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Wykaz Doktorantów (rok akademicki 2020/2021) 

doktorant Rok 

SD 

opiekun 

Antkowiak Michał 3 prof. Maciej Szydłowski 

Buzek Anna 3 Prof. UPP dr hab. Marcin Komosa 

Dobrzański Jan 4 prof. Tomasz Szwaczkowski 

Filipiak Weronika 3 prof. Małgorzata Szumacher 

Jagiełło Zuzanna 4 dr hab. Grzegorz Maciorowski 

Jasaszwili Mariami 3 Prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski 

Kaźmierczak Sandra 4 dr hab. Oskar Wasielewski 

Kęsy Mateusz 4 dr hab. Monika Fliszkiewicz 

Krzemińska Paulina 4 prof. Marek Świtoński 

Leciejewska Natalia 4 prof. Dariusz Skarżyński 

Matuszewska Julia 3 Prof.  Joanna Śliwowska 

Michlewicz Michał 3 prof. Piotr Tryjanowski 

Plewa Barbara  3 prof. Hanna Jackowiak  

Starosta (Bryszak) Magdalena 4 prof. Adam Cieślak 

Sypniewski Mateusz 3 Prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel 

Szulc Paulina 4 prof. Adam Cieślak 

Wiśniewska Zuzanna 3 Prof UPP dr. hab. Sebastian Kaczmarek 
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1.07.2021 

9.00 prof. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska)  

Covid 19 - porozmawiajmy o szczepionkach …. 

platforma meet.google.com/cyq-jrwn-grd  

 

Wykaz Doktorantów (rok akademicki 2020/2021) 

doktorant Rok 

SD 

opiekun Godzina 

prezentacji 

Antkowiak Michał 3 prof. Maciej Szydłowski 10.15 

Buzek Anna 3 Prof. UPP dr hab. Marcin Komosa 10.30 

Dobrzański Jan 4 prof. Tomasz Szwaczkowski 10.45 

Filipiak Weronika 3 prof. Małgorzata Szumacher 11.00 

Jagiełło Zuzanna 4 dr hab. Grzegorz Maciorowski 11.15 

Jasaszwili Mariami 3 Prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski 11.30 

Kaźmierczak Sandra 4 dr hab. Oskar Wasielewski 11.45 

Kęsy Mateusz 4 dr hab. Monika Fliszkiewicz 12.00 

   przerwa 

Krzemińska Paulina 4 prof. Marek Świtoński 12.30 

Leciejewska Natalia 4 prof. Dariusz Skarżyński 12.45 

Matuszewska Julia 3 Prof.  Joanna Śliwowska 13.00 

Michlewicz Michał 3 prof. Piotr Tryjanowski 13.15 

Plewa Barbara  3 prof. Hanna Jackowiak  13.30 

Starosta (Bryszak) Magdalena 4 prof. Adam Cieślak 13.45 

Sypniewski Mateusz 3 Prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel 14.00 

Szulc Paulina 4 prof. Adam Cieślak 14.15 

Wiśniewska Zuzanna 3 Prof UPP dr. hab. Sebastian Kaczmarek 14.30 
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Michał Antkowiak 

III rok SD 

Zmienność genetyczna otyłości psa domowego (Canis Familiaris) 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Szydłowski 

 

 

Hipoteza pracy: W populacji psa domowego istnieje zmienność genetyczna związana z nadwagą oraz 

otyłością. 

Cel pracy: Analiza zmienności genetycznej w powiązaniu z otyłością przy wykorzystaniu technik 

molekularnych i statystycznych 

 

Materiał badań stanowią przedstawiciele gatunków należących do rodziny psowatych: 119 osobników 

psa domowego (Canis familiaris) należących do rasy labrador retriever. DNA izolowano z krwi 

mrożonej. Zwierzęta podzielone były na grupy badawcze w zależności od masy ciała (waga prawidłowa, 

nadwaga, otyłość). 

Metodyka: DNA osobników wyizolowano za pomocą zestawu MasterPure DNA Purification Kit for 

Blood Version II (Epicenter). Analiza zmienności liczby kopii została wykonana przy pomocy techniki 

cyfrowej emulsyjnej łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. Droplet Digital PCR).  

Urządzenia i odczynniki wykorzystywane przy ddPCR zostały dostarczone przez Bio-Rad.  

Do analizy uzyskanych wyników użyto programu QuantaSoft (v. 1.7.4.0917), zaś do analizy 

statystycznej wykorzystano środowisko R (v. 3.4.0) 

Wyniki:Dotychczas przebadano sześć genów kandydujących, potencjalnie powiązanych z otyłością. 

Analiza zmienności liczby kopii genu AMY2B nie wykazała powiązania pomiędzy polimorfizmem typu 

CNV omawianego genu a występowaniem otyłości. Wykryto jednak iż zakres zmienności liczby kopii 

genu w przebadanej populacji labradorów (9 – 18 kopii) jest większy niż wskazywały wcześniejsze 

badania dla tej rasy. Badania zmienności kopii fragmentów genów RYR3 oraz SLC12A6 wykazały 

istotny związek pomiędzy wykrytymi delecjami a występowaniem otyłości. Co więcej, wyniki dla obu 

genów pokrywają się w ponad 90%. Oba geny znajdują się na tym samym chromosomie, w relatywnie 

niewielkim oddaleniu. Testy fragmentów genów ACACA oraz MME nie wykazały obecności istotnej 

zmienności liczby kopii. Część wyników dla NPY4R okazała się niejednoznaczna, dlatego badania tego 

genu będą kontynuowane. 

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:    wrzesień 2021 

% zaawansowania badań:     45% 

Liczba publikacji z IF: suma/w tym do doktoratu:  2/1 

Planowany termin obrony:     czerwiec 2022 
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Anna Buzek 

III rok SD  

Cechy układu krążenia u ptaków szponiastych (Accipitiformes) ze szczególnym uwzględnieniem 

odgałęzień tętnicy trzewnej 

Promotor: dr hab. Marcin Komosa, prof. UPP 

 

• Hipoteza badawcza: 

Duże zróżnicowanie morfologiczne ptaków szponiastych pociąga za sobą zmienności w budowie 

układu krążenia oraz przebiegu tętnicy trzewnej i jej odgałęzień.  

• Cele badań: 

1. Opis układu krwionośnego  poszczególnych ptaków szponiastych – w szczególności przebieg 

tętnicy trzewnej i jej odgałęzień. 

2. Znalezienie różnic i podobieństw w budowie układu krwionośnego różnych gatunków ptaków.  

3. Znalezienie  relacji morfofunkcjonalnych pomiędzy tętnicą trzewną, a poszczególnymi 

narządami. 

• Materiał i metody 

 

1. Pozyskiwanie ptaków z lecznic weterynaryjnych oraz azylu, które zostały z konieczności 

zakwalifikowane do zabiegu eutanazji lub padły w trakcie leczenia i przebywania w azylu 

2. Wypreparowanie części narządów, które utrudniają kolejne etapy prac. 

3. Ostrzykiwanie układu krwionośnego lateksem. Po zastygnięciu lateksu, ptaki umieszczane są 

w odpowiednim roztworze formaliny w celu konserwacji. 

4. Wypreparowywanie układu krwionośnego (tętnica trzewna oraz jej odgałęzienia). 

5. Wykonywanie  pomiarów preparatów 

6. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej 

7. Analiza preparatów oraz opis odgałęzień tętnicy trzewnej w celu znalezienia różnic i 

podobieństw u różnych gatunków ptaków szponiastych 

 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników: 

Przygotowano preparaty ptaków, które ostrzyknięte zostały lateksem i po zastygnięciu lateksu 

zakonserwowane w formalinie. Kolejnym etapem było wypreparowywanie układu krwionośnego 

każdego ptaka. Następnie wypreparowana zostaje sama tętnica trzewna oraz jej odgałęzienia. Ostatni 

etap prac to wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarów oraz analiza wyników. 

