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Dwadziecia lat badañ z zakresu biologii
i patologii rozrodu zwierz¹t w Instytucie Rozrodu
Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN w Olsztynie*)
DARIUSZ J. SKAR¯YÑSKI
Oddzia³ Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN,
ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn

Skarzynski D. J.

Twenty years of research activity in the field of the biology and pathology of reproduction
at the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn
Summary
2008 is the twentieth anniversary of the establishment of the Institute of Animal Reproduction and Food
Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn, which is currently one of the best research units in the
field of agriculture and veterinary sciences in Poland. Initially the Institute did not possess any facilities and
its staff consisted of only a few members. Development of the Institute would not have been possible without
the input of the entire staff. Currently the Institute is divided into two divisions: the Division of Reproductive
Endocrinology and Pathophysiology (with 8 departments and one laboratory) and the Division of Food
Sciences (with 9 departments). The basic studies of the Division of Reproductive Endocrinology and Pathophysiology of Reproduction are focused on physiology, endocrinology, immunology and pathology of the
female reproductive tract of domestic and wild animals as well as the regulation of male mammals and fish
reproduction.
The paper presents the genesis of the Institute, development of the Division of Reproductive Endocrinology
and Pathophysiology and the current state of organizational structure, staff members, and scientific achievements.

Dwudziestoletnie osi¹gniêcia naukowe Instytutu
Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci (IRZiB¯) PAN
w Olsztynie oraz Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu (OEiPR) nie by³yby mo¿liwe bez inicjatywy i wytê¿onej pracy osób, które swoimi wieloletnimi staraniami i determinacj¹ doprowadzi³y do powo³ania w Olsztynie, w 1988 roku, nowej placówki Polskiej
Akademii Nauk (1-3). Prezentuj¹c obecne sukcesy
Instytutu nie sposób nie podkreliæ wk³adu pracy pierwszych dyrektorów i za³o¿ycieli placówki (ryc. 1)  cz³.
rzecz. PAN prof. Tadeusza Krzymowskiego (pierwszego i wieloletniego dyrektora, póniej przewodnicz¹cego Rady Naukowej), prof. dr hab. Haliny Koz³owskiej
(pierwszego zastêpcy dyrektora ds. naukowych i dyrektora) oraz dzia³alnoci prof. Antoniego Rutkowskiego,
ówczesnego sekretarza Wydzia³u Nauk Rolniczych i Lenych PAN (Wydzia³ V) i pierwszego przewodnicz¹cego
Rady Naukowej. To dziêki wybitnym osobowociom
prof. T. Krzymowskiego i prof. H. Koz³owskiej oraz ich
talentowi organizacyjnemu uda³o siê skupiæ w placówce zdolnych, ambitnych badaczy o uznanych ju¿ osi¹g*) Czêæ dotycz¹ca historii Instytutu i Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu IRZB¯ PAN w Olsztynie zosta³a opracowana za zgod¹ autora prof.
T. Krzymowskiego na podstawie ksi¹¿ki pt.: Historia i stan obecny katedr i zak³adów fizjologii zwierz¹t w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945-2005). Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 265-334.

Ryc. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu
w 1988 r. Od lewej: prof. H. Koz³owska (z-ca dyrektora
ds. naukowych), prof. J. Strze¿ek (rektor ART w Olsztynie),
prof. T. Krzymowski (dyrektor Instytutu), dr E. Bauknecht
(z-ca dyrektora ds. administracyjnych)

niêciach, a tak¿e m³odych asystentów, którzy zdobywali w Instytucie kolejne stopnie naukowe. W powstanie
placówki zaanga¿owane by³o rodowisko naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski), ze szczególnym
udzia³em ówczesnego rektora  prof. dr. hab. Jerzego
Strze¿ka (ryc. 1), który nie tylko popar³ tê ideê, ale tak-
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¿e udzieli³ realnej pomocy  udostêpni³ pomieszczenia
na pierwsze laboratoria. Centrum skorzysta³o tak¿e z wysoko wykwalifikowanych kadr ART.

