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Abstract
Predicting AD based on Brain network analysis has been the subject of much investigation. Here, we
aim to identify the changes in brain in patients that conversion from (Mild Cognitive Impariment) MCI
to AD (MCI-C) and non conversion from MCI to AD (MCI-NC), to provide an algorithm for
classification of these patients by using a graph theoretical approach. In this algorithm we proposed
Discriminant Correlation Analysis (DCA), feature level fusion for multimodal biometric recognition
method were applied to the original feature sets. An accuracy of 86/167% was achieved for predicting
AD using the DCA and the support vector machine classifier. We also performed a hub node analysis
and found the number of hubs in progressive AD patients. Indeed, this is the first neuroimaging study
that integrates rs-fMRI with sMRI for detecting conversion from MCI to AD. The proposed
classification method highlights the potential of using both resting state fMRI and MRI data for
identification of the early stage of AD.
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چکیده
پیشبینی بیماری آلزایمر براساس تجزیه و تحلیل شبکة مغز ،موضوع بسیاری از مطالعات شده است .هدف ما شناسایی تغییرات در مغز
بیمارانی است که از اختالل خفیف شناختی ،دچار آلزایمر شدهاند یا دچار آلزایمر نشدهاند ،برای ارائة الگوریتمی برای طبقهبندی این
بیماران با استفاده از روش تئوری گراف و اطالعات آماری .در این الگوریتم ،تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز را پیشنهاد کردیم و روش
ادغام در سطح ویژگی برای تشخیص بیومتریک اعمال شد .با توجه به نتایج شبیهسازی ،دقت  ۴۷/۱۱۷درصد برای پیشبینی بیماری
آلزایمر با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز و طبقهبندیکنندة ماشین بردار پشتیبان بهدست آمد .همچنین تجزیه و تحلیل
روی گرههای مهم مغز (هابها) را انجام دادیم و تعدادی از نقاط مهم مغز در بیماران آلزایمری پیشرونده را پیدا کردیم .در حقیقت ،این
پژوهش ،اولین مطالعة شناختی با استفاده از ادغام تصویربرداری تشدید مغناطیسی حالت استراحت ( )rs-fMRIو تصویربرداری تشدید
مغناطیسی ساختاری ( )sMRIبرای تشخیص تبدیل از اختالل شناختی خفیف به بیماری آلزایمر است .روش پیشنهادی ،بر پتانسیل
استفاده از دادههای تصویربرداری  rs-fMRIو  ،sMRIرا برای تشخیص پیشرفت بیماری در مراحل اولیه تأکید میکند.
کلیدواژهها :پیش بینی بیماری آلزایمر ،تئوری گراف ،اطالعات آماری مغز ،تصویرنگاری تشدید مغناطیسی ،گره هاب ،تجزیه و تحلیل همبستگی
متمایز
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 -1مقدمه
آلزایمر ،یک بیماری پیشرونده ۱است ،که باعث از بین رفتن
سلولهای عصبی میشود .این بیماری ،شایعترین نوع زوال
عقل 3در افراد سالخورده است که بر شناخت در این افراد ،اثر
میگذارد [.]۱
مشکل ابتدایی پیشبینی بیماری آلزایمر ،داشتن تصاویر از
بیمارانی است که که در حالت اختالل شناختی خفیف ()MCI9
بهصورت طوالنی مدت باقی ماندند و بیمارانی که از این حالت
به بیماری آلزایمر ( )AD۷تبدیل شدند .با توجه به اینکه پایگاه
دادة  ADNIاز سال  311۷شروع به کار کرده است؛ بنابراین در
این مدت ،تصاویر از بیمارانی وجود دارند که از حالت  MCIبه
حالت  ADتبدیل شدهاند .برای دستیابی به این اطالعات ،باید
تاریخچة هریک از بیماران  MCIدارای  rs-fMRIبررسی شود،
تا مشخص شود که در طول ماههای مورد بررسی به بیماری
آلزایمر تبدیل میشود یا خیر .این کار بسیار زمانبر بوده و باید
دقیق انجام شود .در روشهای تصویر برداری تشدید مغناطیسی
 ،]3[ fMRI5تصویر حاصل از تغییر یک عامل واسطه بهدست
آمده است .روش  ،fMRIیک روش تصویربرداری غیرتهاجمی
است که رزولوشن مکانی خوبی دارد و نسبت به تغییرات مغز
در مراحل اولیة بیماری ،حساس است .با توجه به مشکالت روش
 fMRIمبتنیبر وظیفه ،بهخصوص برای مطالعة مغز افراد بیمار،
 fMRIحالت استراحت ،روش مناسبی برای فهم تغییرات
عملکرد مغز در اثر بیماری است .همچنین روش  ،fMRIعملکرد
مغز را تنها بدون توجه به ساختار مغز بررسی میکند .در این
مقاله سعی شده است تا عالوهبر روش  ،rs-fMRIساختار مغز را
با استفاده از روش  MRIو با هدف پیشبینی بیماری آلزایمر
بررسی شود.
بررسی ساختار کلی شبکة مغز ،میتواند درک عمیقتری نسبت
به مسائلی چون چگونگی عملکرد مغز ،چگونگی سازماندهی
اتصاالت عملکردی بین مناطق مختلف مغز و نیز یکپارچهسازی
اطالعات بین شبکههای فرعی ،فراهم آورد.
با استفاده از نظریة گراف ،میتوان شبکههای عملکردی مغز را
بهصورت یک گراف توصیف کرد .در این تعریف ،مجموعهای از
گرهها است که نشاندهندة مناطق مغز است .این مناطق می-
توانند بهصورت نواحی از پیش تعریفشده توسط الگوها،
واکسلها و ترکیبی از این دو باشند .]9[ .در مطالعات اخیر نشان