 

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego   brak 

% zaawansowania badań    20% 

Liczba publikacji z IF     brak 
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Genetyczne uwarunkowania zmienności liczebności miotu świń 

Jan Dobrzański 

IV rok SD 

Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, dr inż. Ewa Sell-Kubiak 

 

HIPOTEZA: Wielkość miotu świń jak i jego zmienność mają podłoże genetyczne. 

CELE PRACY: Utworzenie nowych fenotypów dla zmienności wielkości miotu z wykorzystaniem 

wariancji resztowej. Analiza zidentyfikowanych asocjacji pomiędzy SNP a wybranymi cechami 

reprodukcyjnym. Badanie zależności pomiędzy genami w których sekwencjach znajdują się wykryte 

SNP dla cech reprodukcyjnych a następnie analiza interakcji białek kodowanych przez te geny.  

Metaanaliza pełnych wyników pięciu badań asocjacyjnych (GWAS) mających na celu zidentyfikowanie 

polimorfizmów odpowiedzialnych za wielkość miotu. 

MATERIAŁ I METODY: Analizą objęto 246 799 miotów 53 804 loch z ferm Topigs Norsvin. Do 

estymacji komponentów zmienności dla wielkości miotu niezbędnych do utworzenia nowego fenotypu 

posłużyły trzy modele statystyczne różniące się efektami stałymi i losowymi. Następnie na podstawie 

każdego z trzech modeli oszacowano wariancję komponentów resztowych na przestrzeni kolejnych 

obserwacji dla danego zwierzęcia. Otrzymane wartości przekształcono logarytmicznie uzyskując trzy 

„fenotypy zmienności”. Dla każdego fenotypu oszacowano: współczynnik odziedziczalności (h2), 

współczynnik genetycznej zmienności na poziomie odchylenia standardowego (GCVSDe) oraz korelacje 

genetyczne pomiędzy fenotypami i pomiędzy wielkością TNB i jej zmiennością. Przeprowadzona 

została analiza zidentyfikowanych asocjacji pomiędzy SNP a wybranymi cechami reprodukcyjnymi. 

Następie zbadane zostały zależności pomiędzy genami w których sekwencjach znajdują się wykryte 

SNP dla cech reprodukcyjnych przy wykorzystaniu metody GO Terms w oparciu o test fishera i system 

klasyfikacji PANTHER wraz z analizą porównawczą sieci interakcji pomiędzy białkami przy 

wykorzystaniu sytemu STRING Genomics v.11. Finalnym elementem pracy była metaanaliza pełnych 

wyników badań asocjacyjnych (GWAS) uzyskanych z pięciu publikacji oparta na modelu ważonej 

standaryzacji Z w programie METAL.  

WSTĘPNE WYNIKI: Dla utworzonych fenotypów uzyskano identyczne oszacowania h2=0,021 i 

korelacji genetycznych pomiędzy komponentami addytywnymi na poziomie 0,98. Otrzymane wyniki 

wskazują na obecność komponentu genetycznego dla fenotypów, co umożliwia ich wykorzystanie do 

celów hodowlanych jak i również wskazuje na to, iż fenotypy uzyskane z różnych modeli są pod 

względem genetycznym tą samą cechą. Oszacowania dla GCVSDe wahały się w granicach 0,81 do 0,83. 

Oznacza to, że na przestrzeni pięciu pokoleń możemy maksymalnie uzyskać zmniejszenie zmienności 

miotu o jedno prosię. Uzyskano również dodatnie korelacje genetyczne dla liczebności miotu i jego 

zmienności. Zgromadzono 38 prac przedstawiających przynajmniej jedną asocjacje pomiędzy SNP a 

badanymi cechami. Zidentyfikowane SNP rzadko były zlokalizowane w eksonach. Geny o największej 

liczbie wykrytych asocjacji leżących w ich sekwencjach kodujących to: GABRG3, RBT7, PRKD1 i 

STXBP6. Na podstawie analizy GO Terms wskazano iż w badanej grupie genów nad reprezentowane 

były ścieżki związane z rozwojem i regulacją układu nerwowego a także rozwojem nerek, układu 

moczowo – płciowego i mózgu. Badanie interakcji białek produkowanych przez wskazane w 

poprzednich etapach analizy geny umożliwiło zidentyfikowanie 12 krótkich łańcuchów powiązań 

zawierających maksymalnie siedem protein. W wyniku przeprowadzonej metaanalizy udało się 

zidentyfikować jeden wcześniej nie publikowany SNP związany z wielkością miotu – rs81300422 

leżący w intronie genu FAM13C związanego z chorobami nowotworowymi endometrium.  

 

Stan zawansowania:    85% 

Przewód doktorski:    otwarty 26.04.2019 

Finansowanie:     Grant NCN: 2016/23/D/NZ9/00029 (kierownik dr inż. Ewa 

Sell-Kubiak) 
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Weronika Filipiak 

III rok SD 

Poziom produkcji metanu u kuców w zależności od stanu fizjologicznego 

prof. dr. hab. Małgorzata Szumacher 

  

 

 

• Hipoteza i cel pracy  

Hipoteza badawcza zakłada wyższą produkcję metanu u klaczy źrebnych oraz w laktacji. 

Cele badawcze: określenie wpływu stanu fizjologicznego (ciąża, laktacja) na (i) rozmiar 

produkcji metanu oraz (ii) liczebność populacji metanogenów występujących w przewodzie 

pokarmowym kuców. 

• Materiał i metody: Materiał badawczy stanowią kuce rasy szetlandzkiej. 4 klacze  

w wieku 4 lat podzielono na dwie grupy ze względu na stan fizjologiczny: klacze nieźrebne 

(próba kontrolna) i klacze w ciąży/ laktacji (próba badawcza).  

Doświadczenie zakłada 2 etapy, każdy składający się z 21 dni. I etap obejmuje porównanie 

produkcji metanu od klaczy nieźrebnych i klaczy w ciąży a II etap od klaczy nieźrebnych i 

klaczy w laktacji. Zwierzęta otrzymują dawkę pokarmową dostosowaną do stanu 

fizjologicznego. Każdego dnia badań kuce będą przez 2 godziny przebywały w komorach 

respiracyjnych wyposażonych w urządzenie NDIR (nondispersive infrared analyzer) do 

pomiaru stężenia CH4 oraz CO2. Produkcja metanu i dwutlenku węgla zostanie określona za 

pomocą analizatora bliskiej podczerwieni (Servomex 4000 Series, Servomex Ltd., UK, 1210 

Gfx model) w zakresie 0 -5000 ppm dla dwutlenku węgla i 0 -1000 ppm dla metanu.  

 Ponadto pobrane zostaną próby kału w celu oznaczenia populacji metanogenów. Ogólna 

liczebność baterii, jak i ilościowa i jakościowa ocena populacji metanogenów zostanie 

wykonana za pomocą techniki Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ (FISH), według 

zmodyfikowanej metody opisanej przez Józefiak i wsp. (2013). W analizie metanogenów 

zostaną wykorzystane 3 rodzaje sond: jedna dla całkowitej liczby metanogenów (S-D-Arch-

0915-a-A-20) oraz specyficzne dla dwóch rodzajów metanogenów: Methanomicrobiales (S-O-

Mmic-1200-a-A-21) i Methanobacteriales (S-F-Mbac-0310-a-A-22; Soliva i wsp., 2004). 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

Dotychczas wykonano I etap doświadczenia, a wyniki są analizowane. Wykonano analizę 

populacji metanogenów metodą FISH i wykonywane są obecnie obliczenia. Ze względu na 

konieczność zmiany profilu badań rozpoczęcie doświadczeń przesunęło się w czasie, stąd brak 

kompleksowych wyników. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie badań właściwych wykonano 

doświadczenie porównujące populacje metanogenów oraz parametrów biochemicznych krwi u 

koni starszych w zależności od rodzaju skarmianej dawki pokarmowej (wprowadzenie do dawki 

pokarmowej otrąb ryżowych). Uzyskane wyniki są obecnie analizowane. 