Historia powstania i pierwsze lata dzia³alnoci
Instytutu i Oddzia³u
Formalny wniosek, skierowany do Wydzia³u Nauk
Rolniczych i Lenych PAN przez prof. T. Krzymowskiego w 1987 roku, poprzedzi³y d³ugie dyskusje i rozwa¿ania nad celowoci¹ powo³ania w Olsztynie placówki
PAN i ewentualnego powi¹zania jej z istniej¹cym w Poznaniu Zak³adem Patologii Dowiadczalnej PAN, kierowanym przez prof. A. B. lebodziñskiego (1). Ostatecznie przyjêto koncepcjê prof. T. Krzymowskiego, tj. powo³ania w Olsztynie samodzielnej placówki PAN o nazwie Zak³ad Fizjologii i Patofizjologii Rozrodu Zwierz¹t
lub Zak³ad Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu
Zwierz¹t oraz w³¹czenia do niej Zak³adu Patologii Dowiadczalnej z Poznania, przy pe³nym poparciu Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, na czele którego sta³
w tym czasie prof. T. Garbuliñski. Wniosek o powo³anie Zak³adu Fizjologii i Patofizjologii Rozrodu Zwierz¹t PAN w Olsztynie spotka³ siê w Wydziale Nauk
Rolniczych i Lenych PAN z innymi wnioskami  o powo³anie Zak³adu Technologii ¯ywnoci PAN oraz
z wnioskiem prof. H. Okruszki o utworzenie w Olsztynie Zak³adu rodowiska Rolniczego. Na wniosek
kierownictwa Wydzia³u V PAN (Nauk Rolniczych, Weterynaryjnych i Lenych) Prezydium PAN w dniu 23 lutego 1988 r. podjê³o uchwa³ê nr 3/88 o powo³aniu
w Olsztynie nowej placówki PAN pod nazw¹ Centrum
Agrotechnologii i Weterynarii PAN. Pierwszego kwietnia 1988 r. na dyrektora Centrum zosta³ powo³any prof.
T. Krzymowski. W dniu 1 lipca 1988 r. do Centrum zosta³ do³¹czony Zak³ad Patologii Dowiadczalnej Zwierz¹t w Poznaniu, kierowany przez prof. A. B. lebodziñskiego, który wniós³ licz¹cy siê dorobek naukowy,
dobre wyposa¿enie i kilkunastoosobowy zespó³ pracowników zaawansowanych w pracy naukowo-badawczej.
Struktura organizacyjna Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie w 1988 r. przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:
 Zak³ad Endokrynologii Rozrodu Zwierz¹t w Olsztynie  kierowany przez prof. dr. hab. n. wet. Tadeusza
Krzymowskiego,
 Zak³ad Patologii Dowiadczalnej w Poznaniu  kierowany przez prof. dr. hab. n. wet. Andrzeja B. lebodziñskiego,
 Zak³ad Technologii ¯ywnoci w Olsztynie  kierowany przez prof. dr hab. Halinê Koz³owsk¹.
Istotne zmiany w strukturze Centrum zasz³y w 1992 r.,
kiedy to utworzono dwa oddzia³y:
1. Oddzia³ Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu
z Zak³adami:
 Endokrynologii Rozrodu Byd³a  kierownik prof.
J. Kotwica,
 Lokalnych Regulacji Fizjologicznych  kierownik
prof. T. Krzymowski,
 Mechanizmów Dzia³ania Hormonów  kierownik
prof. A. J. Ziêcik,

Ryc. 2. Budynek laboratorium przy ul. Bydgoskiej przed przebudow¹

 Patologii Dowiadczalnej  kierownik prof. R. Fitko,
 Histofizjologii Rozrodu  kierownik prof. T. Doboszyñska,
 Endokrynologii Rozwojowej i Eksperymentalnej
(w Poznaniu)  kierownik prof. A. B. lebodziñski.
2. Oddzia³ Nauki o ¯ywnoci.
W 1995 r. Centrum przekszta³cono w Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN w Olsztynie. Od
1994 roku Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie zootechniki oraz technologii ¿ywnoci i ¿ywienia. W kolejnych latach w Oddziale Endokrynologii
i Patofizjologii Rozrodu powo³ano dwa nowe zak³ady:
 Zak³ad Andrologii Molekularnej  kierowany przez
prof. J. Glogowskiego (1996 r.),
 Zak³ad Biologii Nasienia  kierowany przez prof.
A. Ciereszko (1999 r.).
W 2000 r. prof. A. B. lebodziñski przeszed³ na emeryturê. Z powodu braku odpowiednich kadr naukowych
i perspektyw dalszego rozwoju w Poznaniu, Zak³ad Endokrynologii Rozwojowej i Eksperymentalnej w Pozna-

