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Finansowanie badań



http://www.molcell.amu.edu.pl

Skład osobowy:

dr hab. Krzysztof Leśniewicz, prof. UAM

dr hab. Michał Rurek, prof. UAM

dr Kinga Kamieniarz-Gdula

dr Anna Kasprowicz-Maluśki

dr Agata Stępień

mgr Izabela Lewandowska 

mgr Liliana Ciszewska

Lokalizacja

Pokoje: 1.105-1.107, 1.94

Kontakt

tel. 61 829 5968 

przemow@amu.edu.pl

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

mailto:przemow@amu.edu.pl


Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Tematyka badań: słowa kluczowe

Nasze badania koncentrują się głównie na analizie różnych aspektów biologii komórki roślinnej. W szczególności

badamy transport pęcherzykowy (w tym proces endocytozy) oraz białka w nim uczestniczące. W ubiegłych latach

scharakteryzowaliśmy niezwykły kompleks gamma-sekretazy, posiadający aktywność proteolityczną, wchodzące

w jego skład podjednostki oraz oddziaływania pomiędzy nimi. Ponadto badamy nukleazy uczestniczące w

procesie programowanej śmierci komórki, oraz udział mitochondriów roślinnych w odpowiedzi na stres

abiotyczny. We wszystkich tych analizach stosujemy nowoczesne techniki z zakresu mikroskopii, fizjologii i

biologii molekularnej oraz genomiki funkcjonalnej. Wykorzystując różnorodne analizy „omiczne”, badamy

również zmiany w transkryptomie, proteomie oraz metabolomie roślinnym we wspomnianych warunkach

stresowych oraz udział białek bogatych w glicynę w odpowiedzi na stres.

transkryptom

białka bogate w glicynę

proteom

metabolom

http://www.molcell.amu.edu.pl



Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
- tematy wcześniejszych prac dyplomowych

Rola procesu apoptozy w chorobie Alzheimera

The role of apoptosis in Alzheimer’s disease

Znaczenie neutrofilowych sieci Net w rozwoju chorób

autoimmunologicznych

The role of neutrophil NETs in the development of 

autoimmune diseases
Znaczenie procesu apoptozy w chorobie 

Parkinsona

The role of apoptosis in Parkinson’s disease

Wykorzystanie technik „omicznych” w analizach 

roślinnego transkryptomu i proteomu

„Omics” approaches for analysis of plant 

transcriptome and proteome

Rola dehydryn i białek podobnych do dehydryn w 

biogenezie organelli podczas stresu abiotycznego

The role of dehydrins and dehydrin-like proteins in 

organellar biogenesis during abiotic stress

Udział białek bogatych w glicynę w odpowiedzi na 

warunki stresu abiotycznego i biotycznego

Participation of glycine-rich proteins in abiotic and 

biotic stress response

Proponowana tematyka nowych prac dyplomowych

Charakterystyka funkcjonalna nukleaz 

degradujących  Acanthamoeba castellanii

Functional characteristics of Acanthamoeba castellanii

degradative nucleases

Analiza oddziaływań pomiędzy podjednostką 

egzocystu SEC10 a cytoszkieletem u Arabidopsis

thaliana

Analysis of interactions between the Sec10 exocyst

subunit and cytoskeleton in Arabidopsis thaliana

Otrzymanie transgenicznych roślin A. thaliana 

niosących konstrukcje genetyczne pozwalające na

wizualizację wybranych podjednostek kompleksu

egzocyst

Construction of Arabidopsis transgenic plants

harbouring genetic constructs enabling for the 

visualisation of the chosen subunits of exocyst

https://apd.amu.edu.pl/diplomas/139141/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/132094/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/139139/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/124537/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/67308/


Skład osobowy:

dr Agata Stępień

mgr Izabela Lewandowska

mgr Magda Kopczyńska

Lokalizacja

CZT UAM pok. A210

Kontakt

tel. 61 829 1903

kinga.kamieniarz-gdula@amu.edu.pl

Kierownik:

dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula

Zespół Badawczy Regulacji Genomu
Zakład Biologii Molekularnej i Komókowej

STOPlab.org



Zespół Badawczy Regulacji Genomu

Kontakt

tel. 61 829 1903

kinga.kamieniarz-gdula@amu.edu.pl

STOPlab.org

Tematyka badań: słowa kluczowe

Lokalizacja

CZT UAM pok. A210



Laboratorium Regulacji Genomu

Kontakt

tel. 61 829 1903

kinga.kamieniarz-gdula@amu.edu.pl

STOPlab.org

Celem naszego zespołu badawczego jest integracja różnych poziomów regulacji ekspresji genów –

chromatyny, transkrypcji i obróbki RNA. W centrum naszego zainteresowania są końce genów.