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego   (planowana) styczeń 2022 

% zaawansowania badań    30% 

Liczba publikacji z IF:     suma/w tym do doktoratu – 2/0 

Planowany termin obrony   grudzień 2022 
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Zuzanna Jagiełło IV rok SD 

Wpływ gniazdowych materiałów pochodzenia antropogenicznego na biologię i 

ekologię rozrodu ptaków 

Promotor: prof. UPP dr hab. Grzegorz Maciorowski 

Promotor pomocniczy: dr Marcin Tobółka  
Hipoteza i cel pracy  

Głównym celem projektu jest zbadanie jak materiały gniazdowe pochodzenia antropogenicznego 

wpływają na biologię rozrodu i ekologię ptaków. Gniazda ptaków mimo ogromnej różnorodności 

kształtów, rozmiarów, miejsca gniazdowego, materiałów gniazdowych zawsze mają tą samą, pierwotną 

funkcję – bezpieczne miejsce dla rozwoju jaj i piskląt. Środowisko się ciągle zmienia, a jedną z 

głównych funkcji gniazda jest utrzymywanie stabilnych warunków. Bardzo ważnymi czynnikami, które 

istotnie wpływają na sprawność osobniczą to warunki mikrobiologiczne oraz obecność ektopasożytów 

w gniazdach. Dodatkowo, badany będzie wpływ obecność materiałów antropogenicznych w gniazdach. 

Również będzie badany wpływ śmieci, związanej z nimi mikrobiologii na indywidualny rozwój 

osobników.  Dodatkowo, zostanie sprawdzony wpływ poziomu urbanizacji danego terenu, 

zanieczyszczenia środowiska śmieciami na budowę gniazda sikory modrej i bogatki. 

H1:Wbudowywanie materiałów antropogenicznych w gniazda u bocianów kolonijnych rośnie wraz z 

gradientem urbanizacyjnym.  

H2: Stopień zaśmiecenia gniazda wpływa na rozwój układu immunologicznego piskląt w odpowiedzi 

na zróżnicowaną ilość patogenów w gnieździe. 

H3: Wbudowywanie materiałów antropogenicznych w gniazda u sikory modrej i bogatki rośnie wraz z 

gradientem urbanizacyjnym oraz zanieczyszczeniem środowiska śmieciami w okolicy gniazda. 

Materiał i metody 

W sezonach 2018 i 2019 zostały zebrane próby mikrobiologicznych z gniazd (w tym plastiku, folii, 

tekstyliów), jaj i piskląt oraz zostały powtórzone reakcje hemolizy-hemoaglutynacji na krwi piskląt. W 

roku akademickim 2020/2021 planowana jest analiza tych danych i przygotowanie manuskryptu 

(dotyczy H2). W sezonie 2020 została przeprowadzona analiza składu gniazd sikory modrej i bogatki, 

zebrane dane dotyczące zanieczyszczenia środowiska śmieciami oraz podstawowej biologii lęgowej 

(dotyczy H3).  

Podsumowanie dotychczasowych wyników 

1) Prawdopodobieństwo wbudowywania śmieci u ptaków rośnie wraz z presją antropogeniczną, 

mierzoną za pomocą Human FootPrint Index. Wyniki oparte są na przeglądzie, do którego użyto 

danych z 55 populacji, obejmującej 24 gatunki, sprawdzone zostało 10 790 gniazd.  

2) Badania nad populacją bociana białego na terenie byłego województwa leszczyńskiego wskazują, 

że bocian biały wbudowuje śmieci w gniazda w zależności od zaśmiecenia terenu wokół gniazda. 

Ponadto, została wykazana zależność pomiędzy wiekem samicy, liczbą śmieci w gnieździe.  

3) Badania przeprowadzone w Hiszpanii, na 4 koloniach bociana białego wskazują, że 

prawdopodobieństwo wbudowywania śmieci u ptaków rośnie wraz z presją antropogeniczną, 

mierzoną za pomocą Human FootPrint Index. Ponadto, im bliżej gniazdo jest zlokalizowane do 

wysypiska śmieci, tym prawdopodobieństwo użycia śmieci w gnieździe jest większe.  

4) Badania przeprowadzone podczas stażu na Uniwersytecie Warszawskim, w projekcie badającym 

wpływ urbanizacji na ekologię i ewolucję sikory modrej i bogatki. Praca jest na etapie końcowych 

analiz danych i przygotowywania manuskryptu. 

Finansowanie: Dotacja dla młodych naukowców DB2019 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego     29.03.2019 

% zaawansowania badań       85% 

Liczba publikacji z IF: suma/w tym do doktoratu     4/3 

Planowany termin obrony      czerwiec 2022 

 

zdjęcie 
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Mariami Jasaszwili 

Rok studium – III 

Udział adropiny w regulacji adipogenezy oraz metabolizmu 

i funkcji endokrynnych adipocytów 

Promotor – dr hab. prof. UPP Marek Skrzypski 

 

 

• Hipoteza i cel pracy  

Hipoteza: Adropina reguluje adipogenezę oraz metabolizm i funkcje endokrynne adipocytów. 

Cel pracy: Celem pracy jest określenie wpływu adropiny na proliferację i różnicowanie 

komórek linii 3T3-L1 oraz preadipocytów białej i brunatnej tkanki tłuszczowej szczura, a także 

wpływ adropiny na metabolizm lipidowo-węglowodanowy i funkcje endokrynne adipocytów. 

• Materiał i metody 

Materiał do badań stanowią komórki mysich fibroblastów linii 3T3-L1 (ATCC® CL-173TM) 

pochodzące z ATCC, LGC Standards oraz pierwotne preadipocyty wyizolowane z białej i 

brunatnej tkanki tłuszczowej (WAT i BAT) młodych samców szczurów Wistar (ok. 100 g). 

Adropina pochodzi z firmy Bachem AG. W trakcie badań wykorzystywane są testy ELISA 

(m.in. test BrdU), reakcje real-time PCR w celu określenia poziomu ekspresji wybranych 

genów oraz ocena morfologiczna z dokumentacją fotograficzną przy użyciu barwienia 

czerwienią olejową (Oil Red O). Ponadto poziom ekspresji określany jest również badaniami 

prowadzonymi na poziomie białka (metoda Western blot). 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

Dotychczasowe wyniki badań pozwalają na wysunięcie następujących wniosków: 

- w komórkach 3T3-L1 oraz szczurzych białych i brunatnych preadipocytach występuje 

ekspresja genu Enho kodującego adropinę oraz genu Gpr19 kodującego receptor dla adropiny; 

- adropina wywiera stymulujący wpływ na proliferację komórek 3T3-L1 oraz szczurzych 

pierwotnych białych i brunatnych preadipocytów; 

- adropina wywiera hamujący wpływ na różnicowanie komórek 3T3-L1 oraz pierwotnych 

białych i brunatnych preadipocytów; 

- adropina zwiększa wydzielanie wolnych kwasów tłuszczowych oraz glicerolu ze 

zróżnicowanych komórek 3T3-L1 oraz zróżnicowanych pierwotnych białych adipocytów; 

- adropina wywiera wpływ na ekspresję wybranych adipokin (adiponektyna, rezystyna, 

wisfatyna) w zróżnicowanych komórkach 3T3-L1 oraz pierwotnych białych adipocytach. 

