
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego dla młodych naukowców na rok 2017 
 
Lp. Nr wniosku Tytuł projektu Punkty 

1 35/MN/2017 Obiektywna metoda badania funkcji połykania po rozległych operacjach onkologicznych z powodu nowotworów głowy i szyi 
94 

2 29/MN/2017 Okrągłe RNA jako narzędzie diagnostyczne w raku jajnika 
91,5 

3 2/MN/2017 Identyfikacja nowych genetycznych przyczyn dyzostoz twarzowych u ludzi z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji 
90 

4 18/MN/2017 Ocena wczesnych marketów uszkodzenia nerek u pacjentów pediatrycznych z otyłością 
89 

5 44/MN/2017 Badania pilotażowe podłoża molekularnego wrodzonych patologii nerwów czaszkowych u polskich pacjentów 
88,5 

6 14/MN/2017 Cytochromy P450 1A1 oraz 1B1 jako molekularne czynniki rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuc 
88 

7 17/MN/2017 Analiza sprzężeń wybranych genów ścieżki sygnałowej Wnt jako potencjalnych predyktorów rozwoju osteoporozy u dzieci leczonych glikokortykosteroidami z 
powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego 

86 

8 13/MN/2017 Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z ryzykiem wystąpienia zespołu sercowo-nerkowego 
87,5 

9 3/MN/2017 Analiza wybranych czynników zapalnych, niedokrwiennych i markerów neuronalnych w surowicy krwi i błonie śluzowej macicy kobiet z endometriozą 
84,5 

10 15/MN/2017 Rola microRNA-410 w regulacji ekspresji genów TGFBR3, TRPC1 oraz ADM podczas naprawy uszkodzonego nabłonka oddechowego 
84,5 

11 31/MN/2017 Ocena wpływu wewnątrzpęcherzykowych stężeń wybranych kwasów żółciowych oraz fetuiny B na potencjał zapładniający komórki jajowej i rozwój zarodka u 
pacjentek leczonych z powodu niepłodności 

84,5 

12 7/MN/2017 Rola ekspresji receptora androgenowego oraz limfocytów naciekających guz nowotworowy u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi- badanie retrospektywne 
82 

13 10/MN/2017 Ocena poziomu wybranych markerów stresu oksydacyjnego w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz powikłanym: cukrzycą, zaburzeniami wzrastania, wadami 
wrodzonymi i aberracjami chromosomalnymi 

82 

14 30/MN/2017 Perspektywa immunoterapii dla pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok z nawracającymi polipami 
82 

15 12/MN/2017 Rola wariantów nukleotydowych genu DLG1 w etiologii izolowanego rozszczepu wargi połączonego lub też nie z rozszczepem podniebienia 
80 

16 45/MN/2017 Analiza ekspresji białka p16 wraz z markerami przejścia epitelialno-mezynchymalnego (EMT) w materiale tkankowym pochodzącym od pacjentów z rozpoznaniem 
pleomorphic adenoma i carcinoma ex pleomorphic adenoma 

78 

17 34/MN/2017 Ocena i analiza stężenia białka Kalprotektyny w ślinie pacjentów z nowotworami dużych gruczołów ślinowych 
78 

18 20/MN/2017 Immunologiczne markery ciężkości przebiegu infekcji dolnych dróg oddechowych u niemowląt 
77,5 

19 5/MN/2017 Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu związane z naczyniakami krwionośnymi a występowanie i progresja retinopatii wcześniaków 
77 
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20 37/MN/2017 Znaczenie ekspresji genów EPHA7, RUNDC3B oraz IFI16 w odpowiedzi komórek raka jajnika na cytostatyki 

77 

21 47/MN/2017 Ocena częstości występowania oraz wpływ wybranych czynników infekcyjnych - Giardia lamblia, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile - na ekspresję jelitową 
u pacjentów z mukowiscydozą 

73,5 

22 27/MN/2017 Identyfikacja podłoża molekularnego niskorosłości idiopatycznej 
73,5 

23 22/MN/2017
  

Ocena układu homeostazy u kobiet z zespołem policystycznych jajników 
70 

24 6/MN/2017 Znaczenie wielonienasyconych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych surowicy krwi w patogenezie choroby małych naczyń i lakunarnym udarze mózgu - 
analiza korelacji ze stanem klinicznym i obrazem radiologicznym 

66 

25 41/MN/2017 Analiza ilościowa wariantów splicingowych genu WFDC2 w raku jajnika i opracowanie testu diagnostycznego 
64,5 

26 16/MN/2017 Analiza ekspresji i poziomu metylacji genu TIMELESS w astmie atopowej u dzieci 
64 

27 23/MN/2017 Budowa neurogennego stawu biodrowego w obrazie trójwymiarowej rekonstrukcji tomografii komputerowej miednicy u dzieci z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym 

64 

28 32/MN/2017 Analiza asocjacji wariantów polimorficznych genu dehydrogenazy hydroksyprostaglandynowej (HPGD) z nieswoistymi zapaleniami jelit 
59 

29 40/MN/2017 Udział połówek tRNA w ekspresji genów komórek poddanych stresowi oksydacyjnemu 
59 

30 28/MN/2017 Identyfikacja nowych czynników genetycznych wpływających na skuteczność terapii cytostatykami u pacjentek z nieodpowiadającym na leczenie rakiem jajnika z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod skriningu genomu 

56 

31 38/MN/2017 Wpływ interwencji dietetycznej na stężenie wybranych hormonów, przeciwciał anty-TPO, stopień insulinooporności oraz skład ciała u kobiet z 
autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy 

56 

32 9/MN/2017 Ocena jakościowa i ilościowa mikroflory jelitowej u osób powyżej 65 r.ż. z prawidłową i nadmierną masą ciała 
54,5 

33 39/MN/2017 Analiza ekspresji lncRNA LINC00305 w ludzkich monocytach (THP1) zainfekowanych Porphyromonas gingivalis 
52 

34 33/MN/2017 Charakterystyka wpływu mleczanu na zależną od dawki ekspresję genów w komórkach monojądrzastych krwi obwodowej 
50 

35 4/MN/2017 Rola wisfatyny jako insulinomimetyka oraz wpływ jej stężenia na przebieg ciąży powikłanej cukrzycą ciążową oraz nadciśnieniem ciążowym 
48 

36 24/MN/2017 Analiza ekspresji długiego niekodującego RNA, lnc13 w komórkach nabłonkowych jelita cienkiego a predyspozycja do choroby trzewnej 
46 

37 21/MN/2017 Pooperacyjny skurcz naczyń z następczą dysfunkcją narządu u dzieci leczonych z powodu nerwiaka zarodkowego 
22 

Wydziałowa Komisja ds. rozdziału środków finansowych na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WLI na 
posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. postanowiła: 
Wnioski od 1-12 finansowane z funduszu dla młodych naukowców 
Wnioski od 13-14 finansowane z rezerwy funduszu statutowego Dziekana WLI 


