
Projekty badawczo-naukowe Instytutu Nauk Medycznych 
 
Nr projektu: 2019-001 
Tytuł projektu: Rola stanu zapalnego w obserwacji rocznej po zawale serca w populacji mężczyzn do 
50 roku życia rasy kaukaskiej. 
Jednostka INM: Klinika Kardiologii 
Kierownik projektu: dr n. med. Piotr Feusette 
Okres realizacji: 2019-2022 
  
Nr projektu: 2019-003 
Tytuł projektu: Biopsja płynna i kriobiopsja w diagnostyce powikłań po przeszczepie płuc. 
Jednostka INM: Zakład Histologii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sławomir Żegleń, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-004 
Tytuł projektu: Personalizowana diagnostyka nowotworów 
Jednostka INM: Zakład Histologii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sławomir Żegleń, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-005 
Tytuł projektu: Ostre zapalenie trzustki; nowe czynniki modyfikujące przebieg i terapię. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Rostropowicz Honka 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2019-006 
Tytuł projektu: Zatrzymanie akcji serca w szpitalnym oddziale ratunkowym: etiologia, mechanizmy, 
czynniki warunkujące skuteczną resuscytację i przeżycie. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: lek. Krzysztof Tomsza 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-007 
Tytuł projektu: Cewniki tunelowane jako dostęp do naczyń w leczeniu nerkozastępczym, metody 
implantacji, oceny funkcji, wykrywania powikłań i ich leczenia - własne modyfikacje zasad 
postępowania i rozwiązywania trudnych problemów. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marian Klinger 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-008 
Tytuł projektu: Endowaskularne leczenie tętniaków aorty brzusznej; ograniczenie powikłań poprzez 
zastosowanie nowych rozwiązań operacyjnych. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu:  dr n. med. Jacek Hobot 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-010 
Tytuł projektu: Wpływ długości i średnicy igły na stabilność piany wykorzystywanej do skleroterapii. 
Jednostka INM: Zakład Anatomii 



Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-011 
Tytuł projektu: Wpływ peptydu VGVAPG na procesy metaboliczne i proces starzenia w komórkach 
neurobastoma ludzkiej linii komórkowej SH-SY5Y. 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr n. med. Konrad Szychowski 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-012 
Tytuł projektu: Farmakologiczna modulacja aktywności promiażdżycowej VGVAPG w ludzkich 
komórkach mięśni gładkich aorty. 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-013 
Tytuł projektu: Ocena markerów stresu oksydacyjnego w rodzinach pacjentów z zespołem Gilberta. 
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki 
Kierownik projektu: dr n. biol. Zbigniew Pokora 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-014 
Tytuł projektu: Ocena znaczenia prognostycznego pączkowania komórek nowotworowych i ich 
związku z przemianą nabłonkowo-mezenchymalną i komórkami mikrośrodowiska w 
gruczolakorakach jelita grubego. 
Jednostka INM: Zakład Patologii    
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2019-015 
Tytuł projektu: Ocena ryzyka zachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne na podstawie badania 
długości telomerów. 
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki 
Kierownik projektu: dr n. biol. Ewa Boniewska-Bernacka 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-016 
Tytuł projektu: Ocena wyników leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie i o czasie 
wymagających zastosowania zabiegów resuscytacyjnych na sali porodowej w zależności od techniki 
wentylacji – kaniul donosowych z zastosowaniem ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych lub intubacji dotchawiczej. 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2019-017 
Tytuł projektu: D-dimery w chorobie Schoenleina-Henocha u dzieci. 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr n. med. Janusz Zaryczański 
Okres realizacji: 2019-2020 



  
Nr projektu: 2019-018 
Tytuł projektu: D-dimery w ostrej pokrzywce u dzieci. 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr n. med. Janusz Zaryczański 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-019 
Tytuł projektu: Ocena wartości predykcyjnej i rokowniczej stężenia prokalcytoniny u noworodków, w 
przebiegu martwiczego zapalenia jelit, jako czynnika ryzyka powikłań pooperacyjnych. 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2019-020 
Tytuł projektu: Procentowy udział insuliny bazowej (podstawowej) w całkowitej dawce insuliny a 
wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 1. 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-021 
Tytuł projektu: Predykcyjne znaczenie adypokin w terapii wybranych schorzeń alergicznych z użyciem 
leków przeciwhistaminowych. 
Jednostka INM: Zakład Farmakologii 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak 
Okres realizacji: 2019-2020 
  
