ich wpływie na jakość mięsa. Jednak ważnymi parametrami 

jakości mięsa jest wartość pH, od kwasowości zależna jest wodochłonność, kruchość, smak 

mięsa i jego barwa. Ponadto wielu autorów wykazało wysoki wpływ stresu na jakość 

pozyskanego mięsa. Mięso królicze, zakwalifikowano do grupy mięs z wadą PSE (ang. Pale, 

soft, exudative), surowiec z tą wadą traci swoją elastyczność i spoistość, przypominając mięso 

ugotowane (Kowalska i in. 2016, Liste i in. 2008, Maria i in. 2006, Trocino i in. 2003).  

Hipoteza badawcza: 

zakłada istotne zależności pomiędzy postępowaniem ze zwierzętami przed ubojem, metodą 

uboju, a przemianami poubojowymi w mięsie, które mają wpływ na jakość technologiczną 

mięsa hybryd króliczych. 

Cel badań: 

analiza chemiczna i fizykochemiczna mięsa hybryd króliczych oraz analiza zależności 

pomiędzy metodą uboju oraz postępowaniem przed ubojowym (m.in. transport), a jakością 

mięsa. 

Przewidziana metodyka: 

Planowane jest wykonanie pomiaru kwasowości pH-metrem (Handylab 2, SCHOTT) z 

elektrodą szklano-kalomelową (ERH-11X1) oraz temperatury cyfrowym termometrem, 

(Candy BBQ) w dwóch mięśniach: m. longissimus i m. semimembranosus. Czynności te 

zostaną powtórzone wielokrotnie. Analizy jakości technologicznej obejmą: pomiar barwy w 

systemie CIELab (L*,a*, b*) aparatem Minolta Colorimeter CR-200b, pomiar 

wodochłonności trzema metodami: pomiar zawartości wody wolnej metodą Grau'a i Hamm'a 

(1953) w modyfikacji Pohja and Niinivaara (1957), wyciek naturalny i termiczny metodą 



77 
 

Honikel'a (1998), instrumentalny pomiar kruchości wykonany na aparacie Stable Micro 

Systems Texture Analyser (siła cięcia przystawką Warner-Bratzler oraz gryzienie przystawką 

Volodkevich Bite Jaws). Stres spowodowany transportem zostanie oceniony za pomocą 

wyjściowego poziomu kortyzolu w surowicy, insuliny, glukozy, cholesterolu całkowitego, 

triglicerydów, NEFA i białka (Baias i in., 2012, Fazio i in., 2015). Profil metaboliczny 

zostanie zmierzony za pomocą komercyjnych testów diagnostycznych enzymatyczno-

kolorymetrycznych. Triglicerydy, całkowity cholesterol, glukoza, całkowite stężenie białka 

zostaną określone przy użyciu Pointe Scientific (zestawów odczynników). Stężenie 

niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) zostanie zmierzona za pomocą zestawu 

do oznaczania NEFA (HR Series NEFA-HR (2)). Gęstość optyczna próbek zostanie oceniona 

przy użyciu czytnika mikropłytek Synery 2. Ocenę Profilu hormonalnego surowicy zostanie 

oznaczona stosując zestawy do radioterapii radioimmunologicznej (RIA). Kortyzol zostanie 

zbadany stosując zestaw Cortisol. Insulina zostanie oznaczona stosując zestaw Insulin 

RIA. Radioaktywność próbek zostanie zmierzona za pomocą licznika Gamma firmy Wallac 

Wizard 1470. 

 

Przewód doktorski: nieotwarty  
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ŻYWIENIOWE INTERAKCJE POMIĘDZY EGZOGENNYMI KARBOHYDRAZAMI I EMULSYFIKATORAMI 

W BADANIACH NA DROBIU 

Marta Kubiś, I rok SD 

Opiekun: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw. 

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

 

 Procesy fizjologiczne zachodzące w przewodzie pokarmowym ptaków przebiegają w 

środowisku wodnym. Aby doszło do efektywnego trawienia i wchłaniania kwasów tłuszczowych 

muszę one utworzyć micele. Jest to proces niezbędny ze względu na hydrofobowe właściwości 

związków tłuszczowych. W przewodzie pokarmowym w tym procesie uczestniczą emulsyfikatory (tj. 

sole żółciowe). Badania pokazują, że u młodych ptaków (do ok. 2 tygodnia życia) sekrecja soli 

żółciowych jest zbyt mała. Dlatego aby poprawić strawność tłuszczu pochodzącego z paszy w 

początkowym okresie odchowu stosuje się dodatek egzogennych emulsyfikatorów.  

W paszach pochodzenia roślinnego występuje frakcja polisacharydów nieskrobiowych (NSP), 

Ich negatywy wpływ na strawność składników pokarmowych został potwierdzony wieloma 

badaniami. Ich niekorzystny wpływ na wyniki produkcyjne i polega na znacznym zwiększeniu lepkości 

treści pokarmowej, co z kolei powoduje spore ograniczenia w trawieniu i wchłanianiu składników 

pokarmowych. Zwiększona lepkość w przewodzie pokarmowym może być również przyczyną rozwoju 

niekorzystnej mikroflory. W żywieniu drobiu dość popularne jest stosowanie enzymów mających 

ograniczyć negatywne działanie węglowodanów nieskrobiowych. Karbohydrazy mogą działać w 

dwojaki sposób: udostępniając część składników pokarmowych lub poprzez redukcję lepkości 

ograniczyć negatywny wpływ NSP na procesy trawienia i wchłaniania. Stosowanie karbohydraz 

wpływa również na ilość i skład mikroflory przewodu pokarmowego oraz pośrednio na rodzaj 

produktów fermentacji prowadzonej przez te mikroorganizmy. To z kolei pośrednio i bezpośrednio 

przekłada się na funkcjonowanie układu pokarmowego ptaków, a tym samym na wykorzystanie 

składników pokarmowych i zdrowie zwierząt. 