داده شد ،ترکیب نظریة گراف و روشهای یادگیری ماشین بر
پایة تصاویر عملکردی ،به جداسازی دقیق بیماران آلزایمری
میانجامد [.]5 ,۷
تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز ( )DCA۱را برای ادغام دو
بردار ویژگی ،ارائه میکنیم .روش  DCAبا انجام یک ادغام
ویژگی مؤثر ،با بیشینهسازی همبستگیهای جفتی بین دو
مجموعه ویژگی و در نیز حذف همبستگی بین گروهی و محدود
کردن همبستگی در گروها همراه است.
با پیشرفت روشهای یادگیری ماشین ،تشخیص خودکار
بیماریها با استفاده از روشهای تشخیص الگو ،امکانپذیر شده
است .یک روش تشخیص خودکار ،عالوه بر دقت و سرعت بیشتر
نسبت به روشهای تشخیص وابسته به متخصص ،هزینة کمتری
نیز دارد؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله ،ارائة روشی خودکار و
دقیق برای پیشبینی  ADاست .سایمون و همکارانش ،با
استفاده از الگوی ضخامت قشر ۷مغز ،موفق به شناسایی مناطقی
از مغز شدند که در پیشبینی بیماری آلزایمر تأثیرگذار است
] .[6در این مطالعه ،با استفاده از دادههای استخراجی از مقالة
ولز [ ]۷و با هدف بهبود درصد دقت این مقاله ،دادههای MRI
را با دیگر پارامترهای مؤثر در بیماری آلزایمر ترکیب کردیم .در
این مطالعه ،آلزایمر با توجه و دستهبندی زمان تبدیل شدن از
 MCIبه  ADپیشبینی شده است .این بیماران با توجه به زمان
تبدیل شدن به آلزایمر ،جدا شدهاند؛ برای مثال افرادی را که
شش ماه بعد از بررسی اولیه به بیماری آلزایمر مبتال شدند ،در
یک دسته و افرادی را که دوازده ماه بعد از بررسی اولیه ،دچار
آلزایمر شدند ،در دستة دیگر قرار دادند .در این بررسی ،با
استفاده از اطالعات  MRIو ترکیب اطالعات سن ،به دقت
جداسازی  ۷1تا  ۴۱درصد دست یافتند.
در [ ،]۴بیماران آلزایمر با استفاده از ترکیب اطالعات ،MRI
معیارهای شناختی و سن ،پیشبینی شدند و به دقت پیشبینی
 ۴3درصد رسیدند .در این مقاله ،مرادی و همکارانشان به روش
انتخاب ویژگی از اطالعات  ،MRIسعی در حذف ویژگیهای با
اطالعات کم داشتند .در مطالعهای مشابه با مقالة مرادی در سال
 ،]3[ 31۱3بیماری آلزایمر با استفاده از معیارهای شناختی و
ترکیب آن با ویژگیهای تصاویر  MRIو  ،PETپیشبینی شد.
در این مقاله ،با بررسی بیماران تبدیلشده به آلزایمر به مدت
 3۷ماه ،توانستند با دقت  ۷۴درصد به پیشبینی آلزایمر برسند.