Reasumując dotychczasowe wyniki świadczą o występowaniu regulacyjnego wpływu adropiny 

na adipogenezę oraz metabolizm i funkcje endokrynne adipocytów.  

 
Data wszczęcia przewodu doktorskiego  29.03.2019 r.   

% zaawansowania badań   80 % 

Liczba publikacji z IF     suma 7/ w tym do doktoratu 2 

Planowany termin obrony    do czerwca 2022 

 



 

Roczne seminarium Studium Doktoranckiego WWZ UP w Poznaniu 

1.07.2021 

 

 

Sandra Kaźmierczak 

VI 

Optymalizacja pracy enzymów celulolitycznych pochodzących z jelit 

wybranych gatunków chrząszczy 

Promotor: dr hab. Oskar Wasielewski 

Promotor pomocniczy: dr Tatiana Wojciechowicz 

 

 

• Hipotezy  

1) Aktywności celulaz u wybranych gatunków owadów jest różna. 

2) Różne warunki środowiska reakcji wpływają na aktywność celulaz. 

3) Dieta ma wpływ na aktywność celulaz. 

Cele pracy: 

1) Charakterystyka kinetyki reakcji enzymatycznej. 

2) Optymalizacja warunków dla enzymów celulolitycznych u poszczególnych gatunków 

owadów. 

3) Zbadanie wypływu diety na aktywność enzymów celulolitycznych 

 

• Materiał i metody 

Materiał badawczy będą stanowiły ekstrakty z jelit larwy i imago mącznika młynarka 

oraz Pleśniakowca lśniącego. 

Aktywność enzymatyczna będzie oznaczana była przy użyciu kwasu 3,5- dinitrosalicylowego. 

Otrzymane wyniki zostaną porównane z wynikami z analizy zymograficznej. Do oznaczania zawartości 

białka w próbkach posłuży test BCA. 

Owady będą karmione różną dietą o zróżnicowanej zawartości celulozy przez okres 3 tygodni. 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

Oznaczono aktywności enzymów z grupy endo- i egzo-celulaz u obu gatunków w różnych 

temperaturach oraz stężeniach substratów. 

Najwyższą aktywność enzymy wykazywały w temperaturze 60 °C zarówno u larw jak i 

postaci imago u Pleśniakowaca lśniącego (Alphitobius diaperinus). W przypadku larw Mącznika 

młynarka najwyższą aktywność enzymy osiągały w 50 °C, a u imago 40 °C. Najwyższą aktywność 

enzymów z grupy endo-celulaz u larw wykazano u osobników karmionych mąką kukurydzianą. 

Optymalną dietą, przy której aktywność enzymów była na dostatecznie wysokim poziomie u obu 

gatunków była dieta kontrolna, czyli otręby pszenne. Stąd można wnioskować, że enzymy 

celulolityczne pozyskane z obu gatunków mogą mieć potencjalne zastosowanie w produkcji biopaliw 

na bazie produktów celulozowych. 

Dodatek antybiotyków nieznacznie wpłynął na spadek aktywności enzymów celulolitycznych, 

co sugeruje iż owady produkują własne enzymy celulolityczne. 

Dodanie enzymów celulolitycznych pochodzących z grzybów wpłynęło na lepszy rozkład celulozy. 

Dzięki analizom zymograficznym udało się określić jakiej wielkości są enzymy odpowiedzialne za 

trawienie celulozy przez owady.  

 
Data wszczęcia przewodu doktorskiego:   29.03.2019 

% zaawansowania badań     90% 

Liczba publikacji z IF:      suma/w tym do doktoratu 4/0 

Planowany termin obrony     grudzień 2022  
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1.07.2021 

Mateusz Kęsy 

Rok studium 4 

Ocena możliwości wykorzystania murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) jako czynnika 

zwiększającego plonowanie wybranych gatunków drzew w leśnych plantacjach 

nasiennych 

Promotor dr hab. Monika Fliszkiewicz 

Promotor pomocniczy dr Weronika Banaszak-Cibicka 

• Hipoteza i cel pracy  

Celem badań jest określenie możliwości wykorzystania murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania 

wybranych gatunków drzew w leśnych uprawach nasiennych. Ocenie podlega również możliwość 

rozmnażania murarki ogrodowej na terenie leśnych upraw nasiennych. W ramach prowadzonych badań 

postawiono trzy hipotezy: 

1) Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) wpływa korzystnie na plonowanie wybranych gatunków drzew 

leśnych, 2) Leśne Plantacje Nasienne stanowią dogodne miejsce do rozwoju murarki ogrodowej (Osmia 

rufa L.), 3) Apidofauna występująca na plantacjach nasiennych jest niewystarczająca do efektywnego 

ich zapylania.  

• Materiał i metody 

Wytypowano drzewa doświadczalne, przy których umieszczone zostały sztuczne agregacje 

pszczół samotnic (oprzędy z owadami oraz gniazda z trzciny pospolitej do zasiedleń) oraz zbliżone w 

wielkości i pokroju drzewa kontrolne, przy których nie była umieszczana murarka. Wystawienie 

owadów było zsynchronizowane z terminem zakwitania danego gatunku drzew. Zarówno na drzewach 

zapylanych dodatkowo przez murarkę, jak i bez niej, zostały wytypowane gałęzie ze zbliżoną liczbą 

kwiatów, na których zostały nałożone izolatory z siatki w celu określenia stopnia samozapylenia. 

W czasie zasiedlania gniazd przez pszczoły, pobrano losowo rurki trzcinowe z gniazd, w celu analizy 

pyłkowej komór lęgowych. Z wytypowanych drzew doświadczalnych oraz kontrolnych zebrano nasiona 

w celu określenia ilości i jakości materiału siewnego. Po zakończeniu rozwoju owadów przeprowadzono 

kontrolę zasiedlonych gniazd.  

• Podsumowanie dotychczasowych wyników: 

Dotychczas udało się zgromadzić wyniki z trzyletniego okresu badań (2018-2020). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż przy wykorzystaniu murarki ogrodowej do zapylania lipy 

drobnolistnej można uzyskać zdecydowanie większą liczbę nasion z drzew doświadczalnych aniżeli 

kontrolnych przy reprodukcji owadów na poziomach: 82-206 % (2018), 0-4% (2019) oraz 0-11% 

(2020). Przy uprawie dębu bezszypułkowego również zauważono korzystny wpływ murarki na 

plonowanie drzew, a reprodukcja wyniosła w zależności od plantacji: 239-447% (2018), 56-63% (2019) 

oraz 12-71% (2020). Dotychczasowe wyniki dotyczące uprawy czereśni ptasiej nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie wpływu murarki na plonowanie tego gatunku (zmienne warunki pogodowe, 

częste przemarzanie drzew), natomiast reprodukcja owadów osiągnęła poziom: 313-382% (2018), 

45- 11% (2019) oraz 61-91% (2020).  

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego 23.04.2021 

% zaawansowania badań 80% 

Liczba publikacji z IF: suma 1/ w tym do doktoratu 0 

Planowany termin obrony 2022  
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Paulina Krzemińska  

IV rok studiów doktoranckich 

Polimorfizm i ekspresja wybranych genów kandydujących psów z  zaburzeniami rozwoju płci 

Promotor: prof. dr hab. Marek Świtoński 

 

• Hipoteza i cel pracy  

Hipoteza: W patogenezie zaburzeń rozwoju płci psów istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne lub 

epigenetyczne (np. metylacja DNA), które są dotąd poznane w niewielkim stopniu.  