Nr projektu: 2019-022 
Tytuł projektu: Kalprotektyna w patogenezie pokrzywki – korelacja z aktywnością i stopniem kontroli 
choroby. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2019-024 
Tytuł projektu: Długość telomerów u chorych na zarostową miażdżycę obwodową leczoną 
operacyjnie; powiązania między długością telomerów w leukocytach krwi obwodowej i w komórkach 
ściany naczyniowej tętnicy; określenie wpływu standardowych czynników ryzyka i natężenia procesu 
zapalnego. 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marian Klinger 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2020-025 
Tytuł projektu: Wpływ związków organicznych germanu na komrki nowotworowe 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr Agnieszka Rombel-Bryzek 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-026 



Tytuł projektu: Numerical modeling of blood flow depending on the geometry of blood vessel with 
the use of computational fluid mechanics software 
Jednostka INM: Zakład Anatomii 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-027 
Tytuł projektu: Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne zaburzeń lipidowych oraz wybranych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 
LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015 ( z wykorzystaniem baz danych LIPIDOGRAM2003, 
LIPIDOGRAM2004, LIPIDOGRAM2006, LIPIDOGRAM 5 LAT). 
Jednostka INM: Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2020-028 
Tytuł projektu: Białko Klotho jako nowy biomarker w ocenie ostrej niewydolności krążenia. 
Jednostka INM: Klinika Kardiologii 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka 
Okres realizacji: 2019-2021 
  
Nr projektu: 2020-029 
Tytuł projektu: Rejestr Ostrej Niewydolności serca (OP-AHF) 
Jednostka INM: Klinika Kardiologii 
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-030 
Tytuł projektu: Analiza współwystępowania alergii oraz cukrzycy t.1 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-031 
Tytuł projektu: Ocena roli zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) w patogenezie 
pokrzywki przewlekłej i zespołu jelita drażliwego 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-032 
Tytuł projektu: Ocena zależności pomiędzy wybranymi cytokinami a parametrami jakości życia i 
przebiegu choroby u pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2020-033 
Tytuł projektu: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej 
(IVUS) w angioplastyce i stentowaniu tętnicy udowej powierzchownej u chorych z niewydolnością 
nerek 
Jednostka INM: Klinika Chirurgii 



Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis 
Okres realizacji: 2020 
  
Nr projektu: 2020-035 
Tytuł projektu: Ocena narażenia wybranej populacji mieszkańców województwa śląskiego i 
opolskiego na SARS-CoV-2 na podstawie badań serologicznych wykrywających przeciwciała klasy IgG, 
IgM, IgA w surowicy krwi oraz monitoring poszczepienny 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO 
Okres realizacji: 2020-2021 
  
Nr projektu: 2021-001 
Tytuł projektu: Izolacja mikroorganizmów z gleby ryzosferowej buraka cukrowego i możliwość ich 
wykorzystania do produkcji izomaltulozy (słodzika spożywczego) z sacharozy 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO 
Okres realizacji: 2021 
  
Nr projektu: 2021-002 
Tytuł projektu: Ocena poczucia stresu, stylów radzenia sobie ze stresem, natężenia depresji, 
uwarunkowań osobowościowych oraz klinicznych wskaźników w przebiegu wybranych chorób układu 
krążenia i układu nerwowego, w sytuacji wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 
Jednostka INM: Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego 
Kierownik projektu: dr n. med. Adam Pawlak 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-003 
Tytuł projektu: Ocena parametrów chodu u pacjentów po urazach stopy i stawu skokowego 
Jednostka INM: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Morasiewicz, prof. UO 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-004 
Tytuł projektu: Badanie obserwacyjne pacjentów z kardiomiopatią przerostową (HCM) – korelacje 
parametrów klinicznych, rezonansu magnetycznego i ich związek z rokowaniem 
Jednostka INM: Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej 
Kierownik projektu: lek. Magdalena Stachera 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-005 
Tytuł projektu: Ocena odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciw zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-006 
Tytuł projektu: Przydatność galaktyny-3, MMP-2 i MMP-9 oraz peptydów prokolagenowych (PINP i 
PIIINP) w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka pacjentów z ostrą niewydolnością serca 
Jednostka INM: Klinika Kardiologii 
Kierownik projektu: lek. Joanna Płonka 
Okres realizacji: 2021-2022 