Ryc. 3. Czêæ pó³nocna nowego skrzyd³a budynku laboratorium przy ul. Bydgoskiej, dobudowanego w 2007 roku.
W skrzydle mieszcz¹ siê pomieszczenia do pracy dla Zak³adów: Endokrynologii Rozrodu Byd³a, Lokalnych Regulacji
Fizjologicznych, Histofizjologii Rozrodu i Immunologii
Rozrodu
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niu zakoñczy³ dzia³alnoæ. W zamian powierzono doc.
dr. n. wet. Dariuszowi J. Skar¿yñskiemu (wychowankowi Instytutu) kierownictwo nowo utworzonego
w Olsztynie Zak³adu Immunologii Rozrodu (2001 r.).
W 2002 r. uchwa³¹ Rady Naukowej powo³ano w ramach
Zak³adu Mechanizmów Dzia³ania Hormonów Pracowniê Biologii Zarodka, której koordynatorem zosta³ prof.
Adam Ziêcik.

Obecna struktura, warunki pracy
naukowo-badawczej i osi¹gniêcia
Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu
Po 20 latach rozproszenia, w 2007 r. dosz³o wreszcie
do ca³kowitego scalenia i zlokalizowania wszystkich
zak³adów Oddzia³u w jednym miejscu, w kompleksie
budynków przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie (ryc. 2, 3 i 4),
o ³¹cznej powierzchni powy¿ej 2,5 tys. m2. Sk³adaj¹ siê
na nie pomieszczenia do pracy i laboratoria w³asne zak³adów naukowych, wspólne laboratoria analityczne
(pracownia izotopowa, pracownia biologii molekularnej, pracownia in vitro i biotechnologii komórki), zwierzêtarnia wraz z czêci¹ laboratoryjn¹ i sal¹ operacyjn¹
dla zwierz¹t (ryc. 4, 5), pomieszczenia administracyjne
i dydaktyczne. Tak¿e i w tym miejscu nale¿y podkreliæ
ogromne zas³ugi dyrektorów Instytutu: prof. T. Krzymowskiego, prof. H. Koz³owskiej i prof. A. Ziêcika.
Mimo braku rodków i niepewnoci co do ich uzyskania, dyrektorzy placówki ryzykowali  z sukcesem 
podejmowanie kolejnych inwestycji. Ich dzia³aniom towarzyszy³a ogromna praca i zaanga¿owanie dr. in¿. Mariana Mnicha, zastêpcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.
W latach 2003-2006 Oddzia³ podj¹³ szereg inicjatyw,
których zadaniem by³o poprawienie organizacji pracy
naukowo-badawczej i dydaktycznej, zdobycie rodków
na poprawienie infrastruktury naukowo-badawczej oraz
na dzia³alnoæ badawcz¹. Celem strategicznym przytoczonych poni¿ej przedsiêwziêæ jest dostosowanie dzia³alnoci naukowo-badawczej do priorytetowych kierunków badawczych nakrelonych w dokumentach polityki naukowej i proinnowacyjnej pañstwa oraz umo¿liwienie Oddzia³owi w³¹czenie siê w europejsk¹ przestrzeñ naukow¹.
Do najwa¿niejszych inicjatyw organizacyjnych Oddzia³u w ostatnich latach nale¿¹:
 otrzymanie w 2002 r. statusu Centrum Doskona³oci Rozrodu Zwierz¹t ANIREP (koordynator  prof.
A. Ciereszko),
 otrzymanie w 2004 r. statusu Centrum Doskona³oci Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia
ludzi i zwierz¹t  BIOANIREP (koordynator prof. D. J.
Skar¿yñski). W ramach Centrum opracowano dwa projekty na rozbudowê i wyposa¿enie budynków Oddzia³u
w ramach Funduszy Strukturalnych UE (ZPORR i SPOWKP, 2004-2006), które, niestety, pomimo pozytywnej
oceny nie uzyska³y ostatecznie finansowania,
 we wrzeniu 2006 r. Oddzia³ Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu, wspólnie z Instytutem Genetyki
i Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu, Instytutem Fi-