Chcemy zrozumieć podstawowe mechanizmy kiedy i jak proces transkrypcji się kończy (terminuje), jak

również w jaki sposób zaburzenia terminacji przyczyniają się do chorób człowieka. Szczególnie istotna w

kontekście patologicznym okazuje się przedwczesna terminacja, zwana też atenuacją transkrypcji. Od

dawna było wiadomo, że przedwczesna terminacja jest ważnym mechanizmem regulatorowym u bakterii i

drożdży, ale było to przeoczone u ludzi i zwierząt. My oraz inni wykazaliśmy niedawno, że przedwczesna

terminacja jest częstym wydarzeniem genomowym u metazoa. Ma ona również znaczenie medyczne, w

szczególności w przypadku raka. Nasze podejście badawcze bazuje na genomice oraz transkryptomice, w

połączeniu z biologią molekularną, biochemią i proteomiką. Korzystamy z modeli raka oraz róźnicowania

się neuronów w ssaczych kulturach komórkowych. Wykorzystujemy zarówno metody doświadczalne,

jak również komputerowe.

Tematyka badań: opis 

Lokalizacja

CZT UAM pok. A210



Zespół Badawczy Regulacji Genomu

przykładowe zagadnienia dla potencjalnych prac dyplomowych

Kontakt

tel. 61 829 1903

kinga.kamieniarz-gdula@amu.edu.pl

STOPlab.org
Lokalizacja

CZT UAM pok. A210

• Analiza danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania 

natywnego RNA ulegającego procesowi elongacji

• Generacja stabilnych linii komórkowej tagowanych endogennie 

czynników terminacji przy wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9

• Rola kinazy WNK1 w procesie terminacji transkrypcji

• Analiza bioinformatyczna genów ulegających przedwczesnej 

terminacji w tkankach ludzkich i zwierzących



Zakład Ekspresji Genów
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Sobczak



Skład osobowy:

prof. dr hab. Artur Jarmołowski

dr hab. Andrzej Pacak

dr Katarzyna Kruszka

dr Izabela Sierocka

dr Aleksandra Świda-Barteczka

dr Dawid Bielewicz

dr Michał Taube

Lokalizacja

Pokoje: 1.109-1.113

Kontakt

tel. 61 829 5953

zofszwey@amu.edu.pl

Laboratorium Ekspresji Genów
Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

http://zeg.amu.edu.pl/



http://zeg.amu.edu.pl

Laboratorium Ekspresji Genów
Tematyka badań: słowa kluczowe



Tematy prac dyplomowych 2020/2021
Dojrzewanie RNA u roślin, Zakład Ekspresji Genów

Analiza oddziaływań między białkiem 
Hyponastic Leaves 1 (HYL1) Arabidopsis
thaliana a czynnikami transkrypcyjnymi z 
rodziny TOPLESS.

Analiza wpływu fosforylacji białka Hyponastic
Leaves 1 (HYL1) na mikrotranskryptom
Arabidopsis thaliana

Identyfikacja białek oddziałujących z helikazą
DRH1 u Arabidopsis thaliana

Analiza oddziaływań histonu H3 z czynnikiem 
splicingowym SR1 w komórkach Arabidopsis
thaliana

Analiza cząsteczek RNA oraz białek 
oddziałujących z białkiem SERRATE u 
Arabidopsis thaliana

Analiza wpływu modyfikacji chromatyny na 
alternatywny splicing i procesywność 
polimerazy RNA II uArabidopsis thaliana

.

Konstrukcja wektora genetycznego do badania 

specyficzności miejsc hybrydyzacji miRNA do 

docelowych mRNA w protoplastach z jęczmienia

(Hordeum vulgare) z wykorzystaniem 

nadekspresji genów lucyferazy ze świetlika 

Photinus pyralis i parzydełkowca Renilla reniformis.

Rola spliceosomu U12 w odpowiedzi na stres 

wysokiej temperatury u Arabidopsis thaliana

Rola wybranych mikroRNA w rozmnażaniu 

wątrobowców na przykładzie Marchantia

polymorpha.

