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W dniach 19-20 września 2019 r. Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie obchodzić będzie 75-lecie swojego ist-
nienia. Jest to okazja do podsumowań i refleksji. 
Wiadomo, że o wiele łatwiej jest odpowiadać na 
pytania niż stawiać nowe, dlatego w skrócie opisane 
zostały dokonania ostatniego pięciolecia oraz przedsta-
wiono, co należy dalej czynić, aby utrzymać i przede 
wszystkim podnieść rangę naszego Wydziału w skali 
krajowej i międzynarodowej. Dzisiejsza wielokie-
runkowa praktyka weterynaryjna dotycząca chorób 
i profilaktyki w hodowlach wielkostadnych, chorób 
zwierząt towarzyszących, nadzoru sanitarnego nad 
produktami zwierzęcego pochodzenia oraz zwalczania 
chorób zakaźnych, wymaga znajomości nowoczesnego 
warsztatu diagnostycznego, zdominowanego przez 
czułe metody obrazowania i analiz molekularnych 
z coraz szerszym wkraczaniem genomiki, proteomiki 
oraz metabolomiki na poziom pojedynczej komórki, 
czyli sekrotomiki pojedynczej komórki. Aplikacyjność 
tych technik w medycynie weterynaryjnej pozwala 
dostrzec np. znaczenie komórek macierzystych i pro-
genitorowych, sygnalizacji immunologicznej i mię-
dzykomórkowej w odchyleniach ustrojowych, których 
poznanie daje podstawę do ukierunkowanej terapii. 
Postęp w badaniach doprowadził do skuteczniejszego 
leczenia, dostępne metody dały praktykom dodatkowe 
możliwości diagnostyczne, zwiększające szanse wy-
leczenia zwierzęcia. Jak na tym tle przedstawiają się 
najważniejsze (o najwyższym IF) osiągnięcia badaw-
cze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie?

Minione pięciolecie to bardzo wysoki przyrost publi-
kowanych prac. Ogółem opublikowano 1747 pozycji, 
z czego większość stanowiły pełnotekstowe prace 
anglojęzyczne. Prace te osiągnęły pokaźne wskaźniki 

bibliometryczne: pkt. MNiSW = 21 382, IF = 1070,17. 
Publikacjami o najwyższym IF w poszczególnych 
jednostkach były prace, które dotyczyły następujących 
zagadnień:

1. Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
– dynamika infekcji wirusem kleszczowego zapale-

nia mózgu (tick-borne encephalitis virus – TBEV) na 
podstawie wyników seroprewalencji u nornic będących 
naturalnym rezerwuarem wirusa. Praca opublikowa-
na w Emerging Microbes & Infections (2018) przez 
m.in. Macieja Grzybka, Leszka Guza i Klaudiusza 
Szczepaniaka (IF = 6,032),

– powierzchniowe własności bakteryjnych komó-
rek Enterococcus faecalis i wybranych czynników 
wirulencji ze szczepów izolowanych od kurcząt – 
brojlerów. Praca opublikowana w Biofouling (2018) 
m.in. przez Dagmarę Stępień-Pyśniak i Andrzeja 
Wernickiego (IF = 2,786),

2. Katedra Fizjologii Zwierząt
– eksperymentalne wskazanie na niewystarczają-

ce poziomy kwasu kynurenionowego w sztucznych 
odżywkach dla dzieci będące jedną z przyczyn nad-
miernych przyrostów masy ciała i otyłości. Praca 
opublikowana w Sci. Rep. (Nat. Publ. Group) (2019)  
m.in. przez Ewę Tomaszewską (IF = 4,122),

3. Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaź- 
nych Zwierząt

– odmienna ekspresja trzech białek (aneksyny 5, 
aneksyny 3 i strukturalnego białka jądrowego spe-
cyficznego dla mejozy – MNS1) w linii komórkowej 
(FFS1 and FFS3) fibrosarcoma opornej na doksorubi-
cynę w porównaniu do linii komórkowej wrażliwej na 
doksorubicynę. Praca opublikowana w Int. J. Mol. Sci. 
(2018 Feb) m.in. przez Łukasza Adaszka i Stanisława 
Winiarczyka (IF = 3,687),
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4. Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
– ocena zrębu kompozytowego złożonego z chito-

zanu, kolagenu, kwasu hialuronowego z dodatkiem 
nano-hydroksyapatytów w odniesieniu do zdolności 
adhezji i proliferacji komórek osteosarcoma linii 
SaOS-2 oraz po implantacji do tkanek królików. 
Praca opublikowana w Int. J. Biol. Macromol. (2018) 
m.in. przez Marcina Gołyńskiego, Izabelę Polkowską 
i Tomasza Szpondera (IF = 3,909),

5. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
– rola SB-334867, antagonisty receptora oreksyny-1, 

w nabyciu indukowanego morfiną uczu-
lenia na aktywność motoryczną u myszy. 
Praca opublikowana w Mol. Neurobiol. 
(2018) m.in. przez Piotra Listosa i siedmiu 
współautorów zewnętrznych (IF = 5,076),