Ryc. 4. Budynek zwierzêtarni przy ul. Bydgoskiej

zjologii i ¯ywienia Zwierz¹t w Jab³onnie oraz Instytutem Immunologii i Terapii Dowiadczalnej we Wroc³awiu (Zak³ad Immunologii Rozrodu) ustanowi³ sieæ
naukow¹ Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia oraz
bioró¿norodnoci zwierz¹t (koordynator prof. A. Ziêcik),
 podpisanie ze Stacj¹ Hodowli i Unasienniania Zwierz¹t (SHiUZ) w Bydgoszczy porozumienia o wspó³pracy,
 pozyskanie funduszy na infrastrukturê naukowo-badawcz¹ z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programów: MILAB (Zak³ad Immunologii Rozrodu, 2005 r.), SUBIN (Zak³ad Lokalnych Regulacji
Fizjologicznych, 2004 r.) oraz NOVUM (Zak³ad Immunologii Rozrodu, 2006 r.).
W ci¹gu najbli¿szych lat przed Instytutem i Oddzia³em stoj¹ kolejne wyzwania organizacyjno-inwestycyjne: zakoñczenie inwestycji budowlanej przy ul. Bydgoskiej, zorganizowanie pracowni biotechniki rozro-

Ryc. 5. Prof. Tomas A. Acosta (Uniwersytet w Okayamie, Japonia, pierwszy z prawej) oraz dr Mamadou M. Bah (ZIR,
drugi z prawej) wraz ze studentami weterynarii i biotechnologii podczas zakoñczenia operacji chirurgicznej  implantacja kaniul do naczyñ narz¹dów rodnych krowy
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Ryc. 6. Ok³adka numeru czasopisma naukowego Reproductive Biology

du, pracowni proteomicznej i doposa¿enie kompleksu
w aparaturê i sprzêt naukowo-badawczy.
Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN
w Olsztynie, na podstawie wyników oceny dokonanej
przez KBN i Ministerstwo Nauki, w latach 1995-1997,
1997-2000 i 2000-2004, zajmowa³ pierwsze miejsce
wród jednostek badawczych PAN z obszaru rolnictwa
w dwóch pierwszych ocenach parametrycznych, a w
ostatniej uzyska³ 3. miejsce wród wszystkich placówek
w grupie tzw. jednostek jednorodnych z dziedziny nauk
rolniczych i lenych. Wyniki badañ Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu s¹ publikowane w znanych zagranicznych czasopismach z listy filadelfijskiej
(rednio ukazuje siê ok. 40-50 takich prac w roku) oraz
licznie cytowane (ok. 300 cytowañ rocznie). W nieoficjalnych rankingach publikowanych w czasopismach
naukowych i naukowo-popularnych (Forum Akademickie itp.) Instytut zosta³ oceniony jako najlepiej publikuj¹ca jednostka naukowa w Polsce z obszaru nauk rolniczych (najwiêksza liczba prac o wysokim impact factor
i najczêciej cytowanych), a prace badawcze naukowców Oddzia³u znalaz³y siê na licie 100 najlepiej cytowanych prac polskich z dziedzin nauk rolniczych,
lenych i weterynaryjnych w ostatnim dziesiêcioleciu
(4-6). Instytut jest wydawc¹ czasopisma naukowego
Reproductive Biology (ryc. 6), w którym publikowane s¹ w jêzyku angielskim oryginalne prace z szeroko
pojêtej dziedziny rozrodu zwierz¹t i cz³owieka. Czasopismo ukazuje siê 3 razy w roku i jest indeksowane
i abstraktowane w MEDLINE i Index Copernicus.
W chwili obecnej pe³ne artyku³y dostêpne s¹ on line na
stronie www.repbiol.pan.olsztyn.pl. W 2006 r. odnotowana przez MEDLINE rednia miesiêczna liczba
wejæ do artyku³ów publikowanych w Reproductive
Biology wynosi³a ponad 2000, a od 2007 r. czasopismo znajduje siê na tzw. licie filadelfijskiej (Thompson
Scientific Master Journal List).

