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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat: 

Ilościowy opis i modelowanie hemodynamicznych następstw zmian chorobowych w układzie 

naczyniowym dla celów diagnostyki i terapii 

 

Streszczenie: 

Praca doktorska realizowana w ramach projektu: Środowiskowe Studia Doktoranckie 

„Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed 

 

Modelowanie matematyczne (komputerowe) jest w wielu przypadkach jedynym źródłem informacji 

na temat przebiegów ciśnienia i przepływów krwi w istotnych klinicznie umiejscowieniach układu 

krwionośnego. Co więcej, pozwala ono uzyskiwać dane w skali czasowej i przestrzennej niedostępnej 

pomiarom na obecnym etapie rozwoju technik diagnostycznych. Obecny projekt przewiduje ilościową 

analizę wczesnych i odległych konsekwencji nagłych i przewlekłych zmian w układzie krążenia. 

W szczególności: profili ciśnienia i przepływów w obrębie najważniejszych narządów: mózgu, serca, płuc, 

wątroby z uwzględnieniem kolejno odpowiedzi mechanicznej, barorecepterowej i humoralnej 

po wystąpieniu zatoru żylnego i/lub tętniczego. Zagadnienia szczegółowe: wpływ zatoru i udrożnienia 

tętnicy szyjnej na krążenie mózgowe, mechanizm omdleń odruchowych i treningu pionizacyjnego 

w zapobieganiu ich powstawaniu. Próba wypracowania (wdrożenia) osobniczo swoistych procedur 

diagnostyczno-leczniczych. Wypracowanie przewidywań dla umiejscowień niedostępnych diagnostycznie 

na podstawie danych z echokardiografii dopplerowskiej, rejestracji ciśnienia tętniczego, zapisu EKG 

i saturacji mózgu. Praca badawcza będzie polegać na konstrukcji modeli matematycznych dotyczących 

przepływów, ciśnienia oraz innych parametrów hemodynamicznych, zarówno jednowymiarowych 

jak i trójwymiarowych. Dla przewidywania zjawisk koniczne będzie programowanie i/lub symulacje 

zachowań tych modeli w odpowiednich środowiskach programowania (MATLAB, Mathematica, Phyton, 

Maple, itp.). Doktorant/ka będzie też uczestniczyć w akwizycji danych uzyskiwanych w Oddziale 

Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 

Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Przewiduje się 

matematyczno-programistyczne ulepszenia i/lub wzbogacenie akwizycji danych na potrzeby 

projektowanych badań naukowych. 
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Wymagania dotyczące kandydatów: 

 znajomość języka obcego (angielskiego) 

 umiejętność programowania w środowisku Matlab; 

 magister fizyki. 

 

 