۱
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در سال  31۱۱و در مقالة [ ،]۱1آلزایمر با استفاده از ترکیب
 MRIو آزمایشات مربوط به مایع مغزینخاعی ،پیشبینی شد.
در این مقاله ،که از اولین مقاالت در زمینة ترکیب اطالعات
تصویر با دیگر پارامترها برای پیشبینی بیماری آلزایمر بوده
است ،به دقت پیشبینی  ۱3درصد دست پیدا کردند .در مقالة
دیگر[ ،]۱۱با استفاده از الگوی ضخامت قشری و حجم مادة
سفید مغز ،بهترتیب به دقت  ۷۱و  3۷درصد برای جداسازی و
نه پیشبینی دست یافتند و با استفاده از ترکیب این دو پارامتر
آماری و پارامترهای دیگر ،توانستند این دقت را اندکی بهبود
دهند .درواقع ،هدف این مقاله ،بررسی و مقایسة پارامترهای
آماری مغز و تأثیر هریک از آنها در پیشبینی بیماری آلزایمر
بوده است.
خزائی در [ ،]۱۷ ,۱9مطالعهای براساس تشخیص و جداسازی
 ADاز افراد سالم و افراد مبتال به  MCIانجام دادند ..خزائی در
این مقاالت سعی کرد تا با استفاده از روش نظریة گراف مبتنیبر
تصاویر عملکردی حالت استراحت ،روش خودکاری برای
جداسازی این سه گروه از نمونهها ایجاد کند.
مهمترین ویژگی این مقاله ،ارائة یک روش دقیق و خودکار برای
پیشبینی بیماری آلزایمر براساس روش نظریة گراف و اطالعات
آماری ساختاری مغز است .همچنین  ،در این مطالعه ،برای اولین
بار از روش  DCAبرای ادغام دو نوع بردار ویژگی استفاده شده
است .نوآوری دیگر این مطالعه ،استفاده از یک  fMRIحالت
استراحت و ترکیب آن با  MRIاست ،که در آن ،از دو اطلس
مختلف برای تعریف گرههای شبکه و نواحی ساختاری مغز
استفاده شده است .مطالعات گذشتة  ADیا  ،MCIاز اطلسهای
ساختاری استفاده کردهاند که یک بخشبندی براساس
واحدهای ساختاری را بدون همپوشانی فراهم میکند .بخش-
بندی مغز براساس ویژگیهای ساختاری ،نمیتواند شبکة
عملکردی مغز را بهطور مناسب نشان دهد .در این مطالعه ،یک
بخشبندی براساس  ۱۱1منطقة عملکردی عمومی برای
دادههای  fMRIحالت استراحت ارائه شده است.

 -2مفاهیم مورد نیاز:
 -1-2دریافت دادهها 1و پیشپردازش:

زن و  ۱۱مرد) و ۱3فرد مبتال به زوال عقل که به بیماری آلزایمر
تبدیل نمیشوند ( )MCI-NC9با میانگین سنی  3۴( 73مرد و
 9۷زن) ،از پایگاه دادة  ،ADNIبررسی شدند .میانگین امتیاز
آزمون کوتاه وضعیت شناختی )MMSE( ۷برای بیماران MCI-
 ،Cبرابر با  3۱و همچنین نرخ زوال عقل بالینی )CDR( 5برابر
با  1/5بود؛ درحالیکه میانگین امتیاز  MMSEو  CDRبرای
بیماران  ،MCI-NCبهترتیب برابر با  3۷و  1/5بودند .اطالعات
آماری افراد ،در جدول  ۱خالصه شده است.
جدول ( -)1اطالعات بالینی از بیماران  MCI-Cو MCI-NC
MCI-NC

MCI-C

P-value

62

18

تعداد

0/233

28/34

11/7

زن/مرد

0/035

38/24

6/12

EMCI/LMCI

0/256

73.0 ± 16/3

73/6 ± 15/7

سن

0/056

27 ± 3/0

26/0 ±2/0

امتیاز MMSE

0/177

0/5 ± 0/0

0/5 ± 0/0

امتیاز CDR

0/049

9/0 ± 9/0

11/5 ± 10/5

امتیاز FAQ

-

این اطالعات برای اولینبار در این مقاله برای پیشبینی بیماری
آلزایمر استفاده میشود .تعداد دادههای این مطالعه ،محدود
بوده و براساس دردسترس بودن اطالعات  fMRIحالت
استراحت برای افراد انتخاب شدند؛ اما تصاویر  MRIاز تمام
افراد ،دردسترس است.
تمام اسکنهای عملکردی و ساختاری استفادهشده در این
بخش ،با اسکنرهای  3-Tفیلیپس جمعآوری شدند .دادهها ،بنا
بر پروتکل دریافت دادة  ADNIدریافت شدند [ .]۱5بهطور
معمول ،روی دادههای بهدستآمده از اسکنر دستگاه
تصویربرداری تشدید مغناطیسی ،تعدادی از عملیات
پیشپردازش انجام میشود .این عملیات اغلب دو هدف را دنبال
میکنند .برخی از اینها ،به دنبال برطرف کردن آرتیفکتهای
احتمالی در دادهها هستند ،که میتواند در اثر اسکنر دستگاه
تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا شخصی که مورد اسکن قرار
گرفته ،به وجود آمده باشد.

