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Opracowanie systemu wspomagania decyzji w zabiegach neurochirurgicznych, identyfikującego na
podstawie badań fMRI ośrodki elokwentne kory mózgowej odpowiedzialne za mowę.
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Opis proponowanego kierunku badań
W zabiegach neurochirurgicznych istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na systemy wspomagania
decyzji pozwalające na prawidłową identyfikację obszarów elokwentnych kory mózgowej.
Szczególnym przypadkiem są tu obszary odpowiedzialne za mowę, gdyż ich lokalizacja może być u
różnych pacjentów znacząco zmienna, a ich uszkodzenie prowadzić może do poważnych zaburzeń
mowy z afazją włącznie. W celu identyfikacji tych obszarów, stosuje się analizę zapisów z fMRI w trakcie
których, psycholog kliniczny przeprowadza z pacjentem ćwiczenia aktywizujące ośrodki
odpowiedzialne za mowę.
Problem natury fizjologicznej polega na tym, że w trakcie tych ćwiczeń aktywacji ulegają zarówno
obszary związane bezpośrednio w mową jak i inne obszary mózgu z mową nie związane.
Rolą zadania badawczego jest opracowanie systemu komputerowego, który na podstawie analizy
danych fMRI identyfikowałby te obszary mózgu pacjenta, które związane są bezpośrednio z mową.
Obszary, których uszkodzenie prowadzić mogłoby do zaburzeń mowy lub afazji.
Prowadzenie badań wymagać będzie ścisłej współpracy Kliniką Nowotworów Układu Nerwowego
warszawskiego Centrum Onkologii.
Wymagane kwalifikacje kandydata/kandydatki
(i) stopień magistra w zakresie informatyki, bioinformatyki, informatyki medycznej lub pokrewnym
(ii) zainteresowanie w zakresie biologii / medycyny
(iii) dobra znajomość języka angielskiego.
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