Rozwój Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN w Olsztynie nie by³by mo¿liwy bez zdolnej,
zaanga¿owanej kadry  nie tylko kierownictwa, ale i pozosta³ych pracowników, których nie sposób tu wymieniæ. Kadrê Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii
Rozrodu na dzieñ 1 stycznia 2007 roku stanowi³o 59
pracowników (57,5 etatu), w tym 38 pracowników naukowych (7 profesorów, 4 docentów, 15 adiunktów i 12
asystentów), 21 pracowników technicznych (specjalici, technolodzy, technicy, laboranci) oraz 12 s³uchaczy w³asnego studium doktoranckiego. Dodatkowo
w Oddziale pracê doktorsk¹ wykonuje 3 doktorantów
UWM. W ci¹gu niespe³na 20-letniej dzia³alnoci Oddzia³u tytu³ profesora uzyska³o 8 naukowców, stopieñ
doktora habilitowanego 8 osób, a ponad 30 asystentów
(pracowników Oddzia³u) i doktorantów uzyska³o stopieñ doktora. Pracownicy Oddzia³u Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu wielokrotnie uzyskiwali za pracê
naukow¹ wyró¿nienia i nagrody: V Wydzia³u PAN, Rektora UWM w Olsztynie, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i innych. Dziesiêciu pracowników Oddzia³u (doktoranci i m³odzi adiunkci) uzyska³o renomowane stypendium START dla m³odych naukowców Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej, 6 osób  stypendium Fundacji
cz³onków Wydzia³u Nauk Rolniczych, Lenych i Weterynaryjnych PAN Pro Scientia et Vita. M³odzi pracownicy nauki Oddzia³u byli tak¿e wielokrotnie wyró¿niani nagrodami naukowymi dla m³odych naukowców
Society Fertility and Reproduction (Wlk. Brytania),
European Society for Domestic Animal Reproduction,
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i innych. Miar¹
pozycji Instytutu w kraju i za granic¹ jest udzia³ pracowników Oddzia³u w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych (miêdzy innymi: Domestic Animal Endocrinology, The Veterinary Journal, Theriogenology,

Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)