Cel pracy: Analiza molekularna wytypowanych genów kandydujących dla zaburzeń rozwoju płci 

(DSD) psów z prawidłowym genem SRY. 

• Materiał i metody 

Materiały: próbki krwi i gonad od psów z różnymi zaburzeniami rozwoju płci manifestującymi się: 

niedorozwojem prącia, spodziectwem lub wnętrostwem oraz zdrowych psów kontrolnych.  

Metody: sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, ddPCR, PCR w czasie rzeczywistym, western blot, 

analiza metylacji DNA, analiza bioinformatyczna sekwencji DNA. 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

1. Współwystępowanie wnętrostwa i spodziectwa u psów wydaje się częstsze, niż sugerowano 

wcześniej. Warianty genów kandydujących (SRD5A2, MAMLD1) dla spodziectwa nie wykazały 

związku  z badanymi fenotypami DSD psów (Sexual Development, 2019). 

2. Zidentyfikowano mutację w układzie homozygotycznym w genie HSD17B3, kodującym enzym 

zaangażowany w syntezę testosteronu, u psa z nieprawidłowymi zewnętrznymi narządami 

płciowymi (Animal Genetics, 2019). 

3. Położenie jąder w kanale pachwinowym wywołuje zmiany poziomu transkryptu genów CYP17A1 i 

CYP19A1, jak również poziomu metylacji promotora CYP17A1 (Animal Genetics, 2020).  

4. Zaobserwowano wyższą ekspresję mRNA genu INSL3 w jądrach pachwinowych wnętrów, dlatego 

zsekwencjonowano region promotorowy, jednakże nie zidentyfikowano polimorfizmów, które 

mogłyby być odpowiedzialne za zmienną ekspresją (Theriogenology, 2020). 

5. Analiza liczby kopii regionu kodującego genu SRY u psów XY DSD i psów kontrolnych wykazała 

w obu grupach obecność 2 lub 3 kopii tego genu (wyniki nieopublikowane). 

 
Data wszczęcia przewodu doktorskiego     30 listopada 2018 

% zaawansowania badań     90% 

Liczba publikacji z IF: suma/w tym do doktoratu    9/4 

Planowany termin obrony      drugi kwartał 2022 
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Natalia Leciejewska 

IV rok SD 
Enobosarm (Ostaryna)  jako modulator funkcji metabolicznych – badania in vitro i in 

vivo 

Promotor: prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński 

 
 

• Hipoteza i cel pracy  

Hipoteza: Enobosarm wpływa na metabolizm i funkcjonowanie tkanki tłuszczowej, mięśni 

szkieletowych oraz serca. 

Celem pracy jest określenie wpływu enobosarmu na metabolizm i funkcje tkanki tłuszczowej, mięśni 

szkieletowych oraz serca. 

• Materiał i metody 

Badania in vitro:  

Materiał do badań stanowiły linie komórkowe: mioblasty C2C12 oraz L6, kardiomioblasty H9C2 oraz 

adipocyty i pierwotne fibroblasty sercowe izolowane od samic i samców szczurów szczepu Wistar.   

W komórkach badano proliferację, przeżywalność oraz intensywność różnicowania w dojrzałe miocyty 

przy użyciu metod qPCR oraz Western blot 

Badania in vivo: 

Materiał stanowiły samce szczurów szczepu Wistar. Po 30 dniach podawania enobosarmu w pobranych 

tkankach wykonano analizy ekspresji genów i białek, a także barwienia histologiczne. 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

Eksperyment – tkanka tłuszczowa in vitro: W dojrzałych adipocytach wykazano, że enobosarm 

wpływa znacząco na procesy zachodzące w tkance tłuszczowej - intensyfikuje lipolizę oraz hamuje 

lipogenezę. Wykazano również zmiany w ekspresji i wydzielaniu adipokin- leptyny i adiponektyny. 

Eksperyment: mięśnie szkieletowe: in vitro: Enobosarm istotnie wpływa na przeżywalność 

i proliferację komórek. Wykazano również, że enobosarm wpływa na procesy różnicowania.   

In vivo: W materiale pozyskanym od zwierząt stwierdzono wzrost masy mięśniowej oraz wzrost 

ekspresji markerów różnicowania tkanki mięśniowej. W barwieniach histologicznych wykazaliśmy 

wzrost liczby jąder komórkowych w preparatach pozyskanych z mięśnia czworogłowego uda.  

Eksperyment: serce : in vitro: Enobosarm wpływa na procesy przeżywalności i proliferacji. Dodatkowo 

wykazaliśmy, że wpływa na proces różnicowania komórek. Wykazano również, że enobosarm 

stymuluje procesy profibrotyczne. 

In vivo: Wykazaliśmy wzrost ekspresji genu βMHC związanego z przerostem mięśnia sercowego, jak 

również wzrost ekspresji αaktyny mięśni gładkich (αSMA) typowej dla procesów fibrotycznych.  

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego   Przewód niewszczęty 

% zaawansowania badań   90% 

Liczba publikacji z I     suma/w tym do doktoratu 8/1 (1 w recenzji) 

Planowany termin obrony   koniec 2021 
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Julia Matuszewska 

Rok studium III 

Wpływ diety kafeteryjnej matki na rozwój układu rozrodczego i dojrzewanie płciowe 

potomstwa szczurów 

Promotor Prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska 

 

• Hipoteza  

1. Dieta kafeteryjna matki przyśpiesza dojrzewanie płciowe u potomstwa szczurów. 

2. Dieta kafeteryjna matki wpływa na liczbę neuronów KNDy w podwzgórzu potomstwa szczurów.  

3. Dieta kafeteryjna matki ma wpływ na ekspresje KiSS1/GPR54 w tkankach obwodowych 

kontrolujących metabolizm. 

• Cel pracy 

1. Porównanie występowania objawów dojrzewania u grupy potomstwa matek utrzymywanych na 

diecie kafeteryjnej (P-CAF) oraz u potomstwa grupy kontrolnej (P-K) 

2. Ocena liczby neuronów KNDy w jądrze łukowatym (ARC) podwzgórza u PD CAF oraz PK, przy 

pomocy metod immunohistochemicznych 

3. Badanie ekspresji KiSS1/GPR54 w tkance tłuszczowej, jądrach, jajnikach, wątrobie, trzustce u P-

CAF i P-K 

• Materiał i metody 

Eksperymenty przeprowadzone są na samicach szczura szczepu Wistar oraz ich potomstwie. Samice po 

ok. 10 tyg. chowu zostaną skojarzone z samcami szczura szczepu Wistar. W doświadczeniu 

przewidziano dwie grupy: kontrolna (K) oraz grupa z zaburzeniami metabolicznymi wywołanymi dietą 

kafeteryjną (CAF). Dieta CAF jest modelem dla tzw. diety zachodniej, często spożywanej w krajach 

wysoko rozwiniętych. Dieta CAF zawiera różnorodne produkty o dużej gęstości energetycznej, 

charakteryzujące się również dużą smakowitością. Są to: herbatniki, chipsy, masło orzechowe, 

czekolada, batony czekoladowe, ser żółty, kiełbasa, pasztet, dżem, mufinki, ciastka, suszone owoce. 

Zwierzęta będą otrzymywać dietę przez 10 tyg. przed zapłodnieniem, w trakcie ciąży (21 dni) i laktacji 

(21 dni). Potomstwo po odstawieniu od matki karmione będzie standardową dietą półsyntetyczną 

AIN93G. Tkanki (krew, mózg, wątroba, gonady, trzustka, tłuszcz) zostaną pobrane od potomstwa w 

trzech punktach czasowych: dla samic 30, 35 i 65 dniu życia; dla samców w 40, 45 i 65 dniu życia. 