Identyfikacja homologa PHO2 w komórkach ludzkich



Skład osobowy:

dr Ewa Stępniak-Konieczna

dr Agnieszka Piasecka

dr Anna Baud

dr Katarzyna Taylor

dr Izabela Broniarek

Lokalizacja

Pokoje: 1.109-1.113

Kontakt

tel. 61 829 5958

ksobczak@amu.edu.pl

Kierownik Laboratorium:

prof. UAM dr hab. Krzysztof Sobczak

Laboratorium Terapii Genowej



Kontakt

tel. 61 829 5958

ksobczak@amu.edu.pl

Laboratorium Terapii Genowej
Kierownik Laboratorium:

prof. dr hab. Krzysztof Sobczak



Laboratorium Terapii Genowej
- tematy wcześniejszych prac dyplomowych

Proteins involved in regulation of alternative splicing

of exon 7 of MBNL1 splicing factor

Białka zaangażowane w regulację alternatywnego 

splicingu egzonu 7 czynnika splicingowego MBNL1

Określenie potencjału inhibicyjnego antysensowych

oligonukleotydów na biosyntezę toksycznego bialka

poli-glicynowego powstającego z mRNA zawierającego 

ekspansję powtórzeń trójnukleotydowych CGG 

Determination of the inhibitory potential of antisense

oligonucleotides for the biosynthesis of toxic polyglycine

protein arising from mRNA containing the expansion of 

CGG trinucleotide repeats

Contribution of trans-factors in translation of toxic

proteins containing poly-glicine tracts from mutant 

mRNA of FMR1 

Udział czynników trans w translacji toksycznych 

białek zawierających trakty poli-glicynowe ze 

zmutowanego mRNA FMR1

Opracowanie konstruktów genetycznych wywołujących 

autoregulowany wzrost aktywności białek MBNL w 

komórkach 

Development of genetic constructs that induce an

autoregulated increase of MBNL protein activity in cells
Wykorzystanie antysensowych oligonukleotydów

do wyciszenia ekspresji mięsniowo-specyficznych 

mikroRNA

The use of antisense oligonucleotides to silence

the expression of muscle-specific microRNAs

Generation of a stable cell line with knockout of gene

encoding transcription factor NFIX using CRISPR/Cas9 

technology

Generacja stabilnej linii komórkowej z wyłączonym genem 

NFIX przy wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9.Wpływ długości sekwencji nukleotydowej izoform

wybranych mikroRNA na ich aktywność komórkową 

The influence of nucleotide sequence length of 

chosen microRNA izoforms on the cellular activity.

Regulacja ekspresji genów mikroRNA na etapie 

alternatywnej poliadenylacji

Regulation of microRNA genes expression on the 

level of alternative polyadenylation

https://apd.amu.edu.pl/diplomas/139186/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/138809/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/138633/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/136676/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/127774/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/127771/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/126972/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/118815/


Jak stworzyć trzustkę wykorzystując ludzkie 
pluripotencjalne komórki macierzyste?

Kierownik Laboratorium:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak

Laboratorium Komórek Macierzystych



Przykładowe projekty dla studentów

• Wykorzystując dwukierunkowo-regulowana ekspresję: nadekspresję
oraz knockout, badamy funkcje wybranych genów w powstawaniu  
komórek endokrynnych trzustki

• Nowe sygnały odpowiedzialne za replikacje ludzkich komórek Beta

• Ustalanie metody „slice pancreatic” hodowli

• Rola mezenchymy w organizacji 3D ludzkich organoidów 
trzustkowych 

Kontakt: malbor3@amu.edu.pl



Skład osobowy:

dr Patrycja Plewka

mgr Marlena Cichocka 

mgr Ankur Gadgil

mgr Kishor Gawade

mgr Anna Kozłowska

Lokalizacja

CZT,

Pokoje: A209, A226-

A228

Kontakt

tel. 61 829 1901

doracz@amu.edu.pl

plab-processinglab.home.amu.edu.pl/

Kierownik Laboratorium:

prof. UAM dr hab. K. Dorota Raczyńska

Laboratorium Dojrzewania RNA



Laboratorium Dojrzewania RNA
Kierownik Laboratorium:

prof. UAM dr hab. K. Dorota Raczyńska

Kontakt

tel. 61 829 1901

doracz@amu.edu.pl

plab-

processinglab.home.amu.edu.pl/



Laboratorium Dojrzewania RNA
- tematy wcześniejszych prac 

dyplomowych

The expression of U7 snRNA and proteins of histone

cleavage complex (HCC) in proliferating and terminally

differentiated human neuroblastoma cells SH-SY5Y 

Porównanie ekspresji U7 snRNA oraz białek kompleksu 

Histone Cleavage Complex (HCC) w proliferujących i 

zróżnicowanych komórkach ludzkiej linii neuroblastoma

SH-SY5Y The analysis of mutual interactions of U7 snRNA, 

hnRNP UL1 and FUS in the nucleolus using

microscopic techniques

Analiza wzajemnych oddziaływań cząsteczki U7 

snRNA i białek hnRNP UL1 oraz FUS w jąderku 

komórkowym z użyciem technik mikroskopowych.

Searching for target sequences regulated by small 

RNA molecules derived from SnoRNA SNORD104.

Poszukiwanie sekwencji docelowych regulowanych 

przez małe cząsteczki RNA pochodzących ze 

SnoRNA SNORD104 

Interaction of hnRNP UL1 protein with U7 snRNA 

molecule using immunoprecypitation RNA (RIP).

Analiza oddziaływania bialka HNRNP UL1 z 

cząsteczką U7 snRNA z zastosowaniem techniki 

immunoprecypitacji RNA 

The interaction of transcription factor NPAT with 

FUS proteins in HeLa cells

Interakcje czynnika transkrypcyjnego NPAT z 

białkiem FUS w komórkach HeLa

Analysis of colocalization of proteins: DDX5, DDX17, 

NPM1, PC4, H1.2 and FUS with proteins of U7 

snRNP complex in human cells

Analiza kolokalizacji białek: DDX5, DDX17, NPM1, 

PC4, H1.2 i FUS z białkami kompleksu U7 snRNP w 

komórkach ludzkich 

https://apd.amu.edu.pl/diplomas/132355/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/126960/


Skład osobowy:

dr Katarzyna Czerniak

Lokalizacja

Pokoje: Centrum Zaawansowanych Technologii A216 

Kontakt

tel. 61829-19-02

michal.gdula@amu.edu.pl

Laboratorium Regulacji Epigenetycznej (ZEG)
Kierownik Laboratorium:

dr hab. Michal Gdula

http://ibmib.amu.edu.pl/pl/zaklad-ekspresji-genow/zespol-badawczy-regulacji-epigenetycznej/

@michal_gdula



Laboratorium Regulacji Epigenetycznej (ZEG)

Epigenetyczna kontrola biologii rozwoju



Laboratorium Regulacji Epigenetycznej (ZEG)

Bioinformatyczna analiza danych genomowych



Laboratorium Regulacji Epigenetycznej (ZEG)



Laboratorium Regulacji Epigenetycznej (ZEG)
przykładowe zagadnienia dla potencjalnych prac dyplomowych

Kontakt

tel. 61 829 1903

Michal.gdula@amu.edu.pl

Lokalizacja

CZT UAM pok. A210

• Wpływ kontekstu genomowego wiązania sie CTCF na ekspresję 

okoliczych genów. 

• Analiza bioinformatyczna zmian epigenetycznych w trakcie 

rożnicowania się komórek.

• Zmiany konformacji loci tkankowo-specyficznych: analiza 

tójwymiarowych danych mikroskopowych. 

• Rola modyfikatora epigenetycznego SmcHD1 w kontroli ekspresji 

genów autosomalnych.



Kontakt

tel. 61 829 5855

wrobel@evosys.org

Laboratorium Systemów Ewolucyjnych
Kierownik Laboratorium:

prof. dr hab. Borys Wróbel

http://www.evosys.org/pl/



Kontakt

tel. 61 829 5855

wrobel@evosys.org

Laboratorium Systemów Ewolucyjnych

http://www.evosys.org/pl/

Wykorzystanie sztucznych sieci genowych w 

robotyce ewolucyjnej

Wykorzystanie analizy czynności elektrycznej 

mięśni w rehabilitacji

Zastosowanie analizy sieci złożonych w badaniach społecznych

Stworzenie oprogramowania pozwalającego na analizę 

czynności elektrycznej mięśni

Przykładowe tematy prac dyplomowych



Lokalizacja

Pokoje: 1.124 & 1.126

Kontakt

tel. 61 829 5839

janbre@amu.edu.pl

Kierownik Laboratorium: dr Jan Brezovský, prof. UAM

Laboratorium Biomolekularnych Interakcji i Transportu

http://labbit.eu/

http://http/labbit.eu/


The main research topic of the laboratory is focused on solving fundamental questions about mechanisms 

