
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego dla samodzielnych pracowników nauki w roku 2017 
 
Lp. Nr wniosku Tytuł projektu Punkty 

1 15/KG/2017 Polimorfizmy ENHO, RXRA, LXRA i CASR a aterogenna dyslipidemia u chorych hemodializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek 90 

2 29/KG/2017 Ocena wpływu 12-tygodniowej suplementacji preparatem probiotycznym na stopień dysfunkcji śródbłonka naczyniowego i profil peptydowo-
białkowy u chorych z otyłością - badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą 

87,5 

3 13/KG/2017 Charakterystyka i określenie roli elementu bakteryjnego mikrobiomu prób kału noworodków matek z cukrzycą z zastosowaniem sekwencjonowania 
16S rRNA  

82,5 

4 22/KG/2017 Ocena efektywności wewnątrzprzewodowej litotrypsji laserowej holmowej w leczeniu kamicy ślinianek 80 

5 12/KG/2017 Zależność między kardiopatią przedsionkową a zmianami strukturalnymi ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru 
mózgu. 

80 

6 21/KG/2017 Markery aktywności choroby we frakcji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w przebiegu stwardnienia rozsianego 77,5 

7 8/KG/2017 Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji (DRSA) do oceny istotności polimorfizmów jedonukleotydowych wybranych genów 
uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej u dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych 

75 

8 11/KG/2017 Wpływ działania Artemisia annua L. na ekspresję genów toll-podobnych w przebiegu akantamebozy  75 

9 26/KG/2017 Analiza polimorfizmów genów PRKN, PINK1, DJ-1 oraz badanie poziomu alfa-synukleiny i parkiny u chorych z chorobą Parkinsona 74,5 

10 5/KG/2017 Wpływ krótko- i długotrwałego karmienia piersią na wybrane czynniki immunofizjologiczne okresu laktacji u kobiet 73,5 

11 16/KG/2017 Rola białek TET w etiopatogenezie niepłodności u kobiet z endometriozą 73,5 

12 23/KG/2017 Ocena skuteczności gojenia przetok jelitowo-skórnych za pomocą osoczowego koncentratu bogatopłytkowego 73 

13 6/KG/2017 Zależność między poziomami stężeń Prolaktyny, z uwzględnieniem jej makrocząsteczki i aktywnym monomerów, a zmianami w obrazem MR 3T 
przysadki mózgowej u pacjentów z hiperprolaktynemią 

72,5 

14 9/KG/2017 Ocena zaburzeń rytmów dobowych podczas intensywnej terapii niemowląt i dzieci z uwzględnieniem kinetyki melatoniny i kortyzolu 72,5 

15 18/KG/2017 Profil hormonalny tkanki tłuszczowej w raku jajnika 68,5 

16 28/KG/2017 Model testu doustnej tolerancji glukozy w ocenie wybranych markerów wczesnych etapów miażdżycy. 63 

17 19/KG/2017 Identyfikacja nowych czynników genetycznych wpływających na skuteczność terapii cytostatykami u pacjentek z rakiem jajnika z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod skriningu genomu 

61,5 

18 4/KG/2017 Ocena asymetrii zmienności, struktury, złożoności hemodynamicznych szeregów czasowych pochodzących od zdrowych osób 61,5 

19 20/KG/2017 Ocena autoimmunizacji u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok 61,5 

20 3/KG/2017 Choletithotomia u wybranej grupy pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego 58 

21 7/KG/2017 Wspomaganie rehabilitacji równowagi w oparciu o zjawisko substytucji zmysłowej (projekt EQUIL)  49 

22 25/KG/2017 Oznaczanie amplifikacji genu HER2 metodą pcr u pacjentów z rakiem żołądka w materiale pozyskanym z kostek parafinowych 47 

23 10/KG/2017 Retrospektywna ocena odległych wyników leczenia operacyjnego pacjentów z rozwojowym zwichnięciem stawu biodrowego rozpoznanym po 5 r.ż. 
Ocena kliniczna i radiologiczna po 30- 40 latach od operacji 

41,5 

 
Wydziałowa Komisja ds. przyznawania, wykorzystywania i rozliczania środków na działalność podstawową WLI na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. 
zarekomendowała do finansowania 6 projektów o najwyższej punktacji. 
 