Badany będzie profil metaboliczny przy użyciu metod immunoenzymatycznych (ELISA), 

radioimmunologicznych (RIA) oraz przeprowadzone zostaną badania immunohistochemiczne. 

• Podsumowanie dotychczasowych wyników 

W przeprowadzonych do tej pory badaniach pilotażowych wykazano, że dieta kafeteryjna wpływa na 

niższą wagę potomstwa w 25 dniu po urodzeniu w porównaniu do grupy kontrolnej. Potomstwo matek 

na diecie CAF charakteryzowało się istotnie wyższą zawartością tłuszczu w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Ponadto samice (F1) podchodzące od matek utrzymywanych na diecie CAF wykazywały 

wyższy poziom glukozy we krwi w porównaniu do samic (F1) grupy kontrolnej. Wykazano natomiast 

brak różnic w poziomie glukozy u samców (F1). Samice oraz samce pochodzące od matek  CAF 

cechowały się istotnie wyższym poziomem insuliny w surowicy krwi w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Samice (F1) pochodzące od matek CAF charakteryzowały się podwyższonymi poziomami 

czynników pro- i przeciwzapalnych (IL-6, IL-10 oraz TNF-α) w porównaniu do samic grupy kontrolnej. 

Natomiast samce (F1) matek CAF wykazały podwyższony poziom IL-10 bez zmian w pozostałych 

parametrach określających stan zapalny w porównaniu do samców (F1) grupy kontrolnej. 

 
Data wszczęcia przewodu doktorskiego Niewszczęty  

% zaawansowania badań 45% 

Liczba publikacji z IF: suma - 3/w tym do doktoratu: 0 

Planowany termin obrony: Czerwiec 2022 
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Michał Michlewicz 

Rok studium: III 

Wpływ antropopresji na dendrofilne gatunki mrówek 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski 

 

 

1. Hipotezy: 

• Zieleń miejska stanowi dogodne środowisko występowania dendrofilnych gatunków mrówek  

• Stopień urbanizacji, temperatura oraz cechy dendrometryczne drzew w mieście mają wpływ na 

występowanie dendrofilnych mrówek 

• Rodzime drzewa charakteryzują się większą różnorodnością dendrofilnych mrówek,  

w porównaniu do gatunków obcych 

 

2. Cel pracy: Określenie wpływu antropopresji na poszczególne gatunki dendrofilnych mrówek 

oraz na ich zbiorowiska w zieleni miejskiej 

 

3. Materiały i metody: 

Badania prowadzone są na terenie zieleni miejskiej Poznania (wliczając w to teren dwóch 

poznańskich rezerwatów przyrody). Odłowy mrówek prowadzone są na następujących 

gatunkach drzew: klon zwyczajny, klon jesionolistny, dąb szypułkowy, dąb czerwony, robinia 

akacjowa, kasztanowiec zwyczajny. Miasto zostało podzielone na powierzchnie badawcze o 

wymiarach 1x1 km, a następnie na każdej z nich wyliczony został procentowy udział 

zabudowy tak, by określić gradient urbanizacyjny. Na wytypowanych drzewach, za pomocą 

arborystycznego dostępu linowego zakładane są przynęty, a następnie odławiane z nich 

mrówki. Z każdego drzewa zdejmowane są pomiary dendrometryczne i na wybranych z nich 

umieszczone zostały czujniki monitorujące temperaturę w dłuższym przedziale czasowym. 

Zebrany materiał jest oznaczany a dane poddane analizie statystycznej.  

 

4. Dotychczasowe wyniki 

Praca terenowa została w całości zakończona. Część dotycząca porównania drzew  

z rodzimych i obcych gatunków została zanalizowania (publikacja w recenzji). Dane dotyczące 

gradientu urbanizacyjnego są obecnie na etapie obróbki statystycznej.  

 

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:   kwiecień 2019 

% zaawansowania badań:    70% 

Liczba publikacji z IF:     2/0 

Planowany termin obrony:    pod koniec 2022 roku 
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Barbara Plewa  

III rok SD 

Analiza morfofunkcjonalna narządu smaku ssaków 

Prof. dr hab. Hanna Jackowiak 

Dr Kinga Skieresz-Szewczyk 

Hipotezy badawcze:  

A. Rodzaj spożywanego pokarmu ma wpływ na rozmieszczenie i mikrostrukturę smakowych brodawek 

językowych na powierzchni języka ssaków. 

B. Rozmieszczenie, liczba i ultrastruktura kubków smakowych w smakowych brodawkach językowych 

różni się w poszczególnych grupach pokarmowych ssaków. 

Cel pracy: 

• Analiza porównawcza rozmieszczenia, mikrostruktury oraz morfometrii smakowych brodawek 

grzybowatych i okolonych na powierzchni języków ssaków, należących do różnych grup 

pokarmowych 

• Scharakteryzowanie i porównanie rozmieszczenia i liczby kubków smakowych w nabłonku 

brodawek smakowych badanych ssaków.  

Materiał i metody: 

Materiał badawczy stanowią języki ssaków należących do różnych grup żywieniowych, tj. przeżuwaczy 

(bydło, żubr, żubroń), roślinożerców nieprzeżuwających (koń, królik), zwierząt mięsożernych (kot, 

pies) i wszystkożernych (świnia, dzik). Badania zostaną przeprowadzone na 10  językach każdego 

gatunku ssaka. Wypreparowane języki zostaną utrwalone w 10% formalinie lub płynie Bouina. 

Makroskopowe zdjęcia, pomiary oraz obserwacje utrwalonego materiału będą wykonane w 

mikroskopach stereoskopowych. Wybrane brodawki smakowe z wierzchołka języka, trzonu języka oraz 

wału języka zostaną zatopione w formie parafinowych bloczków. Seryjnie skrojone tkanki na grubość 

5 – 8 µm będą wybarwione metodą Masson-Goldner i dokumentowane w mikroskopie świetlnym 

Axioscope 2 Plus (Zeiss). Trójwymiarowe rekonstrukcje mikrostruktur brodawek smakowych, ich 

kubków smakowych oraz łącznotkankowych trzonów będą wykonane w oprogramowaniu 

komputerowym do cyfrowej analizy obrazu – Amira (FEI).  

Podsumowanie dotychczasowych wyników: 

Trójwymiarowe modele brodawek grzybowatych wykonane u bydła domowego, dziko żyjącego żubra 

oraz ich hybrydy – żubronia, pozwoliły na wskazanie znaczących różnic w rozmieszczeniu i liczbie 

kubków smakowych we wspomnianych brodawkach pobranych z poszczególnych powierzchni języka. 

Na podstawie danych dotyczących liczby i gęstości brodawek, sposobu ich wyniesienia ponad 

powierzchnię, a także liczby kubków smakowych scharakteryzowano dwie powierzchnie języka 

szczególne zaangażowane w percepcję smaku podczas preselekcji pobieranego pokarmu w przedniej 

części języka, jak również w analizę pokarmu rozcieranego na powierzchni wału języka. Z obserwacji 

liczby kubków smakowych na pojedynczych brodawkach grzybowatych zauważono przewagę kubków 

smakowych u bydła w porównaniu do żubra, natomiast u żubronia zanotowano pojedyncze kubki 

smakowe lub ich brak. Dodatkowo u badanych zwierząt wyróżniono 3 morfologiczne typy 

ukształtowania łącznotkankowego wewnętrznego szkieletu brodawek grzybowatych. Wyniki zostały 

wysłane w formie manuskryptu do recenzji w indeksowanych czasopiśmie naukowym. Obecnie 

prowadzone są badania nad rekonstrukcjami trójwymiarowymi brodawek grzybowatych, okolonych i 

liściastych u królika i wymienionych gatunków zwierząt mięsożernych.  