503

9. Pracownia Biologii Zarodka

8. Zak³. Immunologii Rozrodu

7. Zak³. Patologii Rozrodu

6. Zak³. Biologii Nasienia

5. Zak³. Histofizjologii Rozrodu

4. Zak³. Andrologii Molekularnej

3. Zak³. Lokalnych Regulacji Fizjolog.

2. Zak³. Endokrynologii Rozrodu Byd³a

1. Zak³. Mechanizm. Dzia³. Hormonów

Journal of Reproduction&DeveInstytut Rozrodu Zwierz¹t
lopment, Reproductive Biology,
i Badañ ¯ywnoœci PAN
Reproduction in Domestic Animals, Polish Journal of Natural
Sciences, Bulletin of the Veterinary Institute in Pu³awy,) oraz
powierzanie placówce organizaOddzia³ Endokrynologii
Oddzia³ Nauki
cji miêdzynarodowych konfei Patofizjologii Rozrodu
o ¯ywnoœci
rencji naukowych, takich jak:
 Miêdzynarodowe Sympozjum Advances and Perspectives in Reproductive Endocrinology of Domestic Animals 
1992 r. (105 uczestników, w tym
30 z zagranicy);
 Konferencja Miêdzyna-rodowa Central European Conference on Animal Reproduction
(CECAR)  1996 r. (203
uczestników, w tym 117 z zagranicy z 20 krajów). Konferencja
sta³a siê fundamentem pod organizacjê w latach nastêpnych
nowego towarzystwa naukowego European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), które kultywuje idee integracji badañ nad rozrodem, za- Ryc. 7. Schemat organizacyjny Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN
inicjowane konferencj¹ w Olsz- w Olsztynie  stan w latach 2002-2007
tynie;
Zgodnie ze statutem Instytutu, w Oddziale Endokry prof. Adam Ziêcik ze strony Instytutu wspólnie
prof. Z. Boryczko i dr. hab. Z. Gajewskim z Katedry nologii i Patofizjologii Rozrodu prowadzone s¹ badaNauk Klinicznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej nia z zakresu biologii i patologii rozrodu oraz wzrostu
SGGW-AR w Warszawie i Towarzystwem Biologii Roz- i rozwoju zwierz¹t, ze szczególnym uwzglêdnieniem rerodu, zorganizowa³ w Warszawie w dniach 23-25 wrze- gulacji hormonalnych, nerwowych i immunologicznych
nia 2004 r. VIII Konferencjê ESDAR. W konferencji w organizmie samicy i samca, w warunkach prawid³owziê³o udzia³ ponad 220 naukowców z 26 krajów Eu- wego i zak³óconego rodowiska, z wykorzystaniem najnowszych osi¹gniêæ genomiki, proteomiki, bioinformaropy oraz przedstawiciele Japonii i Argentyny;
 prof. A. J. Ziêcik by³ wspó³organizatorem w 1998 r. tyki, biotechnologii i biotechnik, w celach poznawczych
i pierwszym prezesem Towarzystwa Biologii Rozrodu i wykorzystania tych badañ do poprawy konkurencyj(TBR; http://www.tbr.pan.olsztyn.pl/). Do tej pory od- noci hodowli oraz zdrowotnoci, jakoci ¿ycia i bioby³y siê 4 kongresy TBR. Ostatni Kongres odby³ siê ró¿norodnoci zwierz¹t. Profil badawczy i struktura
w 2005 r. w Krakowie i zgromadzi³ oko³o 250 naukow- Oddzia³u w pierwszych 15 latach dzia³alnoci by³y opiców z kraju i wiata, reprezentuj¹cych wiele dyscyplin sane szczegó³owo we wczeniejszych opracowaniach
nauki (lekarzy medycyny i weterynarii, biologów, zoo- (1-3, 5). W 2002 r. ustali³a siê obecna struktura organitechników, biochemików). W ramach Kongresu odby³o zacyjna Oddzia³u z nastêpuj¹cymi zak³adami i pracowsiê tak¿e wspólne polsko-japoñskie seminarium nauko- niami (ryc. 7):
1. Zak³ad Andrologii Molekularnej (kierownik: prof.
we pt.: Cutting age of reproductive physiology: regulation of ovarian function (organizator prof. D. J. Skar- dr hab. Jan Glogowski). Dzia³alnoæ badawcza Zak³adu
¿yñski), w którym wziê³o udzia³ ponad 50 naukowców ukierunkowana jest na izolacjê, oczyszczanie oraz chaz kraju i 21 z Japonii. Kolejny, jubileuszowy V Kongres rakterystykê fizykochemiczn¹ i kinetyczn¹ enzymów
odbêdzie siê 13-15 wrzenia 2008 r. we Wroc³awiu hydrolitycznych plemników ryb, ssaków i ptaków. Pro(http://www.zjazdtbr.pl/).
wadzone s¹ tak¿e badania nad wp³ywem czynników roKierownictwo Oddzia³u Endokrynologii i Patofi- dowiskowych na wyznaczniki jakociowe i parametry
zjologii Rozrodu. Funkcjê zastêpcy dyrektora ds. na- biochemiczne nasienia indora i knura.
2. Zak³ad Biologii Nasienia (kierownik: prof. dr hab.
ukowych Instytutu ds. Oddzia³u pe³nili kolejno: 1992-1995  prof. Adam J. Ziêcik (ryc. 8), 1995-1998  prof. Andrzej Ciereszko; ryc. 12). Zak³ad zajmuje siê biocheJan Kotwica (ryc. 9), 1998-2001  ponownie prof. Adam mi¹ i fizjologi¹ plemników zwierz¹t oraz zagadnieniaZiêcik, 2001-2004  prof. Jan Glogowski (ryc. 10), 2004- mi praktycznymi zwi¹zanymi z rozrodem ryb i ptaków
(g³uszec i inne kuraki). Biochemiczne prace Zak³adu
-2008  prof. Dariusz J. Skar¿yñski (ryc. 11).
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Ryc. 8. Prof. A. Ziêcik (z-ca dyrektora ds. naukowych w latach: 1992-1995, 1998-2000 oraz dyrektor Instytutu 2000-2008) w otoczeniu wspó³pracowników z Zak³adu Mechanizmów Dzia³ania Hormonów
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nych metabolitów kwasu arachidonowego, (b) wyjanienie roli uk³adu immunologicznego i cytokin w regulacji
cyklu jajnikowego i wczesnej ci¹¿y, (c) okrelenie wp³ywu nieod¿ywczych sk³adników paszy (fitoestrogenów)
na interakcje zachodz¹ce miêdzy uk³adem immunologicznym i endokrynnym w uk³adzie rodnym podczas
wczesnej ci¹¿y.
6. Zak³ad Lokalnych Regulacji Fizjologicznych (kierownik: prof. dr hab. Stanis³awa Stefañczyk-Krzymowska). G³ównym celem badañ prowadzonych w Zak³adzie jest wyjanienie roli lokalnych regulacji w kontroli
czynnoci narz¹dów rozrodczych samicy oraz mechanizmów tych regulacji. Przedmiotem badañ jest: (a)
zwrotny (do jajnika) i lokalnie docelowy (do macicy
i jajowodu) transfer hormonów steroidowych w obszarze naczyñ krwiononych i limfatycznych narz¹dów rozrodczych, (b) zwrotny (do macicy) i lokalnie docelowy

