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LP Dyscyplina 
Rodzaj 

projektu 
Tytuł Numer Kwota 

1 nauki medyczne Młody badacz 
„Dwa światy” – zbadanie wpływu różnic międzygatunkowych, między szczepami myszy oraz między 
osobnikami różnej płci na funkcje neutrofilów. 

M/MB/21/22   20 000,00 zł  

2 nauki medyczne Młody badacz 
Ocena wpływu stanu przedcukrzycowego na funkcje poznawcze u pacjentów z postępującym 
porażeniem nadjądrowym i zespołem korowo-podstawnym. 

M/MB/09/22   20 000,00 zł  

3 nauki medyczne Młody badacz MikroRNA jako marker zaawansowania biochemicznego tętniczego nadciśnienia płucnego. M/MB/08/22   19 980,00 zł  

4 nauki medyczne Młody badacz 
Peroksyredoksyny - markery stresu oksydacyjnego - w nefropatii IgA, nefropatii błoniastej oraz 
nefropatii toczniowej. 

M/MB/18/22   20 000,00 zł  

5 nauki medyczne Młody badacz 
Ocena działania kwasu hialuronowego oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w procesach 
naprawczych uszkodzeń nabłonka oddechowego powodowanych przez zanieczyszczenia powietrza i 
dym papierosowy 

M/MB/17/22   20 000,00 zł  

6 nauki medyczne Młody badacz 
Ocena pamięci oraz funkcji poznawczych u pacjentów z depresją lekooporną, poddanych terapii 
elektrowstrząsowej - prospektywne badanie kohortowe. 

M/MB/20/22   19 784,00 zł  

7 nauki medyczne Młody badacz 
Poszukiwanie czynników transkrypcyjnych i markerów odpowiedzialnych za przebieg kliniczny 
objawowych torbieli Rathkego. Badanie prospektywne na materiale patologicznym pobranym od 
zoperowanej grupy 40 pacjentów. 

M/MB/13/22   20 000,00 zł  

8 nauki medyczne Młody badacz 
Ocena zachodzenia fuzji miedzy komórkami biorcy i hepatocytami dawcy u chorych po przeszczepieniu 
wątroby. 

M/MB/04/22   14 100,00 zł  

9 nauki medyczne Młody badacz Wpływ arginazy pochodzenia mikropęcherzykowego na immunopatologię endometriozy M/MB/05/22   20 000,00 zł  

10 nauki medyczne Młody badacz 
Charakterystyka mikrobiomu pęcherza oraz określenie jego znaczenia rokowniczego w raku pęcherza 
moczowego 

M/MB/07/22   20 000,00 zł  
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11 nauki medyczne Młody badacz 
Identyfikacja czynników wpływających na realizację programu szczepień ochronnych wśród rodziców 
dzieci hospitalizowanych. 

M/MB/11/22   20 000,00 zł  

12 nauki medyczne Młody badacz Badanie dynamiki zmian molekularnych w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej. M/MB/15/22   20 000,00 zł  

13 nauki medyczne Młody badacz 
„Analiza obrazu mikroskopowego narządu otolitowego u pacjentów z zaawansowaną chorobą 
Ménière’a” 

M/MB/01/22   14 200,00 zł  

14 nauki medyczne Młody badacz 
Wartość prognostyczna pomiaru zaawansowanych końcowych produktów glikacji (ang. advanced 
glycation end products, AGE) techniką fluorescencyjną oraz mikrocząstek u pacjentów z 
niewydolnością serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową. 

M/MB/12/22   19 329,30 zł  

15 nauki medyczne Młody badacz 
Ocena poziomu czynników neuroprotekcyjnych w eksperymentalnym modelu zapalenia błony 
naczyniowej u szczurów szczepu Lewis. 

M/MB/16/22   20 000,00 zł  

16 nauki medyczne Młody badacz 
Wpływ obecności lipoprotein na możliwości charakteryzacji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z 
ludzkiego osocza. 

M/MB/19/22   19 953,00 zł  
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17 nauki medyczne Młody badacz 
Sekwencjonowanie RNA w komórkach HaCaT poddanych działaniu pochodnej podofilotoksyny i 
benzotiazolu 

M/MB/14/22   

 