در این بخش ،دادههای  ۱۴بیمار مبتال به زوال عقل که به
آلزایمر تبدیل میشوند ( )MCI-C3با میانگین سنی ۷( ۷9/۱

دستة دیگر عملیات پیش پردازش ،با هدف آمادهسازی دادهها
برای پردازشهای بعدی استفاده میشوند .در اینجا،
پیشپردازشهای اعمالشده روی دادههای تصویربرداری تشدید

۱

۷

Data acquisition
MCI-Converter
9
MCI-Non Converter
3

Mini-Mental State Examination
Clinical Dementia Rating

5
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مغناطیسی عملکردی و همچنین تصاویر آناتومیکی ،بررسی
میشوند.
تصاویر با استفاده از جعبه ابزار دستیار پردازش داده برای fMRI
حالت استراحت ( ]۱۱[ )DPARSF۱و بستة نرمافزاری ۱33
 ،SPMپیشپردازش شدند.
بیماران دچار زوال عقل بهطور معمول حرکات سر زیادی دارند؛
اما در مطالعة این بخش ،هیج شرکتکنندهای از ادامة تحلیل
حذف نشد ،به این دلیل که تمام افراد دارای جابجایی سر کمتر
از  3/5 mmو چرخش سر کمتر از  3/5درجه در تمام جهات
بودند .سپس تصاویر به فضای  MNIنرمالیزه شدند و پس از آن،
به واکسلهای ایزوتروپیک  9 mmنمونهبرداری شدند .سپس
روند تصاویر بهدستآمده حذف شدند و با استفاده از یک فیلتر
گوسی با پهنای کامل در نیمة بیشینه ( )FWHM9برابر با mm
 ،۷هموارسازی شدند .سپس ،از یک فیلتر میانگذر (-1/1۴
 1/1۱هرتز) گذرانده شدند تا نوسانات فرکانسپایین fMRI
حالت استراحت ،که نشاندهندة فعالیت عصبی خودبخودی
هستند ،جدا شوند [ .]۱۷فرکانسهای باالتر ،از مادة سفید و
نویزهای فیزیولوژی دیگر ،مانند سیگنالهای تنفسی و قلبی،
سرچشمه میگیرند .برای کاهش اثر آرتیفکتهای فیزیولوژی،
سیگنال کل مغز با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه
حذف شد .عالوهبر سیگنال میانگین کلی ،شش پارامتر جابجایی
سر ،مایع مغزی نخاعی ( )CSFو سیگنالهای مادة سفید،
بهعنوان کواریانسهای نویزی حذف شدند ،تا اثر حرکت و
نوسانات  BOLDغیرعصبی را کاهش دهند [ .]۱۴دادههای
 MRIنیز با استفاده از نرمافزار  Freesurferپیشپردازش می-
شوند .پیشپردازش در این نرم افزار ،شامل مراحل زیر است:
 استخراج منطقهای ضخامت قشر مغز و اندازههای حجم حذف بافت غیرمغزی با استفاده از روش ترکیبی حوضه/تغییرشکل سطح ۷مغز
 تبدیل اتوماتیک تاالریچ5 بخشبندی قشری مادة سفید و ساختارهای عمقی مادةخاکستری ،شامل هیپوکامپ ،آمیگدال ،هستة دمدارآن و هستة
عدسی شکل آن و بطنها ][19-21
 نرمالسازی شدت و اصالح توپولوژی خودکار ][22 بازسازی قشری۱

Data Processing Assistant for Resting State fMRI
Statistical Parametric Mapping
9
Full width at half maximum
۷
Hybrid watershed/surface deformation
5
Talairach
3