6. Katedra Przedklinicznych Nauk 
Weterynaryjnych

– ocena ochronnej roli tempolu (pochod-
nej piperydynowej) przed stresem oksyda-
cyjnym w tkance trzustkowej i miokardium 
w przebiegu eksperymentalnego zapalenia 
trzustki indukowanego podaniem ceruleiny. 
Praca opublikowana w Oxid. Med. Cell. 
Longev. (2016) m.in. przez Katarzynę 
Lasiecką (IF = 4,593),

7. Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
– kwestionariuszowa ocena percepcji 

otyłości u właścicieli oraz u ich psów i rozpoznanie 
czynników związanych z otyłością w tym socjalnych, 
środowiskowych oraz ekonomicznych czynników 
napędzających otyłość w różnych krajach. Praca opu-
blikowana w Scientific Reports (2018) m.in. przez 
Romana Dąbrowskiego (IF = 4,122),

8. Katedra Biochemii
– biochemiczna charakterystyka Cu, Zn-SOD jaj 

kurzych, wyrażająca się w żółtku jaj aktywnością  
98,5 U/g przy pH = 6; uzasadniono przydatność 
tego źródła Cu, Zn-SOD w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym i kosmetycznym. Praca opu-
blikowana w Food Chemistry (2017) przez Jacka 
Wawrzykowskiego i Martę Kankofer (IF = 4,946),

9. Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
– ocena własności proświadomościowych i anty- 

amnestycznych berberyny i magnofloriny wyizolowa-
nej z gatunków berberysu za pomocą chromatografii 
z udziałem wirowania. Praca opublikowana w Int. 
J. Mol. Sci. (2017) m.in. przez Radosława Szalaka  
(IF = 3,687),

10. Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pocho-
dzenia

– badania molekularne ślimaków jadalnych odno-
śnie do występowania ludzkich wirusów jelitowych 
z prześledzeniem możliwych źródeł środowiskowych 
kontaminacji mikrobiologicznej mięczaków. Praca 
opublikowana w Food Control (2016) m.in. przez 
Waldemara Paszkiewicza i Monikę Ziomek (IF = 
3,496).

Odzwierciedleniem dbałości o fundusze na badania 
naukowe są przyznawane przez MNiSW środki na 
badania i stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe 
(NCN – 10 grantów, NCBR – 2 granty, stypendia 
– 17). Zawarto w tym czasie 24 umowy badawcze 
z podmiotami gospodarczymi oraz zrealizowano dwa 
programy subwencjonowane przez Unię Europejską. 
Szereg wymiernych przedsięwzięć badawczych pod-
jęto we współpracy z ośrodkami zewnętrznymi, np. 
z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie odnośnie 
do ukierunkowania subpopulacji makrofagów do 

zwalczania komórek rakowych w przebiegu raka 
wątrobowokomórkowego. Pracownicy Wydziału byli 
zapraszani również do ośrodków zagranicznych, m.in. 
do uniwersytetów w Pizie, Barcelonie, Hanowerze, 
Uppsali, Wiedniu i we Lwowie. Łącznie w ciągu pię-
ciu lat wyjechało do różnych ośrodków europejskich 
188 osób.

Z dużym wysiłkiem zdobyta tzw. aprobacja Unii 
Europejskiej, podkreślająca spełnienie europejskiego 
kryterium nauczania na wydziałach medycyny wete- 
rynaryjnej, wymusza nieustannie dbałość o ciągłe  
unowocześnianie programów nauczania zgodnie 
ze współczesną wiedzą i wymogami europejskiego 
szkolnictwa weterynaryjnego. Wydział osiągnął 
nową jakość w zakresie badawczym i aplikacyjnym 
z chwilą otwarcia Innowacyjnego Centrum Patologii 
i Terapii Chorób Zwierząt. Ośrodek ten wyposażono 
w najnowocześniejszą aparaturę, w tym tomograf 
komputerowy, wysokosprawną chromatografię cieczo-
wą sprzęgniętą ze spektrometrią mas (MALDI-TOF), 
mikroskopię konfokalną i inny sprzęt wykorzystywany 
w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Dużym 
powodzeniem cieszą się prowadzone przez pracowni-
ków Wydziału studia podyplomowe, podnoszące kwa-
lifikacje kolejnych generacji młodych absolwentów. 
Dla wzbogacenia oferty edukacyjnej od 1.10.2019 r. 
rozszerzone zostanie dodatkowo kształcenie na kie-
runku analityka weterynaryjna.

Przywiązujemy wagę do związku między wyni-
kami badań a poziomem prowadzonej dydaktyki. 
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Prowadzący zajęcia przechodzą obecnie cykliczną 
ocenę dorobku publikacyjnego, której wynik rzutuje 
na obciążenie dydaktyczne z jednej strony, z drugiej 
– otwiera drogę do uzyskiwania kolejnych stopni 
naukowych.