Tematyka badań: słowa kluczowe

Laboratorium Biomolekularnych Interakcji i Transportu



Opiekunowie prac dyplomowych:

prof. dr hab. Hanna Kmita

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

dr hab. Małgorzata Wojtkowska

dr hab. Nina Antos-Krzemińska

dr hab Andrzej Woyda-Płoszczyca

dr Andonis Karachitos

Dr Anna Kicińska

Lokalizacja

Pokoje: 1.73-1.96

Kontakt

Tel.61828-59-02

kmita@amu.edu.pl

Zakład Bioenergetyki
Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Hanna Kmita



Tematyka badań: słowa kluczowe

Zakład Bioenergetyki

anhydrobioza

męska niepłodność 

starzenie się

AOX

MITOCHONDRIA



Zakład Bioenergetyki
- tematy wcześniejszych prac dyplomowych

• Wpływ inhibitorów kinazy difosforanów nukleozydów 
(NDPK) na oddychanie mitochondriów izolowanych 
z komórek ameby Acanthamoeba castellanii (The 
influence of nucleoside-diphosphate-kinase (NDPK) 
inhibitors on respiration of the ameba 
Acanthamoeba castellanii isolated mitochondria)

• Ocena przeżywalności komórek drożdży 
Saccharomyces cerevisiae pozbawionych 
dysmutazy ponadtlenkowej 1 (Δsod1) i z ekspresją 
białka rozprzęgającego ameby Acanthamoeba
castellanii (Analysis of survival of Saccharomyces
cerevisiae cells lacking superoxide dismutase 1 
(Δsod1) and expressing the Acanthamoeba
castellanii uncoupling protein)

• Zróżnicowanie izoform białka VDAC u ślimaków 
wodnych i lądowych (Differentiation of VDAC protein 
isoforms in freshwater and terrestrial gastropods)

• Analiza funkcjonalna mutacji w genie kodującym 
ludzkie białko VDAC3 (Functional analysis of human
VDAC3 protein encoding gene)

• Cząsteczki cfDNA pochodzenia mitochondrialnego i 
jądrowego w diagnostyce choroby Parkinsona 
(Circulating free DNA originating in mitochondria 
and nucleus in Parkinson disease patient
stratification)

• Rola białek rozprzęgających w cukrzycy typu II (The 
role of uncoupling proteins in type II diabetes)

• Wyznaczenie liczby kopii mitochondrialnego DNA u 
niesporczaków z rodzaju Paramacrobiotus, w stanie 
aktywnym i po wprowadzeniu w anhydrobiozę
(Determination of mitochondrial DNA copy numbers
in the tardigrade Paramacrobiotus sp in active and 
anhydrobiotic states

• Analiza mutacji w wybranych egzonach genów 
PARK2 oraz TOMM40 u pacjentów ze 
zdiagnozowaną chorobą Parkinsona (Mutation
analysis of the PARK2 and TOM40 gene selected
exones in patients with Parkinson disease

• Mutacje w genie VDAC3 u pacjentów z małą 
ruchliwością plemników (VDAC3 encoding gene
mutations in patients with low sperm motility)

• Mitochondrialne systemy rozpraszające energię 
(Mitochondrial energy-dissipating systems)

MGR LIC



Pracownia Biotechnologii
Kierownik Pracownii:

prof. UAM  dr hab. Agnieszka Ludwików

Skład osobowy:

dr Agata Cieśla

mgr Małgorzata Tajdel-Zielińska

mgr Małgorzata Marczak

mgr Maciej Janicki

mgr Sivakumar Krishnamoorthy

mgr Syed Mehdi

mgr Hanna Korcz-Szatkowska

Lokalizacja

Pokoje: 1.90, 1.93 i 1.101

Kontakt

tel. 61829-5964

ludwika@amu.edu.pl

http://ibmib.amu.edu.pl



Lokalizacja

Pokoje: 1.90 i 1.101

Kontakt

tel. 61829-5964

ludwika@amu.edu.pl

Pracownia Biotechnologii
Tematyka badań: słowa kluczowe



Pracownia Biotechnologii
- przykładowe tematy prac dyplomowych

Inhibitory białek roślinnych i ich zastosowania agronomiczne

Biofarmaceutyki i ich zastosowanie w terapii nowotworów

Rola ubikwitynacji w regulacji hormonalnej u roślin

Mechanizmy degradacji białek i ich znaczenie w procesach sygnalizacyjnych u roślin