ukierunkowane s¹ na izolacjê i charakterystykê bia³ek
i peptydów plazmy nasienia oraz plemników zwierz¹t.
3. Zak³ad Endokrynologii Rozrodu Byd³a (kierownik:
prof. dr hab. Jan Kotwica). Badania w niniejszym zespole obejmuj¹: (a) rolê uk³adu noradrenergicznego
w regulacji czynnoci jajnika, (b) auto/parakrynna funkcja oksytocyny i progesteronu w jajniku, (c) pozagenomowy wp³yw steroidów na czynnoæ macicy i jajnika,
(d) udzia³ czynników rodowiskowych (ksenobiotyki)
i nieod¿ywczych sk³adników paszy (fitoestrogeny)
w rozrodzie krów.
4. Zak³ad Histofizjologii Rozrodu (kierownik: p.o. dr
Aneta Andronowska, po odejciu prof. dr hab. Teresy Ryc. 9. Prof. J. Kotwica, z-ca dyrektora w latach 1995-1998,
Doboszyñskiej na emeryturê w 2006 r.). Badania pro- przewodnicz¹cy Rady Naukowej 2007-2010
wadzone w Zak³adzie dotycz¹ eks(do jajnika i jajowodu) transfer mapresji i lokalizacji tlenku azotu oraz
cicznych prostaglandyn oraz wp³yw
czynników wzrostu w narz¹dach
tego transferu na czynnoci jajnika
rozrodczych wini w cyklu rujowym
i macicy, (c) zwrotny transfer
i ci¹¿y. Kolejne badania dotycz¹
neurohormonów oraz lokalnie dopoznania w³aciwoci strukturalcelowy transfer feromonów samca
nych oraz funkcji naczyñ krwionow obszarze oko³oprzysadkowego
nych i limfatycznych wiêzad³a szekompleksu naczyniowego, le¿¹cego
rokiego macicy wini, owcy i krou podstawy mózgu.
wy podczas cyklu rujowego.
7. Zak³ad Mechanizmów Dzia³a5. Zak³ad Immunologii Rozrodu
nia Hormonów (kierownik: prof. dr
(kierownik: prof. dr hab. Dariusz
hab. Adam J. Ziêcik). Zak³ad proJ. Skar¿yñski). Badania Zak³adu
wadzi badania g³ównie nad regulaukierunkowane s¹ na wyjanienie
cj¹ wydzielania i oddzia³ywania
przyczyn wczesnej zamieralnoci
hormonów gonadotropowych na
zarodków u zwierz¹t domowych,
tkanki docelowe w uk³adzie rozrodszczególnie u krów i klaczy. Prowaczym wini i innych zwierz¹t w wadzone s¹ badania w trzech kierunrunkach fizjologicznych i patolokach: (a) okrelenie auto/parakryngicznych (nowotworzenie). Prowanych mechanizmów reguluj¹cych
dzone by³y, zakoñczone sukcesem,
rozwój, trwanie i regresjê cia³ka
badania nad zastosowaniem koniu¿ó³tego oraz poznanie cyklicznych
gatu LH-peptyd lityczny do badañ
procesów regulacyjnych w b³onie
luzowej macicy, w tym wydziela- Ryc. 10. Prof. J. Glogowski, z-ca dyrektora nad mo¿liwociami niszczenia nowotworów gonad i tkanek pozagonie i dzia³anie prostaglandyn i in- w latach 2001-2004
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Ryc. 11. Prof. D. J. Skar¿yñski (z-ca dyrektora w latach 2005-2008, koordynator CD BIOANIREP) ze studentami VI roku
Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie (wolontariusze w Zak³adzie Immunologii Rozrodu) podczas pracy na fermie krów  badania USG narz¹dów rodnych krowy z zastosowaniem aparatu DRAMINSKI ANIMALprofi