W poprzednich doświadczeniach badających wpływ karbohydraz i emulsyfikatorów na 

strawność składników pokarmowych zauważono ciekawą interakcję pomiędzy tymi dwoma 

dodatkami. Wykazano, że strawność węglowodanów (NDF) jest większa w paszach z karbohydrazą i 

emulsyfikatorem niż w przypadku stosowania samego enzymu. Zależność tę tłumaczono poprzez 

lepszą dostępność węglowodanów strukturalnych dla enzymu (karbohydrazy) wynikającą z 

usprawnienia trawienia i wchłaniana tłuszczu dzięki dodatkowi emulsyfikatorów do diety. 

Dodatkowo, wyniki badań na gatunkach przeżuwających oraz wyniki badań in vitro wskazują, że 

emulsyfikatory mogą bezpośrednio wpływać na mikroflorę przewodu pokarmowego, co prowadzi do 

zmian ilościowych i jakościowych w jej składzie oraz wzrostu sekrecji enzymów bakteryjnych 

biorących udział w trawieniu węglowodanów. 

HIPOTEZA BADAWCZA: Karbohydrazy jak i emulsyfikatory wpływają na skład ilościowy i 
jakościowy mikroflory układu pokarmowego drobiu poprawiając wykorzystanie składników 
pokarmowych a także rozkład mikrobiologiczny węglowodanów strukturalnych w dolnym 
odcinku układu pokarmowego 
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CEL BADAŃ: Określenie zmian w wykorzystaniu składników pokarmowych,  i składzie 
mikroflory układu pokarmowego po zastosowaniu emulsyfikatora, karbohydrazy lub 
mieszaniny obu. 
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WPŁYW ZMIENNOŚCI LICZBY KOPII FRAGMENTÓW GENOMU NA OTYŁOŚĆ U PSÓW. 

Adrian Grzemski, I rok SD 

Opiekun naukowy: prof. Maciej Szydłowski 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

 

Wstęp: 

Otyłość staje się coraz poważniejszym problemem wśród zachodnich społeczeństw. Nieleczona 

prowadzi do rozwoju chorób serca i układu krwionośnego, astmy oraz cukrzycy. Pomimo wielu lat 

badań genetyczne podłoże otyłości oraz predyspozycji do rozwinięcia otyłości pozostają wciąż słabo 

poznane. Wiedza na temat otyłości u psów jest jeszcze skromniejsza. U tego gatunku jedynie 4 geny 

zostały powiązane z tą chorobą. Pies uznawany jest za dobry model dla badania wielu chorób 

człowieka. Lepsze poznanie genetycznych mechanizmów powstawania otyłości u tego gatunku może 

pomóc w walce z ta chorobą u ludzi. 

 

W dotychczasowych badaniach nad otyłością nacisk kładziony był na badanie krótkich polimorfizmów 

takich jak substytucje pojedynczego nukleotydu albo krótkie insercje i delecje. Klasą wariantów, która 

do tej pory nie była szeroko badana w kontekście otyłości są warianty strukturalne, a w szczególności 

zmienna liczba kopii fragmentów genomu (ang. Copy Number Variation). Jako region zmiennej liczby 

kopii uznaje się fragment badanego genomu, o długości przynajmniej tysiąca par zasad, występujący 

w liczbie kopii różnej od tej w genomie referencyjnym. Dotychczasowe badania wykazały związek 

między zmiennością w liczbie kopii a występowaniem chorób neurodegeneracyjnych takich jak 

choroba Parkinsona czy Alzheimera oraz w rozwoju nowotworów. 

 

Związek między występowaniem zmiennej liczby kopii a otyłości u ludzi został potwierdzony jedynie 

w 4 regionach. Zawierają one geny już wcześniej wiązane z rozwojem otyłości jak na przykład gen 

regulacji rozwoju neuronów NEGR1, geny kodujące receptory węchowe, gen amylazy  czy gen PPYR1 

biorący udział w procesach homeostazy. Wiedza na temat CNVów występujących  w psim genomie 

jest bardzo ograniczona. Jak dotąd zdołano wytypować jedynie 3 rejony kandydujące zawierające 

geny powiązane z otyłością u ludzi, w których wykryto występowanie CNVów. Potrzebne są dalsze 

badania, aby szerzej poznać podłoże występowania otyłości u psów i poszerzyć wiedzę na temat 

struktury zmienności liczby kopii u tego organizmu. 
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Hipoteza: 

Zmienna liczba kopii obszarów w genomie psa ma wpływ na rozwój otyłości. 

Struktura zmienności liczby kopii oraz miejsca ich występowania wykazują podobieństwo do 

genomu człowieka. 

Cele: 

 Analiza danych z sekwencjonowania 50 psów metodą Whole Genome Sequencing w celu 

wykrycia potencjalnych regionow o zmiennej liczbie kopii i powiązanie ich z otyłością u psów. 

 Dokonanie opisu wykrytych CNVów, ich dystrybucji na chromosomach, długości, 

charakterystyka regionów, w których występują. 

 Wykonanie analizy porównawczej między CNVami psa i człowieka wykorzystując bazy danych 

wariantów. 

 