Degradacja białek chloroplastowych podczas rozwoju i starzenia u roślin

Charakterystyka funkcjonalna czynników transkrypcyjnych- efektorów kaskady kinaz MAP 

zależnej od MAPKKK17/18

Modyfikacje potranslacyjne w regulacji funkcjonowania chloroplastów

Poszukiwanie nowych cząsteczek zaangażowanych w sygnalizację kwasu abscyzynowego

Identyfikacja ligaz ubikwityny zaangażowanych w degradację białek Whirly u Arabidopsis
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Skład osobowy:

dr Savani Angabalan

dr Mateusz Bajczyk

dr Zuzanna Wróblewska

mgr Liliana Ciszewska

mgr Maciej Basczok

mgr Joanna Kwiatkowska

mgr Ewa Stein

mgr Joanna Zwolenkiewicz

Lokalizacja

Pokoje: 1.119-1.121

Kontakt

tel. 61 829 5907

mol@amu.edu.pl

Pracownia Biochemii RNA
Kierownik Pracowni:

prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak

http://zakbioch-lbr.home.amu.edu.pl/pl/domowa/



Zakład Biochemii
Tematyka badań: słowa kluczowe

http://www.biochem.amu.edu.pl

Pracownia Biochemii RNA



1) Ewa M. Stein, Joanna Kwiatkowska, Maciej M. Basczok, Chandra M. Gravel, Katherine E. Berry, 

Mikołaj Olejniczak „Determinants of RNA recognition by the FinO domain of the Escherichia coli ProQ

protein”, Nucleic Acids Research (2020)

2) Kwiatkowska J, Wroblewska Z, Johnson KA, Olejniczak M. „The binding of Class II sRNA MgrR to 

two different sites on matchmaker protein Hfq enables efficient competition for Hfq and annealing to 

regulated mRNAs.”, RNA (2018), 24(12):1761-1784

3) Olejniczak M, Storz G. “ProQ/FinO-domain proteins: Another ubiquitous family of RNA 

matchmakers?” Mol Microbiol. (2017) Mar 30. doi: 10.1111/mmi.

4) Thoduka SG, Zaleski PA, Dąbrowska Z, Równicki M, Stróżecka J, Górska A, Olejniczak M, Trylska J. 

"Analysis of ribosomal inter-subunit sites as targets for complementary oligonucleotides." Biopolymers. 

2017 Apr;107(4). doi: 10.1002/bip.23004.

5) Wroblewska Z, Olejniczak M. "Contributions of the Hfq protein to translation regulation by small 

noncoding RNAs binding to the mRNA coding sequence." Acta Biochim Pol. 2016;63(4):701-707. 

(Special Issue of KNOW  RNA Research Center in Poznan)

6) Groszewska A, Wroblewska Z, Olejniczak M. "The structure of fadL mRNA and its interactions with 

RybB sRNA." Acta Biochim Pol. 2016;63(4):835-840. (Special Issue of KNOW  RNA Research Center 

in Poznan)

7) Wróblewska Z, Olejniczak M. "Hfq assists small RNAs in binding to the coding sequence of ompD

mRNA and in rearranging its structure", RNA (2016), 22:979-94 (2016).

8) Małecka E.M., Stróżecka J., Sobańska D. and Olejniczak M. "Structure of bacterial regulatory RNAs

determines their performance in competition for the chaperone protein Hfq." Biochemistry 54, 1157-70 

(2015)

9) Olejniczak M. "Despite similar binding to the Hfq protein regulatory RNAs widely differ in their

competition performance." Biochemistry 50, 4427-4440 (2011)