nadowych posiadaj¹cych receptor LH. Kolejny obszar
badañ obejmuje molekularne mechanizmy syntezy prostaglandyn oraz ich wydzielania w uk³adzie rodnym
wini w cyklu i wczesnej ci¹¿y. Prowadzone s¹ równie¿
badania aplikacyjne nad mo¿liwoci¹ zastosowania manipulacji ¿ywieniowych i hormonalnych do przyspieszenia osi¹gniêcia dojrza³oci p³ciowej i poprawy
wskaników u¿ytkowoci rozrodczej loszek i loch.
8. Zak³ad Patologii Rozrodu (kierownik doc. dr hab.
Barbara Jana). Dzia³alnoæ badawcza Zak³adu ukierunkowana jest na poznanie zmian immuno-endokrynowych towarzysz¹cych powstaniu i rozwojowi stanów
patologicznych w narz¹dach rodnych samic zwierz¹t
gospodarskich, a szczególnie mechanizmy syntezy, metabolizmu i dzia³ania pochodnych kwasu arachidonowego (prostaglandyny, leukotrieny) oraz zmiany ekspre-
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sji receptorów dla hormonów steroidowych. Kolejny obszar badañ to okrelenie wp³ywu unerwienia na przebieg zwyrodnienia torbielowatego jajnika, w powi¹zaniu ze zmianami endokrynowymi, a tak¿e rola czynników wzrostu w patogenezie tego schorzenia.
9. Pracownia Biologii Zarodka (kierownik: dr Marek
Bogacki, od roku 2005). Przedmiotem badañ pracowni
jest poznanie i okrelenie mechanizmów wczesnego rozwoju zarodka, rozpoznania ci¹¿y i ochrony cia³ka ¿ó³tego przed luteoliz¹ u wini. Prowadzone s¹ badania nad
okreleniem roli kwasu lizofosfadydowego w regulacji
rozwoju zarodka i wczesnej ci¹¿y. Ponadto badany jest
wp³yw ró¿nych czynników hodowlanych i biotechnologicznych na jakoæ oocytów i zarodków wini pozyskiwanych in vitro i in vivo.
Podsumowuj¹c dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ Oddzia³u nale¿y podkreliæ nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: (a)
skoncentrowanie du¿ej czêci potencja³u naukowego na
wa¿nych, tak¿e od strony praktycznej, problemach:
wczesne rozpoznanie ci¹¿y  wczesna mieræ zarodkowa, wp³yw rodowiska na rozród, zastosowanie biotechniki i biotechnologii rozrodu w ochronie bioró¿norodnoci; (b) wzrost poziomu  jakoci badañ naukowych,
które mimo szaleñstwa punktowego, czêciej publikowane s¹ w renomowanych  interdyscyplinarnych czasopismach z zakresu biologii, biochemii, weterynarii
i medycyny eksperymentalnej, o wysokim wspó³czynniku cytowañ (IF); (c) postêp w technikach badawczych
i zastosowaniu technik biologii molekularnej (wiêkszoæ
zak³adów stosuje ju¿ zaawansowane techniki detekcji
bia³ek i genów  Real Time RT PCR, przekaników
wewn¹trzkomórkowych itp.); (d) utrzymanie sta³ej
wspó³pracy z Oddzia³em Nauki o ¯ywnoci, wieloma
wydzia³ami i katedrami UWM w Olsztynie oraz innymi
jednostkami naukowymi w kraju i zagranic¹ (w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii).
Tak dynamiczny i pe³en sukcesów rozwój Oddzia³u
nie by³by mo¿liwy bez wielkich ambicji i ogromnej pracy
jego pracowników, przychylnoci w³adz Polskiej Akademii Nauk, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie  obecnie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Ambicj¹ i trosk¹ wszystkich pracowników Oddzia³u jest modernizacja warsztatu badawczego, pe³ny rozwój naukowy i d¹¿enie do osi¹gniêcia przez Instytut
jak najwy¿szej pozycji, nie tylko w kraju, ale tak¿e za
granic¹.

Pimiennictwo

Ryc. 12. Prof. A. Ciereszko (koordynator Centrum Doskona³oci ANIREP, kierownik Zak³adu Biologii Nasienia) wraz
z wspó³pracownikami podczas pracy w laboratorium biochemicznym
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