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  wrzesień 2021  

% zaawansowania badań:    50% 

Liczba publikacji z IF:     2 

Planowany termin obrony:    jesień 2022  
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Magdalena Starosta (Bryszak) 

IV Rok SD 
Rola biologicznie aktywnych substancji nasion i owoców jagodowych lub łubinu 

wąskolistnego w regulacji procesów metanogenezy i biouwodorowania w żwaczu krów 

mlecznych  

Promotor Prof. dr hab. Adam Cieślak, 

 

Hipoteza badawcza zakłada, że nasiona łubinu wąskolistnego odmiany Tango oraz nasiona truskawek, 

czarnej porzeczki i malin będące nośnikiem białka ogólnego, a także biologicznie aktywnych substancji, 

modulują przebieg procesów zachodzących w żwaczu (metanogenezy oraz biouwodorowania), 

zwiększając zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku krów. 

Cel badań: Celem badań była ocena możliwości zastosowania nasion łubinu wąskolistnego odmiany 

Tango oraz ekstrahowanych metodą nadkrytyczną nasion owoców truskawek, czarnej porzeczki, malin, 

jako komponentów dawki pokarmowej stosowanej w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w 

aspekcie modulowania procesu metanogenezy oraz biouwodorowania nienasyconych kwasów 

tłuszczowych w żwaczu.   

Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły płyn żwacza oraz mleko. Czynnikiem doświadczalnym 

wykorzystanym w cyklu doświadczeń były biologicznie aktywne substancje znajdujące się w 

ekstrahowanych metodą nadkrytyczną nasionach owoców jagodowych (doświadczenie 1), a także 

nasionach łubinu wąskolistnego odmiany Tango (doświadczenie 2). Badania obejmują doświadczenia 

w warunkach in vitro i in vivo. 

Wyniki: W doświadczeniu in vitro wykazano, że dodatek zastosowanych nasion owoców jagodowych 

zwiększył koncentrację kwasów octowego, propionowego i masłowego w grupie z dodatkiem nasion 

porzeczki czarnej. Do dalszych doświadczeń in vivo zakwalifikowano dodatek nasion porzeczki czarnej 

w ilości 2 kg/dzień na sztukę. W doświadczeniu in vivo z wykorzystaniem krów przetokowanych nie 

stwierdzono wpływu zastosowanego dodatku na poziom podstawowych wskaźników biochemicznych 

żwacza, jak również nie odnotowano oddziaływania na proces metanogenezy. Dodatek nasion porzeczki 

czarnej spowodował statystycznie istotny wzrost zawartości kwasów tłuszczowych C18:1 trans-11, 

C18:2 cis-9 trans-11, n-3, n-6 oraz sumy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych bez negatywnego 

wpływu na wyniki produkcyjne.  

W drugim eksperymencie badania przeprowadzone w warunkach in vitro jak i in vivo wykazały, że 

biologicznie aktywne substancje znajdujące się w łubinie wąskolistnym odmiany Tango nie oddziałują 

negatywnie na podstawowe wskaźniki biochemiczne płynu żwacza. Dodatek łubinu odmiany „Tango” 

wpływa na populację wybranych metanogenów, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia emisji 

metanu u wysoko wydajnych krów. Stwierdzono statystycznie istotne zwiększenie zawartości 

nienasyconych kwasów tłuszczowych w tym: jednonienasyconych, n3 PUFA, n6 PUFA przy 

jednoczesnym statystycznie istotnym obniżeniu zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Z sześciu 

analizowanych genów zaobserwowano zmniejszenie względnego poziomu trankryptów dla genu LPL 

(P<0.05) oraz zwiększenie w przypadku genu ELOVL5 (P<0.05). Łubin wąskolistny odmiany Tango 

wykazuje potencjał do modulowania procesu metanogenezy i biouwodorowania, a tym samym profilu 

FA w mleku. 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego   30.11.2018 

% zaawansowania badań   95% 

Liczba publikacji z IF:     11 / w tym 2 do doktoratu 
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Roczne seminarium Studium Doktoranckiego WWZ UP w Poznaniu 

1.07.2021 

Mateusz Sypniewski 

III rok SD 

Zmienność koncentracji metanu w powietrzu wydychanym przez bydło mleczne 

Promotor: dr hab. Marcin Pszczoła 
 

1. Hipoteza i cel pracy 

Przemysł hodowlany wywiera znaczący wpływ na zmiany klimatyczne. Szacuje się, że przemysł 

hodowlany odpowiada za 18% globalnej, antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych, z czego od 

35% do 40% stanowi metan (CH4; Steinfeld i in. 2006).  Jednym z proponowanych rozwiązań dla 

zmniejszenia poziomu emisji CH4 wytwarzanej przez bydło jest selekcja pod kątem zwierząt 

wytwarzających mniej gazu. Wiele badań wskazuje, że koncentracja CH4 w powietrzu wydychanym 

przez krowy jest cechą której zmienność, w zależności od cechy, kontrolowana jest w 20-30% przez 

geny natomiast 70-80% przez inne czynniki (Difford i in. 2018; Lassen i Løvendahl 2016; Pszczola i in. 

2017; Van Engelen i in. 2015). Hipoteza pracy zakłada, że czynniki genetyczne wpływają na poziom 

zmienności koncentracji CH4 w powietrzu wydychanym przez krowy mleczne.  

 

2. Cele Badawcze 

Wykorzystanie nowego fenotypu CH4 ppm/dzień do poznania struktury genetycznej zmienności 

koncentracji CH4 w powietrzu wydychanym przez krowy mleczne. 

3. Materiały i metody 

W badaniach zostały wykorzystane pomiary pozyskane od 484 krów rasy polskiej holsztyńsko-

fryzyjskiej. Pomiary były dokonywane w dwóch oborach zlokalizowanych  

w zachodniej Wielkopolsce. Część z krów (335) została zgenotypowana przy wykorzystaniu 

mikromacierzy Illumina BovineSNP50 v2.0 BeadChip. Fenotypem wykorzystanym  

w analizach była średnia dzienna, indywidualna koncentracja CH4 w particles per milion  

(CH4 ppm/dzień). W ramach pierwszego etapu poznania struktury genetycznej cechy, zostały 

oszacowane wartości hodowlane oraz komponenty wariancji z wykorzystaniem liniowego modelu 

metodą REML. W analizach zostały wykorzystane obserwacje dla cechy  

CH4 ppm/dzień, informacje rodowodowe oraz genomowe przy użyciu jednostopniowej procedury 

uwzględniającej jednocześnie wszystkie wymienione źródła informacji  

(Aguilar i in. 2009). Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do oszacowania odziedziczalności dla 

fenotypu CH4 ppm / dzień. Zostały także przeprowadzone analizy genomowe GWAS obejmującej 

oszacowanie proporcji zmienności genetycznej  

objaśnianej przez poszczególne markery oraz poziomów istotności dla indywidualnych markerów 

(Aguilar i in. 2019).  

4. Podsumowanie dotychczasowych wyników 

Średnia odziedziczalność h2= 0,085 dla fenotypu CH4 ppm/dzień wskazuje, że jest to cecha 

częściowo kontrolowana przez geny. Badania GWAS wskazały gen TRPS1 jako gen potencjalnie 

powiązany z cechą CH4 ppm/dzień.  