Przytoczone przykłady własnych osiągnięć publika-
cyjnych dają powód do dumy, odzwierciedlają olbrzy-
mi wysiłek twórczy, pomimo ubóstwa środków prze-
znaczonych na badania, przy dobrze wykonywanym 
obowiązku dydaktycznym. Wskazują na współpracę 
z ośrodkami spoza Wydziału (z kraju i z zagranicy) 
konieczną do zrealizowania zamierzeń badawczych, 
przekraczających własne możliwości analityczne 
i aparaturowe.

Przy tych pozytywnych trendach, gwarantujących 
optymistyczne spojrzenie w przyszłość, pozostaje 
pewna krytyczna refleksja wskazująca na małą kre-
atywność w zakresie inicjowania badań, opanowania 
i wdrażania nowych technik analitycznych i przygo-
towywania wniosków grantowych, w efekcie kiero-
wania programami badawczymi. Takie stwierdzenie 
pochodzi z przeglądu pierwszych autorów najwyżej 
punktowanych prac, w których, jak się okazuje, pierw-
szoplanowa rola przypada autorom niemacierzystym. 

Skromny, wręcz jednostkowy jest udział publikacji 
wynikający z realizacji badań grantowych oraz z udzia-
łem partnerów zagranicznych. Dobrą przesłanką do 
zmiany przytoczonych uwag jest publikowanie prac 
badawczych w czasopismach głównie anglojęzycz-
nych, gwarantujących, z jednej strony, szersze pro-
pagowanie i uwiarygodnienie osiągniętych wyników, 
z drugiej – zainteresowanie i nawiązanie współpracy  
badawczej.

Wydział cieszy się bardzo wysokim zaintereso-
waniem maturzystów. Liczba kandydatów chętnych 
do studiowania znacznie przekracza liczbę miejsc. 
Rozwija się nabór na studia anglojęzyczne dla obco-
krajowców. Corocznie studenci wyjeżdżają i przyjmo-
wani są w ramach europejskiego programu Erasmus 
na semestralne studia rozszerzające ofertę programową 
dostępną w różnych ośrodkach.

W skład kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału 
wchodzi: 17 profesorów, 15 profesorów Uczelni, 32 
adiunktów z tytułem doktora, 24 adiunktów z tytułem 
doktora habilitowanego, 15 asystentów, 11 nauczycieli 
dydaktycznych oraz 47 pracowników technicznych.

Pracownicy Wydziału pełnią odpowiedzialne funkcje 
we władzach Uczelni (prof. dr hab. Zbigniew Grądzki 
jest prorektorem ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy 
Międzynarodowej, prof. dr hab. Krzysztof Szkucik – 
redaktorem naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie), a na szczeblu centralnym 
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk jest członkiem 
Rady Doskonałości Naukowej, Komisji Nauki Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prze-
wodniczącym Rady Programowej czasopisma „Życie 
Weterynaryjne”. Szereg pracowników naukowych 
pełni zaszczytne funkcje we władzach towarzystw 
naukowych.

Obok przytoczonej aktywności publikacyjnej pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni poszczególnych jedno-
stek organizują i aktywnie uczestniczą w specjalistycz-
nych konferencjach i kongresach naukowych. Coroczne 
konferencje naukowe organizuje Katedra Higieny 
Żywności Zwierzęcego Pochodzenia. W 2015 r. pra-

cownicy Katedry Epizootiologii i Kliniki 
Chorób Zakaźnych przewodzili konferencji 
nt. współczesnych problemów patologii 
i terapii zwierząt. W następnym roku 
Lubelski Oddział PTNW był organizatorem 
XV Kongresu PTNW. Pracownicy Zakładu 
Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 
zorganizowali w 2017 r. w Ciechanowcu 
konferencję naukowo-szkoleniową pt.: 
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagro-
żenia – nowe rozwiązania terapeutyczne 
i profilaktyka”. Z kolei pracownicy Zakładu 
Patofizjologii Katedry Przedklinicznych 
Nauk Weterynaryjnych i Katedry Fizjologii 
kierujący pracą lubelskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, 
organizowali w 2018 r. ogólnopolską 

Konferencję Młodych Adeptów Fizjologii, a w obec-
nym roku współorganizowali studencki konkurs wiedzy 
fizjologicznej pt. „Wielka synapsa”. Kolejne konferen-
cje naukowo-szkoleniowe pt. „Innowacje w medycy-
nie i farmakoterapii” organizują pracownicy Zakładu 
Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska. 
Każda uroczystość jubileuszowa Wydziału połączona 
jest z międzynarodową sesją naukową (np. „Aktualne 
aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi” – Current 
approach to health and diseases in human and animals).

Na ten wysiłek twórczy i dydaktyczny składa się 
praca wszystkich pracowników Wydziału, swój udział 
mają również studenci i absolwenci, wspierający naszą 
działalność naukowo-dydaktyczną.

Wszystkim instytucjom i osobom, które wspierają 
działalność dydaktyczną, badawczą oraz usługową 
Wydziału składamy serdeczne podziękowania.


