
Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017  

dla specjalności Biologia medyczna i molekularna 

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 

 

dr hab. n. med. Magdalena Zielińska  

1. Rola receptora farnesoidowego w encefalopatii wątrobowej. 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego 

 

dr hab. Małgorzata Węsierska, prof. nadzw. (1-2 osoby)  

1. Funkcjonowanie pamięci deklaratywnej w modelu zwierzęcym. (zakres: model 

szczurzy - badania behawioralne).  

prof. dr hab. E. Godzińska 

1. Wpływ sukcesu/porażki na zachowania ratunkowe mrówek  

2. Czynniki wpływające na podejmowanie opieki nad potomstwem 

prof. dr hab. Bożena Kamińska (2 osoby) 

1. Histopathology of rat gliomas after experimental therapy.  

2. DNA methylation as a diagnostic biomarker.  

3. Epigenetic changes in cancer stem cells from gliomas.  

4. Whole genome open chromatin analysis of differentiating glioma cancer stem cells. 

Wymagana niezła znajomość języka angielskiego. Przyjęcie 2 osób na w.w. tematy, po 

rozmowie  

 

prof. dr hab. Sławomir Pikuła 

1. Glikosfingolipidy w błonach wybranych typów komórek – badania z zastosowaniem 

enterotoksyn z rodziny AB5.                  



Plan pracy: 

a) Produkcja, oczyszczanie i znakowanie ligandem fluorescencyjnym nietoksycznych 

podjednostek B: toksyny Shiga, toksyny cholery oraz dwóch ciepłochwiejnych 

enterotoksyn wytwarzanych przez E.coli 

b) Analiza obecności gikosfingolipidów w błonach wybranych typów komórek (model 

nowotworu kości - linia Saos-2, model miażdżycy – linia MOVAS, model choroby 

spichrzeniowej – linia NPC) z użyciem wyprodukowanych w zadaniu 1 enterotoksyn z 

wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej z przystawką ApoTome 

c) Charakterystyka składu i zawartości glikosfingolipidów w błonach wybranych typów 

komórek za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC) 

 

dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw.   

1. Charakteryzacja zmian interneuronów somatostatynowych w modelu padaczki 

wywołanej niedotlenieniem.  

2. Charakteryzacja zmian interneuronów parwalbuminowych w modelu padaczki 

wywołanej niedotlenieniem. 

 

dr hab. Ruzanna Djavadian, prof. nadzw.  

1. Wpływ genu Lhx1 na rozwój móżdżku oposa.  

Wymagana wcześniejsza rozmowa  

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 

 

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski  

1. Badania tempa neurogenezy w mózgu dorosłych nietoperzy wybranych gatunków. 

2. Mechanizmy zaburzeń pamięci przestrzennej u starzejących się oposów 

laboratoryjnych.  

3. Molekularne mechanizmy kształtujące fenotyp komórek Purkinjego w móżdżku. 