 -2-2استخراج ویژگی
مغز ،یک شبکة پیچیده با سازماندهی ماکروسکوپی در سطح
نواحی عملکردی و هستههای زیرقشری است؛ اما تعداد و مکان
این اجزا در انسان تقریباً ناشناخته است .با توجه به بررسی
مقاالت در زمینة پیشبینی بیماری آلزایمر ،مطالعهای با هدف
پیشبینی بیماری آلزامر مبتنیبر  ،rs-fMRIانجام نشده است.
تصویربرداری  fMRIحالت استراحت ،ابزاری قدرتمند برای
نقشهبرداری و بررسی عملکرد شبکههای مختلف مغز است
[ .]۱3روشهای استاندارد برای تشکیل گرافهای سراسر مغز
 ،rs-fMRIاغلب این نکته را درنظر نمیگیرند و واکسلها را
بهعنوان گره معرفی میکنند ،یا بخشهای بزرگی از مغز را
براساس اطلسهای آناتومی تعریف گرده ،یا درونیابی تصادفی
این واکسلها و بخشها را بهعنوان گره تعریف میکنند .این
روشها ،منطبق بر واحدهای ماکروسکوپی سازماندهی مغز
نیستند؛ بنابراین هیچ دلیلی هم وجود ندارد که این روشها
باعث ایجاد گرههای مناسبی شوند .در این مطالعه ،از اطلس
دُسنباچ ۱استفاده شده است که یک اطلس عملکردی است.
هدف اصلی در این اطلس ،استفاده از نواحی عملکردی بهجای
نواحی ساختاری است و تالش شده ناحیة مخچه را ،که در اغلب
اطلسها بهخوبی تقسیمبندی نشده ،تقسیمبندی کند [.]39
این گرهها ،براساس اصول نوروبیولوژیکی تعریف شدهاند .مغز،
یک شبکة پیچیده با سازماندهی سلسلهمراتبی مکانی و
عملکردی (در قشر) در سطح نورونها ،مدارات محلی ،۷ستون-
ها ،۴نواحی عملکردی و شبکههای عملکردی است .تحلیل rs-
 fcMRIاستاندارد از واکسلهای مکعبی ،که چند میلیمتر در
هر سمت پهنا دارند ،استفاده میکند [ .]39این روشها به ۱۱1
ناحیه منجر شده که قشر مخ ،ساختارهای زیرقشری و مخچه را
پوشش میدهند.
محاسبة دقیق ساختارهای قشر مغز انسان ،امری بسیار مهم
برای تفسیر دادههای روی آن است؛ اما بهدلیل پیچیدگی
هندسی مغز ،به زمان زیادی نیاز دارد .در اطلس دستریو،3
تقسیم کامل سطوح قشر با استفاده از استانداردها و معیارهای
پذیرفتهشدة بینالمللی توصیف میشود [ .]3۷این تقسیم
بندی ،در بستة  FreeSurferنیز موجود است .در این
تقسیمبندی ،هر نیمکرة مغز به  ۷۷برچسب تقسیم میشود؛
Dosenbach

۱
۷

Local circuits
Columns

۴

Destrieux

3
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درنهایت کل مغز را به  ۱۷۴ناحیة مجزا تقسیم میکند .از طرف
دیگر ،با استفاده از تقسیمبندی زیرقشری مغز و تقسیمبندی
نواحی سفید مغز ،بهترتیب به  ۷5و  ۷1ناحیة دیگر دست پیدا
میکنیم] ، [19, 21که با استفاده از این نواحی ،میتوان مغز را
بهطور کامل از لحاظ ساختاری بررسی کرد.
بهمحض ساخته شدن گرافها  ،اندازهگیریهای مختلفی برای
توصیف حالت عملکردی مغز محاسبه میشوند .این اندازهگیری-
ها ،بهعنوان ویژگی برای آموزش طبقهبند استفاده شدند .در
مقالة حاضر نیز از این اندازهگیریها استفاده شده است ،که
اندازههای محلی عبارتاند از :مرکزیت میانی ،۱ضریب
خوشهبندی ،3مشخصة طول مسیر ،9ساختار پیمانگی نیومن،۷
ساختار پیمانگی لوون ،5دور بودن از مرکز ،۱مرکزیت بردار ویژه،۷
ضریب مجموع تراکم ،۴مرکزیت زیر گراف 3و ضریب مشارکت.۱1
در اندازههای کلی ،معیارهای قابلیت دستهبندی ،۱۱ضریب
خوشهبندی ،مشخصة طول مسیر ،ساختار پیمانگی خروجی
نیومن ،ساختار پیمانگی خروجی لوون ،کارایی هزینه( ۱3آستانة
نسبی) ،کارایی هزینه (آستانه مطلق) ،تراکم ،کارایی ،شعاع
گراف ،۱9قطر گراف ،۱۷انتقالپذیری ۱5و معیار جهان کوچکی،۱۱
محاسبه شدهاند [.]35
در  ،MRIویژگیها براساس اندازههای آماری ،از ساختار مغز
استخراج میشوند .بهطور معمول MRI ،مغز شـامل ترکیبـی از
سـه بافت بخش سفید ،)WM(۱۷بخش خاکستری )GM(۱۴و
مایع مغزینخاعی است .ویژگیهای استخراجشده شامل
میانگین ،انحراف معیار و کمینه شدت در هر ناحیة زیرقشری
مغز ،سطح قشر مغز ،حجم مادة خاکستری (براساس سطح)،
میانگین و انحراف معیار ضخامت قشر مغز ،میانگین حجم
قشری ،میانگین ،انحراف استاندارد و کمینه شدت در مادة سفید
میباشند.