PUBLIKACJE

Pracownia Biochemii RNA



Tematy wcześniejszych prac dyplomowych

Identyfikacja elementów sekwencji i 

struktury sRNA SibA rozpoznawanych 

przez białko ProQ z Escherichia coli

Identification of sRNA SibA sequence

and structure elements recognized by 

ProQ protein from Escherichia coli

Klonowanie i nadekspresja białka ProQ z 

bakterii Escherichia coli, zawierającego 

mutację konserwowanych reszt 

aminokwasowych lizyny 35 i argininy 62

Cloning and overexpression of 

Escherichia coli ProQ protein containing

mutations of evolutionary conserved

amino acids lysine 35 and arginine 62

Rola białka opiekuńczego Hfq oraz 

niekodujących RNA oddziałujących z 

sekwencją kodującą cząsteczek mRNA 

w regulacji translacji u bakterii 

Escherichia coli

Role of Hfq chaperone protein and 

noncoding RNAs interacting with mRNA 

coding sequence in translation regulation

in Escherichia coli.

RNA binding by the Escherichia coli ProQ

protein

Wiązanie cząsteczek RNA przez białko ProQ z 

bakterii Escherichia coli

Regulacja translacji in vitro lipoproteiny Lpp z 

Escherichia coli przez niekodujące RNA MicL

monitorowana za pomocą fluorescencji białka 

GFP

Regulation of translation of the Lpp lipoprotein

from Escherichia coli by non-coding RNA MicL

monitored by GFP protein fluorescence in vitro.

Klonowanie i nadekspresja desulfurazy IscS

oraz białka opiekuńczego Hfq z mutacjami 

R16A, K56A z Escherichia coli

Cloning and overexpression of Escherichia coli 

IscS desulfurase, and chaperone protein Hfq

with R16A, K56A mutations.

Struktura regulatorowej cząsteczki RNA MgrR z 

Escherichia coli oraz oddziaływanie z 

fragmentem genu eptB i bialkiem Hfq

The secondary structure of regulatory RNA 

MgrR from Escherichia coli and its interactions

with a fragment of eptB gene and the Hfq protein

https://apd.amu.edu.pl/diplomas/139314/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/132154/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/126973/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/138445/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/123775/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/100551/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/94478/


Kontakt

tel. 61829-5966

pzio@amu.edu.pl

Lokalizacja

Pokoje: 1.92 i 1.99

http://ibmib.amu.edu.pl

Pracownia Biologii Genomu
Kierownik Pracowni:

prof. UAM  dr hab. Piotr Ziółkowski

Skład osobowy:

dr hab. Aneta Piechalak

dr Tomasz Bieluszewski

dr Alexandre Pele



Kontakt

tel. 61829-5966

pzio@amu.edu.pl

Lokalizacja

Pokoje: 1.92 i 1.99

http://ibmib.amu.edu.pl

Pracownia Biologii Genomu
Tematyka badań: słowa kluczowe



Pracownia Biologii Genomu
- tematy wcześniejszych prac dyplomowych

Badania wpływu mutacji w genie MSH2 na częstość 

rekombinacji mejotycznej dla wybranych linii 

Arabidopsis thaliana

Investigation of the effect of mutations in the MSH2 

gene on the frequency of meiotic recombination for 

selected Arabidopsis thaliana lines

Investigating the role of PMS1 in Arabidopsis thaliana 

meiotic recombination

Badanie roli PMS1 w rekombinacji mejotycznej 

Arabidopsis thaliana

Generation of genetic tools for assessing the impact 

of chromatin accessibility om meiotic recombination 

frequency and distribution at a single hotspot scale

Otrzymanie narzędzi genetycznych do oceny wpływu 

dostępności chromatyny na częstotliwość i 

dystrybucję rekombinacji mejotycznej w skali 

pojedynczego hotspotu

Structural and functional characterization of EPL1 

scaffolding subunit of histone acetyltransferase

complex NuA4

Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna 

platformowej podjednostki EPL1 z kompleksu 

acetylotransferazy histonowej NuA4

Identification of genetic suppressors of a histone 

acetyltransferase NUA4 mutant by CRISPR-Cas9 

secreen of selected histone deacetylases

Identyfikacja supresorów genetycznych mutanta 

w acetylotransferazie histonowej NuA4 przy 

użyciu badania przesiewowego wybranych 

deacetylaz histonowych techniką CRISPR-Cas9

Wykorzystanie hiperakumulatorów w fitoremediacji

terenów zanieczyszczonych metalami śladowymi

Application of hiperaccumulators in phytoremediation

ofareas contaminated with trace metals

Określenie funkcji biologicznych wybranych domen 

białka AtEAF1 Arabidopsis thaliana

Determination of biological functions of selected

domains in the Arabidopsis thaliana AtEAF1 protein

Zmiany poziomu ekspresji genów zaangażowanych 

w detoksykację metali ciężkich w roślinach

Changes in the expression level of genes involved in 

the detoxification of heavy metals in plants

https://apd.amu.edu.pl/diplomas/141759/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/138944/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/138652/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/135821/
https://apd.amu.edu.pl/diplomas/123412/