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  planowana czerwiec 2021 

% zaawansowania badań :    60% 

Liczba publikacji z IF:     suma/w tym do doktoratu 1/1 

Planowany termin obrony:    czerwiec 2022 
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Paulina Szulc 

IV rok  

Tytuł rozprawy: Produkcja metanu oraz biouwodorowanie nienasyconych kwasów 

tłuszczowych w żwaczu jagniąt żywionych dawką pokarmową zawierającą związki 

biologicznie aktywne 

Promotor: prof. dr hab. Adam Cieślak  

 
Hipoteza badawcza: Biologicznie aktywne substancje zawarte w analizowanych roślinach, oddziałując 

na populacje mikroorganizmów żwacza, modulują przebieg procesów metanogenezy  

i biouwodorowania zachodzących w żwaczu. 

Cel pracy: Ocena możliwości zastosowania roślin zawierających biologicznie aktywne substancje - 

mieszanina ziół oraz kiszonka z Paulowni - jako komponentów dawki pokarmowej dla jagniąt w celu 

modulowania procesów metanogenezy oraz biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych w 

żwaczu. 

Materiał i metody: Przeprowadzono dwa doświadczenia. W doświadczeniu pierwszym badania in vivo 

prowadzono na jagniętach w warunkach produkcyjnych, z kolei w doświadczeniu drugim dodatkowo 

badania in vivo rozszerzono o badania nad jagniętami w komorach respiracyjnych. W doświadczeniu 

pierwszym w badaniach in vitro wyodrębniono 6 grup [2 kontrolne: pozytywna - KP i negatywna - KN 

+/- infekcją Haemonchus contortus oraz 4 eksperymentalne: 2 KPE i 2 KNE]. W grupach KPE i KNE 

badano wpływ mieszanek ziołowych. MIX I składał się z mieszaniny kwiatów, liści, łodyg i nasion 

różnych gatunków ziół, z kolei MIX II składał się tylko z gałązek i kwiatów. Po 24 godzinnej inkubacji 

zmierzono produkcję metanu, określono podstawowe parametry biochemiczne płynu żwacza, 

koncentrację LKT, a także liczebność pierwotniaków i bakterii. Określono również profil KT w płynie 

żwacza. W eksperymencie in vivo jagnięta utrzymywano w warunkach produkcyjnych. Jagnięta losowo 

podzielono na 4 grupy (KP, KN, KPE, KNE). Ponownie określono wszystkie parametry biochemiczne 

oraz profil KT. W doświadczeniu drugim w badaniach in vitro wyodrębniono 4 grupy eksperymentalne 

z różnym udziałem kiszonki z paulowni (KPa). Po 24 godzinnej inkubacji zmierzono produkcję metanu 

oraz określono liczebność metanogenów.  Wyniki uzyskane w tym doświadczeniu wykorzystano do 

ustalenia ilości zastosowanej KPa w dawkach pokarmowych w badaniach na zwierzętach. W badaniach 

in vivo jagnięta podzielono losowo na dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. Równolegle 

utrzymywano jagnięta w komorach respiracyjnych w celu określenia emisji metanu. Po zakończeniu 

doświadczenia określono podstawowe parametry biochemiczne płynu żwacza, określono profil KT w 

próbach mięsa i płynie żwacza.  

Podsumowanie dotychczasowych wyników: W doświadczeniu pierwszym dodatek mieszanek 

ziołowych nie obniżył ilości metanogenów, jednak zmienił proporcje LKT na rzecz kwasu 

propionowego. Zaobserwowano brak istotnych zmian w profilu kwasów tłuszczowych biorących udział 

w procesie biouwodorowania. W doświadczeniu drugim dodatek kiszonki z liści Paulowni w żywieniu 

jagniąt obniżył o ok. 30% emisję metanu oraz liczebność metanogenów w żwaczu oraz przyczynił się 

do wzrostu koncentracji kwasów: linolenowego i sprzężonego izomeru kwasu linolowego zarówno w 

płynie żwacza, jak i tkance mięśniowej.  

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:   28.05.2021  

% zaawansowania badań:     80% 

Liczba publikacji z IF:      łączna liczba publikacji: 5/ do doktoratu: 1 
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OKREŚLENIE WPŁYWU EMULGATORÓW I KARBOHYDRAZ ORAZ ICH MIESZANINY NA 

FERMENTACJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ W UKŁADZIE POKARMOWYM DROBIU ORAZ STOPIEŃ 

WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH DIETY W ZALEŻNOŚCI OD 

DOMINUJĄCYCH WĘGLOWODANÓW STRUKTURALNYCH 

Zuzanna Wiśniewska 

III rok SD 

Promotor: prof. UPP dr hab. Sebastian Andrzej Kaczmarek 

 

 Wchłanianie kwasów tłuszczowych w wodnym środowisku przewodu pokarmowego drobiu jest 

możliwe dzięki formowaniu miceli. Proces ten jest przeprowadzany przy udziale substancji 

emulgujących, tzw. emulgatorów. Wcześniejsze badania (Kaczmarek et al., 2015) z dodatkiem 

egzogennego emulsyfikatora w dietach dla drobiu wykazały pozytywny wpływ na degradację w 

układzie pokarmowym NDF. Prawdopodobnie obniżenie zawartości tłuszczu w treści pokarmowej 

(skutkiem poprawienia jego strawności) zwiększyło ekspozycję węglowodanów (NDF) na enzymy 

mikrobiologiczne. W celu rozkładu węglowodanów strukturalnych powszechną praktyką jest 

suplementacja egzogennymi karbohydrazami. Przypuszczalnie, zastosowanie dodatku egzogennych 

emulgatorów i karbohydraz w dietach drobiowych spowoduje wzrost rozkładu węglowodanów 

strukturalnych a co za tym idzie lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez ptaki. 

Cele badawcze 

• określenie wpływu emulsyfikatorów i karbohydraz oraz ich mieszaniny na fermentację 

mikrobiologiczną w układzie pokarmowym drobiu 

• określenie wpływu emulsyfikatorów i karbohydraz oraz ich mieszaniny na stopień wykorzystania 

składników pokarmowych diety w zależności od dominujących węglowodanów strukturalnych 

Materiały i metody 

 W doświadczeniu wykorzystano 480 jednodniowych kogutków linii ROSS 308. Ptaki zostały 

losowo rozmieszczone w klatkach podłogowych i podzielone na 4 grupy doświadczane (15 powtórzeń 

w każdej, 8 ptaków w powtórzeniu). Pierwsza grupa żywiona była dietą podstawową (CON); 

kukurydziano-sojowa z dodatkiem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, oleju sojowego i palmowego. W 

drugiej grupie do CON dodano emulgator (EMU), natomiast w trzeciej enzym (ENZ). Ostatnia grupa 

otrzymywała paszę (CON) z dodatkiem (EMU) + (ENZ).  

Wyniki 

 Nie zaobserwowano różnic w przyrostach masy ciała pomiędzy grupami. Pobranie oraz 

konwersja paszy w całym okresie odchowu były najniższe w grupie żywieniowej z dodatkiem obu 

dodatków (EMU + ENZ; P<0.05). Pozorna strawność jelitowa białka ogólnego, wapnia oraz skrobi była 

najwyższa w grupie żywieniowej z dodatkiem emulgatora i enzymu, podobnie jak strawność całkowita 

frakcji włókna (NDF), (P<0.05). Analiza pozostałych wyników w toku. 

Źródło finansowania: Badania finansowane ze środków NCN,  grant 2015/19/D/NZ9/03580. 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  brak  

Liczba publikacji z IF:     łączna liczba publikacji: 6/ do doktoratu: 0 