در ادامة  ،کاهش دقت پیشبینی ،برای محققان مشکلساز بوده
است .در این مقاله ،سعی میشود تا با استفاده از تصاویر MRI
و استخراج بیشترین و مؤثرترین ویژگیها از این تصاویر ،به
درصد قابلقبولی از دقت دست یابیم.
با توجه به پیچیدگی مسئلة پیشبینی بیماری آلزایمر ،بهدلیل
شباهت شبکة مغز بیماران هر دو گروه مورد بررسی ،نیاز است
تا بیشترین تعداد ویژگی از مغز استخراج شود .استخراج
بیشترین تعداد ویژگی ،مشکالتی را بهوجود میآورد ،که میتوان
به پیچیدگی طبقهبند و تعداد زیاد ویژگیهای انتخابی و
شناسایی نواحی زیاد مغز اشاره کرد .ابعاد زیاد دادهها ،مشکالت
فراوانی را برای الگوریتمهای یادگیری فراهم میکنند .وجود
تعداد زیادی از ویژگیهای غیرمرتبط ،سبب میشود تا مدلهای
یادگیری دچار بیشبرازش ۱3شوند و قابلیت تعمیم کمتری
داشته باشند .انتخاب ویژگی ،ابزاری کارا برای شناسایی ویژگی-
های مرتبط برای کاهش ابعاد است .مطالعات مختلف نشان
دادهاند که حذف برخی از ویژگیها ،سبب کاهش عملکرد نمی-
شود .ادغام اطالعات میتواند در سطوح مختلف یک سیستم
شناسایی ،برای مثال در سطح ویژگی ،سطح تطبیق نمره یا
سطح تصمیمگیری ،استفاده شود .با این حال ،ویژگی با توجه
به این واقعیت که موثرتر است .یک مجموعة ویژگی ،شامل
اطالعات غنیتر دربارة ورودی است ،که در سطوح تصمیم
خروجی یک طبقهبندیکننده وجود ندارد .هدف از ادغام ویژگی
این است که اطالعات مرتبط را از دو یا چند بردار ویژگی ترکیب
کنیم ،تا دو یا چند بردار ویژگی به یک بردار تنها با قدرت بیشتر
از هریک از بردارهای ویژگی ورودی تبدیل شود .روش  DCAبا
انجام یک ادغام ویژگی مؤثر ،با بیشینهسازی همبستگیهای
جفتی بین دو مجموعة ویژگی و همچنین ،حذف همبستگی
بین کالسی و محدود کردن همبستگی در کالسها همراه است
[.]3۱
فرض کنید که  X ∈ Rp × nو  ،Y ∈ Rq × nدو ماتریس ویژگی
مشخص هستند که هریک ،شامل بردارهای ویژگی آموزش از

۱

۱۱

3

۱3

 -3-2ادغام ویژگی
استفاده از تصاویر ساختاری در تشخیص بیماری آلزایمر ،مورد
توجه محققان از گذشته تا به امروز بوده است؛ اما استفاده از
این تصاویر ،با توجه به محدود بودن ویژگیهای استخراجی ،و
Betweenness centrality
Clustering coefficient
9
Characteristic path
۷
Community structure Newman
5
Community structure Louvain
۱
Eccentricity
۷
Eigenvector centrality
۴
Rich club coefficient
3
Sub graph centrality
۱1
Participation coefficient

Assortativity
Cost efficiency
۱9
Graph radius
۱۷
Graph diameter
۱5
Transitivity
۱۱
Small-worldness
۱۷
White matter
۱۴
Gray matter
۱3
Overfitting
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دو نوع مختلف است؛ درواقع ،دو بردار ویژگی با ابعاد  pو  qاز
دو روش مختلف استخراج میشوند.
 Sxx ∈ Rp × pو  Syy ∈ Rq × qرا ماتریس کوواریانس  Xو Y
و  Sxy ∈ Rp × qرا کوواریانس متقابل بین  Xو  Yمینامیم
(توجه داشته باشید که  .)Syx = STXYماتریس کوواریانس کل
 Sبا ابعاد ( ،)p + q) × (p + qشامل تمام اطالعات مربوط به
ارتباط بین جفت ویژگیها است.
()۱