  
Nr projektu: 2021-007 
Tytuł projektu: Stężenie insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF-1, IGF-2), ich receptorów (IGF-
R1, IGF-R2), białka wiążącego somatomedyny (IGF-BP3) oraz insuliny i peptydu-C we krwi chorych z 
niewydolnością serca w zależności od masy ciała i obecności zaburzeń gospodarki węglowodanowej 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-008 
Tytuł projektu: Związek poziomu D-dimerów oraz parametrów immunologicznych z obecnością 
skrzeplin w lewym przedsionku u chorych z migotaniem przedsionków w dobie pandemii Covid-19 
Jednostka INM: Klinika Kardiologii 
Kierownik projektu: lek. Grzegorz Hordyński 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-009 
Tytuł projektu: Pacjenci z szybko postępującym ubytkiem filtracji kłębuszkowej trudny problem 
diagnostyczno-terapeutyczny. Analiza czynników prognostycznych rozwoju schyłkowej niewydolności 
nerek, w oparciu o dane kliniczne, wyniki badań diagnostycznych w tym histopatologicznych bioptatu 
nerek wykonanych we wczesnym okresie uszkodzenia nerek oraz zastosowane leczenie 
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 
Kierownik projektu: dr n. med. Tomasz Porażko 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-010 
Tytuł projektu: Wybrane markery stresu oksydacyjnego u pracowników huty cynku i ołowiu 
narażonych na czynniki fizyczne i związki ołowiu 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr n. med. Marta Wąsik 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-011 
Tytuł projektu: Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne zaburzeń lipidowych oraz wybranych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 
LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015 – izolacja DNA z próbek śliny wraz z zabezpieczeniem materiału 
do dalszych badań genetycznych (genotypowania) 
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki 
Kierownik projektu: dr hab. n med. Anna Goc 
Okres realizacji: 2021 
  
Nr projektu: 2021-012 
Tytuł projektu: Spersonalizowana onkologia. Ocena poziomu mikroelementów: cynku i miedzi i 
selenu u pacjentek z nowo rozpoznanym rakiem jajnika przed i po leczeniu chemioterapią. Ocena 
wrażliwości na chemioterapię  i długości telomerów w zależności od poziomu mikroelementów oraz 
w korelacji z wykrytymi mutacjami somatycznymi i germinalnymi w genach naprawy DNA (BRCA1/2)  
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki + Zakład Histologii 
Kierownik projektu: lek. Joanna Tomiczek-Szwiec 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-013 



Tytuł projektu: Porównanie profilu ekspresji wybranych genów w hodowlach 2D i 3D linii 
komórkowych nowotworów trzustki w celu określenia ich przydatności do badań nowych leków 
onkologicznych 
Jednostka INM: Zakład Fizjologii 
Kierownik projektu: dr n. biol. Michał Braczkowski 
Okres realizacji: 2021 
  
Nr projektu: 2021-014 
Tytuł projektu: Badanie stężenia wybranych cytokin IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ w surowicy 
pracowników medycznych przed i po podaniu szczepionki preparatem mRNA BNT162b (Pfeizer) 
wybranych szpitali nie-jednoimiennych w województwie opolskim i śląskim 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-015 
Tytuł projektu: Wpływ związków organicznych germanu na stres oksydacyjny i poziom uszkodzeń 
DNA komórek nowotworowych in vitro – kontynuacja badań 
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik projektu: dr n. biol. Agnieszka Rombel-Bryzek 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-016 
Tytuł projektu: Ocena saturacji mózgowej przy użyciu elektrod Soma Sensor podczas operacji 
pomostowania naczyń wieńcowych przy zastosowaniu krążenia pozaustrojowego ( on pump) i przy 
operacjach na bijącym sercu (off pump). 
Jednostka INM: Klinika Kardiochirurgii 
Kierownik projektu: lek. Witold Gwóźdź 
Okres realizacji: 2021-2022 
  
Nr projektu: 2021-017 
Tytuł projektu: Ocena wpływu nowych metod śródoperacyjnego obrazowania serca na wczesne i 
odległe wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji serca 
Jednostka INM: Klinika Kardiochirurgii 
Kierownik projektu: lek. Dawid Imiełowski 
Okres realizacji: 2021-2023 
  
Nr projektu: 2021-018 
Tytuł projektu: MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w roku 2021 (MMM21) 
Jednostka INM: Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO 
Okres realizacji: 2021 
  
Nr projektu: 2021-019 
Tytuł projektu: Zaburzenia krzepnięcia w zespole PIMS u dzieci 
Jednostka INM: Klinika Pediatrii 
Kierownik projektu: dr n. med. Janusz Zaryczański 
Okres realizacji: 2021-2022 
  

 


