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Tytuł zawodowy kandydata Temat pracy/badań

1.

Katedra i Zakład  

Patomorfologii 2 mgr, lekarz

1. Eksperymentalna terapia nowotworów na układach komórkowych in vitro (słowa 

kluczowe: experimental therapy of cancer, photodynamic therapy);

2. Identyfikacja nowych biomarkerów w chorobach nowotworowych (słowa kluczowe: 

identification of tumor biomarkers, immunohistochemistry, Western blot, PCR);

3. Wpływ hipoksji na adhezję komórek rakowych i ich migrację. Badania populacji oraz 

pojedynczych komórek (słowa kluczowe: primary cell isolation and culturing, 3D cancer 

models,optical tweezers, tumor microenvironment);

4. Analiza proteomiczna błon śluzowych z materiału archiwalnego 

z bloczków parafinowych (słowa kluczowe: LC-MS/MS proteomics, sample preparation, 

macrodissection, high throughput data analyzing).

2. Katedra i Klinika Neonatologii 3 lekarz

1. Perinatalne czynniki ryzyka, a stan noworodka urodzonego blisko terminu porodu;

2. Nieinwazyjna wentylacja w leczeniu zaburzeń oddychania noworodków urodzonych 

przedwcześnie;

3. Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie z uwzględnieniem mleka kobiecego 

z BMK

3.
II Katedra i Klinika Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia
2 lekarz

1. Ocena częstości występowania przerostu bakteryjnego 

w różnych chorobach u dzieci;

2. Korelacja obrazu klinicznego, endoskopowego i oceny histologicznej 

w chorobie Leśniowskiego Crohna u dzieci
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4. Katedra i Zakład Biofizyki 1
mgr fizyki, mgr chemii, mgr 

biotechnologii

Badania nad aktywnością elektryczną kanałów jonowych występujących 

w błonach komórek normalnych (np. limfocytów T izolowanych z krwi obwodowej 

zdrowych dawców) i nowotworowych (np. limfoblastycznych komórek białaczki – Jurkat 

T) z zastosowaniem nowoczesnej techniki elektrofizjologicznej „patch-clamp”. Badanymi 

kanałami jonowymi będą kanały selektywne dla jonów potasu, aktywowane podczas 

zmiany napięcia elektrycznego na błonie komórki (tzw. napięciowo-zależne kanały 

potasowe). Prowadzone będą badania nad modulacją aktywności tych kanałów przez 

biologicznie aktywne związki wielopierścieniowe pochodzenia roślinnego z grupy 

flawonoidów  i chalkonów oraz ich naturalne i syntetyczne pochodne. Badania 

prowadzone będą 

w Pracowni Bioelektryczności „patch-clamp” w Katedrze i Zakładzie Biofizyki pod 

kierownictwem dr hab. Andrzeja Teisseyre.

5.
Zakład Biofizyki Katedry 

Biofizyki
1

mgr  biotechnologii, biologii 

(specjalność mikrobiologia), 

chemii lub mgr farmacji

Związki pochodzenia roślinnego i ich pochodne jako modulatory procesów związanych z 

błonami biologicznymi w komórkach nowotworowych

6.

Samodzielna Pracownia 

Biofizyki Układu Nerwowego 

Katedry Biofizyki

2

mgr biologii, biotechnologii 

fizyki, chemii lub 

pokrewnych dziedzin

1. Interdyscyplinarne badania molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych 

związanych z aktywacją receptora GABAA

7.
I Katedra i Klinika Ginekologii i 

Położnictwa
1 lekarz

1. Zakażenia wewnątrzmaciczne - nowe aspekty we współczesnym położnictwie

2. Anemia i małopłytkowość w przebiegu ciąży i porodu



8.
Katedra i Klinika Reumatologii 

i Chorób Wewnętrznych
2 lekarz

1. Wczesne zapalenie stawów i obserwacja w aspekcie rozwoju reumatoidalnego 

zapalenia stawów 

2. Predyspozycje genetyczne, biochemiczne, immunologiczne  

i środowiskowe do rozwoju układowych chorób tkanki łącznej 

i spondyloartropatii

3. Personalizacja terapii w układowych chorobach tkanki łącznej 

i spondyloartropatii

9.

Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Zawodowych, 

Nadciśnienia Tętniczego i 

Onkologii Klinicznej 

2 lekarz
1. Ogólnoustrojowe efekty naświetlania tętnicy promieniowej niskoenergetycznym 

promieniowaniem laserowym za pomocą urządzenia własnej konstrukcji

10.
Katedra i Zakład Chemii 

i Immunochemii
2

mgr/mgr inż. biotechnologii, 

analityki medycznej, 

biologii, chemii, farmacji, 

dietetyki

1. Jakość immunologiczna oraz profil metaboliczny mleka kobiecego 

w okresie późnej laktacji

2. Analiza zmian glikozylacji surowiczej immunoglobuliny G w kontekście rozwoju 

endometriozy

11.

Zakład Histologii 

i Embriologii Katedry 

Morfologii i Embriologii 

Człowieka

4

mgr biologii, biotechnologii 

farmacji, analityki 

medycznej, lekarz

1. Poszukiwanie markerów prognostycznych i predykcyjnych 

w niedrobnokomórkowych rakach płuc

2. Poszukiwanie markerów prognostycznych i predykcyjnych w raku gruczołu piersiowego

3. Mechanizm działania białka PIP w rakach gruczołu piersiowego

4. Mechanizm działania irizny w rakach niedrobnokomórkowych płuc

12.
Katedra Patofizjologii

1 lekarz Badania potencjałów wywołanych i mapping mózgu

13.

 Zakład Elektrokardiologii 

i Prewencji Chorób Sercowo-

Naczyniowych Katedry 

Patofizjologii

2 lekarz

Przydatność niestandardowych metod elektrokardiograficznych 

w diagnostyce klinicznej chorób układu krążenia u diabetków i u dzieci 

z obniżoną odpornością



14.
Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej
1 lekarz, mgr

1. Mechanizmy  chorób alergicznych ( endotypy astmy, alergiczny nieżyt nosa, azs)

2. Medycyna precyzyjna - terapie biologiczne

3. Mechanizmy tolerancji - immunoterapia

15.
Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej
4

mgr (biotechnologii, 

biochemii, chemii, biologii), 

mgr inż., lekarz, lekarz 

dentysta

1. Badania produktów zaawansowanej glikacji jako biochemicznego markera hipoglikemii

2. Ocena przydatności enolazy jako potencjalnego markera diagnostycznego w 

kardiomiopatii

3. Zastosowanie metod oznaczania inhibitorów syntazy tlenku azotu i ich pochodnych w 

organizmie ludzkim z wykorzystaniem spektrometrii masowej

4. Ocena metabolomu w elementach morfotycznych krwi u pacjentów 

z chorobami sercowo-naczyniowymi

16. Katedra i Zakład Genetyki 2

magister analityki med., 

biotechnologii,biologii mgr 

inż. biotechnologii, lekarz

1. Charakterystyka zmian genetycznych w wybranych nowotworach sporadycznych 

nowoczesnymi metodami biologii molekularnej;

2. Charakterystyka epigenetycznych mechanizmów rozwoju schizofrenii

17.
Katedra i Klinika Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii
2 lekarz 1. Ocena zaburzeń funkcji narządowej u pacjentów w sepsie

18. Katedra i Zakład Mikrobiologii 3
mgr analityki med., 

biotechnologii, lekarz

1. Wpływ antybakteryjnych peptydów na biofilm;

2. Wpływ hormonu stresu norepinefryny na odczyn zapalny nabłonka jelit indukowany 

zakażeniem patogennymi pałeczkami Escherichia coli;

3. Udział i rola pałeczek Escherichia coli w raku jelita grubego.



19.

I Katedra Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej 

i Endokrynologicznej

4 lekarz

1. Diagnostyka i leczenie ostrych stanów chirurgicznych;

2. Chirurgia klasyczna a chirurgia laparoskopowa – zalety i wady;

3. Diagnostyka obrazowa schorzeń jamy brzusznej a rzeczywisty obraz śródoperacyjny;

4. Diagnostyka i leczenie guzów nadnerczy;

5. Guzy neuroendokrynne;

6. Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia nowotworów tarczycy. 

20.
Katedra i Klinika Medycyny 

Ratunkowej
2

1 mgr

1 lekarz

1. Temat dla mgr: Ocena stopnia samoobsługi pacjentów SOR

2. Temat dla lekarza: Badania nad rokowaniem odległym u pacjentów przyjętych na SOR 

z powodu bólu w klatce piersiowej

Razem 43
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