Skład osobowy:

dr Maciej Szymański

dr Andrzej Zieleziński

dr Karolina Kułak

Lokalizacja

Pokoje: 1.95-1.98

Kontakt

tel. 61829-58-41

bioinfo@amu.edu.pl

Zakład Biologii Obliczeniowej

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Wojciech Karłowski

http://www.combio.pl

https://www.facebook.com/bioinformatyka



www.combio.pl

Zakład Biologii Obliczeniowej

Tematyka badań: słowa kluczowe



Zakład Biologii Obliczeniowej

Ewolucja genów kodujących tRNA u roślin

Analiza zmienności regionów genomowych odpowiedzialnych za odporność roślin na patogeny

Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów charakterystycznych dla wybranych grup 

taksonomicznych bakterii

Identyfikacja domen białkowych złożonych z powtarzających się motywów dwuaminokwasowych

Ocena metod alignment-free w przewidywaniu prokariotycznych gospodarzy wirusów

Baza danych interakcji białkowych czynników owadobójczych Bacillus thuringiensis

Opracowanie programu do typowania prokariotycznych gospodarzy wirusów na podstawie analizy 

sekwencji genomowych

Wewnątrzgatunkowa zmienność genów tRNA

Analiza zmienności genów białek rybosomalnych L25

http://www.combio.pl

Przykładowe tematy pracy dyplomowych



Lokalizacja

Pokoje: 0.33, 1.97/1.98

Kontakt:

tel. 61829-55-55

Marek.Zywicki@amu.edu.pl

www.combio.pl

Zakład Biologii Obliczeniowej
Laboratorium Bioinformatyki RNA

Lider Zespołu: dr hab. Marek Żywicki



Identyfikacja i analiza cząsteczek niekanonicznych małych RNA w danych z sekwencjonowania NGS

Metody analizy i manipulacji danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania RNA

Profilowanie ekspresji cząsteczek niekanonicznych małych RNA

Metody analizy danych z wysokoprzepustowego próbkowania struktury drugorzędowej RNA

Badania dynamiki strukturalnej elementów RNA regulujących ekspresję genów u bakterii

Metody analizy danych z technik wysokoprzepustowego profilowania terminacji transkrypcji u bakterii

Nowe metody wizualizacji danych z sekwencjonowania małych RNA

Baza danych cząsteczek rancRNA

Przykładowe tematy pracy dyplomowych

Zakład Biologii Obliczeniowej
Laboratorium Bioinformatyki RNA

http://www.combio.pl



Skład osobowy:
dr Natalia 

Derebecka

mgr Hanna 

Nowicka

doktoranci

mgr Jakub 

Winker-Galicki

mgr Natalia Pstrąg

Lokalizacja

Pokoje: 1.116-1.118

Kontakt

tel. 61 829 5832

johannes.bluijssen@amu.edu.pl

Laboratorium
Technologii

Wysokoprzepustowych
prof. dr hab. Hans Bluijssen

http://dhmg.amu.edu.pl/

prof. dr hab. Joanna Wesoły

Pracownia Genetyki
Molekularnej Człowieka

Skład osobowy:

Dr Małgorzata Sajek

Dr Arkadiusz Kajdasz

Dr Katarzyna Kluzek

Dr Eskandarian Boroujeni

Mahdi

doktoranci

mgr.Aleksandra

Antończyk

mgr Martyna Plęs-

Gałąska

Mgr Hassani Liyalestani

Sanaz

Mgr Agata Michalska

Kontakt

tel. 61 829 5832

Joanna.wesoły@amu.edu.pl



http://dhmg.amu.edu.pl

Laboratorium Technologii
Wysokoprzepustowych

Tematyka badań: słowa kluczowe



STRONA IBMiB:
http://ibmib.home.amu.edu.pl

http://ibmib.home.amu.edu.pl/


PREZENTACJĘ ZNAJDZIESZ:
http://www.ibmib.amu.edu.pl


