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Zadaniem autoregulacji mózgowej (ang.  cerebral autoregulation, CA) jest utrzymywanie
przepływu  krwi  mózgowej  na  poziomie  pokrywającym  zapotrzebowanie  metaboliczne
mózgu, co jest  konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania.  Popularną nieinwazyjną
metodą  badania  CA  jest  analiza  relacji  między  sygnałami  ciśnienia  tętniczego  krwi
i przepływu krwi mózgowej,  a najprostszym narzędziem do modelowania tejże relacji  jest
funkcja transmitancji, która zakłada liniowy i niezmienny w czasie model CA. Założenia te
stanowią duże uproszczenie rzeczywistego działania  mechanizmów regulujących przepływ
krwi  w mózgu,  a  wyniki  badań  prowadzonych  przy  ich  użyciu  mogą  prowadzić  do
nieprawidłowej  oceny  stanu  CA.  Istnieją  złożone  modele  nieliniowe,  które  wprawdzie
pozwalają  na  dokładniejszy opis  przepływu krwi  mózgowej,  ale  są  trudne  w interpretacji
i wydają się być niepraktyczne w zastosowaniach klinicznych. W ramach pracy doktorskiej
rozwijane są metody badania CA przy użyciu analizy czasowo-częstotliwościowej [1, 2], co
jest odpowiedzią na ograniczenie funkcji transmitancji w postaci założenia o stacjonarności.

Badania  prowadzone  w  ramach  pracy  doktorskiej  obejmują  również  teorię
dekompleksyfikacji, według której zmniejszenie się złożoności sygnałów fizjologicznych jest
charakterystyczne dla stanów chorobowych i starzenia się. Uważa się, że sygnały o wysokiej
złożoności są nieregularne i zawierają dużą ilość informacji. Do estymacji złożoności sygnału
zaproponowano  wiele  miar,  głównie  różne  odmiany  entropii.  Wiele  badań  klinicznych
potwierdziło  użyteczność  teorii  dekompleksyfikacji,  włączając  prace  autorskie  [3, 4],
w których  szczególnie  obiecujące  są  zdolności  miar  entropii  do  predykcji  stanu  pacjenta.
Nowością  jest  estymacja  miar  złożoności  z reprezentacji  czasowo-częstotliwościowych
analizowanych sygnałów.

Spodziewanym  wynikiem  pracy  doktorskiej  będzie  opracowanie  nowych  parametrów
opisujących CA. Zostanie zbadane znaczenie kliniczne nowych parametrów, w szczególności
ich  przydatność  do  diagnostyki  i  predykcji  stanu  pacjenta.  W  dalszej  perspektywie
opracowywane parametry mają szanse wspierać decyzję lekarza o terapii pacjenta z patologią
wewnątrzczaszkową.  Prowadzone  badania  mają  też  dużą  wartość  poznawczą,  gdyż
zastosowanie  zaawansowanych  technik  przetwarzania  sygnałów umożliwi  lepsze  opisanie
i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za regulację krążenia mózgowego krwi.
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