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Instytut: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy  

 

Temat badawczy: „Kompleksowa analiza genetycznego podłoża wytrzymałości rajdowej koni 

arabskich”  

 

Dyscyplina naukowa: Zootechnika i rybactwo 

 

Imię i nazwisko potencjalnego promotora: Dr hab. Katarzyna Ropka-Molik 

 

Podstawowe informacje o temacie badawczym: 

Konie czystej krwi arabskiej są powszechnie uważane za jedną z najstarszych i najbardziej wpływowych 

ras koni na świecie. Polska populacja uważana jest za elitarną ze względu na niekwestionowaną jakość 

koni pod względem wizualnym (show) jak i użytkowym (wyścigi i rajdy). Ze względu na duże zyski 

jakie generuje za sobą hodowla koni arabskich i ich użytkowanie, jednym z najważniejszych obszarów 

badań jest poszukiwanie genetycznego podłoża obserwowanej dla tej rasy dzielności wyścigowej oraz 

doskonałej wytrzymałości w rajdach długodystansowych. Identyfikacja genów bądź też mutacji 

charakteryzujących się istotnym wpływem na cechy dzielności wydaje się być niezwykle ważna z 

punktu widzenia hodowli. Zastosowanie markera genetycznego w selekcji hodowlanej może pozwolić 

na stosunkowo szybką poprawę cech związanych z adaptacją organizmu do wysiłku i osiąganiem jak 

najlepszych rezultatów w sporcie i wyścigach. Wykorzystanie wyników genotypowania może pozwolić 

na selekcję zwierząt na wczesnym etapie hodowli oraz wybór najlepszych osobników do kojarzeń, a 

tym samym wygenerować znaczące korzyści ekonomiczne płynące z hodowli koni. Badania dotycząc 

genetycznych uwarunkowań dzielności wyścigowej prowadzone były u koni pełnej krwi angielskiej 

doprowadziły do opracowania komercyjnych testów genetycznych pozwalających na predykcję 

indywidulanych predyspozycji zwierzęcia i podejmowanie decyzji hodowlanych. Jednakże, 

szczegółowe procesy zachodzące u koni arabskich podczas wysiłku wytrzymałościowego (endurance) 

nie zostały jeszcze dokładnie poznane. 

 

Główne pytania badawcze: 

Celem badań jest poszukiwanie genetycznego tła wytrzymałości rajdowej koni arabskich w oparciu o 

kompleksowe badania molekularne przy użyciu technik wysokoprzepustowych. Kompleksowa analiza 

podłoża genetycznego adaptacji do wysiłku fizycznego pozwoli zweryfikować hipotezę, czy te same 

mechanizmy molekularne są zaangażowane w wysiłek wytrzymałościowy u koni arabskich, jak 

zidentyfikowane i opisane wcześniej procesy odpowiadające za dzielność wyścigową (ang. flat racing) 

u koni pełnej krwi angielskiej i/lub czystej krwi arabskiej. 

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

W celu wytypowania genów lub regionu genomu istotnie związanych z doskonałą wytrzymałością, 

zostanie przeprowadzona analiza asocjacji między polimorfizmami w obrębie całego genomu (analiza 

mikromacierzy SNP, sekwencjonowanie Sangera, PCR-RFLP). Planowane analizy obejmą również 

analizę modyfikację ekspresji genów na poziomie transkryptomu w tkance krwi przed i po biegu 

rajdowym (analiza RNA-seq – sekwencjonowanie typu NGS; analiza real-time PCR). 

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do doktoranta): 

Potencjalny kandydat powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu genetyki zwierząt i człowieka. 

Powinien znać i potrafić wykonać podstawowe metody molekularne, takie jak izolacja DNA, RNA, 

analiza ekspresji genów metodą real-time PCR czy sekwencjonowanie metodą Sangera. Powinien znać, 

przynajmniej teoretycznie, metody sekwencjonowania następnej generacji NGS oraz metodę 

genotypowania techniką mikromacierzy SNP. Znajomość języka angielskiego, dobra znajomość 

programu Excel oraz doświadczenie w przygotowaniu publikacji będzie również niezbędne w trakcie 

badań. 

 

Dane o potencjalnych współpracownikach:  - 
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