𝑦𝑥𝑆
)
𝑦𝑦𝑆

)𝑦 𝑐𝑜𝑣(𝑥,
𝑥𝑥𝑆
(=)
𝑥𝑦𝑆
)𝑦(𝑣𝑜𝑐

)𝑥(𝑣𝑜𝑐
(=𝑆
)𝑥 𝑐𝑜𝑣(𝑦,

با این حال ،همبستگی بین این دو مجموعه از ویژگی بردارها
ممکن است یک الگوی صحیح را دنبال نکند؛ درنتیجه ،با توجه
به این ماتریس ،پیدا کردن روابط بین این دو مجموعه از بردار
ویژگیها دشوار است [.]3۷
فرض کنید نمونههای جمعآوریشده در ماتریس داده ،از c
کالس جداگانه هستند ،بر این اساس n ،ستون ماتریس دادهها
به  cگروه جداگانه تقسیم میشود ،که  niستونها متعلق به
کالس  iهستند ( 𝑖𝑛  xij ∈ X .)𝑛 = ∑𝑐𝑖=1بردار ویژگی مربوط به
نمونة jام را در کالس iام درنظر میگیریم 𝑥̅𝑖 .و ̅𝑥 را بهترتیب
میانگین بردارهای  xijدر کالس iام و کل بردار ویژگی مینامیم،
که بهصورت زیر تعریف میشوند:
𝑖𝑛

()3
()9

ماتریس پراکندگی بین کالسی
()۷

𝑐

𝑖=1

𝑖=1 𝑗=1

1
1
𝑖̅𝑥 𝑖𝑛 ∑ = 𝑗𝑖𝑥 ∑ ∑
n
n

= ̅𝑥

بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑐

𝑇
𝑥𝑏𝛷 𝑥𝑏𝛷 = 𝑇) ̅𝑥 𝑆𝑏𝑥(𝑝×𝑝) = ∑ 𝑛𝑖 (𝑥̅𝑖 − 𝑥̅ )(𝑥̅𝑖 −

()۷

𝑇
𝑥𝑏𝛷( 𝑇𝑄
)𝑟×𝑟(𝛬 = 𝑄) 𝑥𝑏𝛷

میتوان مهمترین مؤلفههای اختصاصی  Sbxرا بهدست آورد و با
نگاشت داریم:
()۴

)𝑟×𝑟(𝛬 = )𝑄 𝑥𝑏𝛷( 𝑥𝑏𝑆 𝑇)𝑄 𝑥𝑏𝛷(

 𝑊𝑏𝑥 = 𝛷𝑏𝑥 𝑄𝛬−1/2تبدیلی است که با استفاده از ماتریس
 Sbxانجام میشود و ابعاد ماتریس داده ( )Xرا کاهش میدهد و
از  pبه  rتبدیل میشود؛ به این معنا که:

()۱۱

𝛷𝑏𝑥(𝑝×𝑐) = [√𝑛1 (𝑥̅1 − 𝑥̅ ), √𝑛2 (𝑥̅2
]) ̅𝑥 − 𝑥̅ ), … , √𝑛𝑐 (𝑥̅𝑐 −

اگر تعداد ویژگیها بیشتر از تعداد کالسها باشد )𝑐 ≫ 𝑃(،
محاسبات کواریانس سادهتر است؛ بهطوریکه محاسبة
𝑇
𝑇
𝑥𝑏𝛷 𝑥𝑏𝛷( انجام میشود .همان
𝑥𝑏𝛷( ،بهجای 𝑝 × )p
𝛷𝑏𝑥 )c × c
طور که در [ ]3۴ارائه شده است ،مهمترین مؤلفههای خاص از
𝑇
𝑇
𝑥𝑏𝛷
𝑥𝑏𝛷 𝑥𝑏𝛷 میتواند بهطور موثر با نگاشت از خصوصیات 𝑥𝑏𝛷
بهدست آید؛ بنابراین ،تنها به یافتن مؤلفههای خاصی  c × cاز
Symmetric positive semidefinite

که در آن P ،ماتریس مؤلفة متعامد و ̂𝛬 ماتریس قطری ،حقیقی
و غیرمنفی است ،که مؤلفههای آن بهصورت کاهشی مرتب
شدهاند.
) 𝑄(c×rشامل  rمؤلفة اول با مقادیر بزرگتر و غیرصفر است .طبق
ماتریس  ،Pداریم:

𝑇
𝑥𝑏𝑊
𝐼 = 𝑥𝑏𝑊 𝑥𝑏𝑆

)𝑛×𝑝(𝑋

𝑇
𝑥𝑏𝑊
)𝑝×𝑟(

= )𝑛×𝑟(𝑋′

 𝑋′در یک فضایی است که ماتریس پراکنده بین کالس  Iاست
و کالسها از هم جدا شدهاند .توجه داشته باشید که  ،c-1بیشتر
مؤلفة عمومی غیرصفر دارد؛ بنابراین ،مرز باالیی در  c-1 ، rاست
[ .]33یعنی:

𝑖=1

که:
()5

𝑇
𝑥𝑏𝛷( 𝑇𝑃
̂𝛬 = 𝑝) 𝑥𝑏𝛷

()۱

()3
()۱1

1
𝑗𝑖𝑥 ∑ = 𝑖̅𝑥
𝑖𝑛
𝑗=1
𝑖𝑛 c

ماتریس نیاز داریم .در این روند ،اگر کالسها بهخوبی جدا
𝑇
𝑥𝑏𝛷 میتواند یک ماتریس قطری
شدند ،پس ماتریس 𝑥𝑏𝛷
𝑇
باشد .تا زمانی که ماتریس 𝑥𝑏𝛷 𝑥𝑏𝛷 ،یک ماتریس متقارن مثبت
و نیمهقطعی ۱باشد ،میتوانیم عبارت زیر را داشته باشیم:

))𝑌(𝑘𝑛𝑎𝑟 𝑟 ≤ min(𝑐 − 1, 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑋),

روند باال را برای ماتریس ویژگی دوم ( )Yنیز استفاده میکنیم
و ماتریس تبدیل  Wbyرا پیدا میکنیم .این ماتریس ،برای
کاهش ابعاد بردار ویژگی و بهدست آوردن ماتریس پراکندگی
بین کالسی ( )Sbyاستفاده میشود .روند باال ،ابعاد ماتریس  Yرا
از  qبه  rکاهش میدهد.
()۱3
()۱9

𝑇
𝑦𝑏𝑊
𝐼 = 𝑦𝑏𝑊 𝑦𝑏𝑆

)𝑛×𝑞(𝑌

𝑇
𝑦𝑏𝑊
)𝑞×𝑟(

= )𝑛×𝑟(𝑌′

۱
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مقادیر بهروزشدة 𝑥𝑏  𝛷 ′و 𝑦𝑏  ،𝛷 ′غیرمربعی هستند .اگر چه
′ 𝑇 ′
′
′
𝑥𝑏𝛷
𝑥𝑏𝑠 ،المانهای قطری در ماتریسهای 𝑥𝑏 𝛷
𝑦𝑏𝑠 =
𝐼=
′ 𝑇 ′
𝑦𝑏𝛷 ،نزدیک به یک هستند و المانهای غیرقطری،
و 𝑦𝑏 𝛷
نزدیک به صفر هستند ،که این مسئله ،نشاندهندة همبستگی
کم بین کالسها و جداسازی آنها است .در ادامه ،با استفاده از
ماتریسهای پراکندگی بینکالسی X ،و  Yبه  𝑋′و  𝑌′تبدیل
میشود .ما نیاز داریم تا ماتریس کوواریانس بینبرداری
(بردارهای ویژگی) را قطری کنیم (  .)𝑆′𝑥𝑦 = 𝑋 ′ 𝑌′برای این
کار ،از  SVD۱استفاده میکنیم:
()۱۷

𝛴 = 𝑉 𝑦𝑥𝑆′𝑥𝑦(𝑟×𝑟) = 𝑈 𝜮𝑉 𝑇 → 𝑈 𝑇 𝑆′

𝛴 یک ماتریس قطری است که بیشتر المانهای آن ،غیرصفر
هستند و داریم :
𝑊𝑐𝑥 = 𝑈 𝛴 −1/2

()۱5
و
()۱۱

𝑇

𝐼 = ) (𝑈 𝛴 −1/2 ) 𝑆′𝑥𝑦 (𝑉𝛴 −1/2

𝑇
⏟ = 𝑊𝑐𝑥𝑇 𝑋 ′
𝑥𝑏𝑊 𝑇𝑥𝑐𝑊 =
𝑋 𝑥𝑊 = 𝑋

𝑌 𝑦𝑊 = 𝑌

𝑇
𝑦𝑏𝑊

𝑇
𝑦𝑐𝑊

=
⏟

𝑇 ′
𝑦𝑐𝑊
𝑌

=

∗
𝑋
∗
𝑌

𝑇
𝑇
𝑦𝑏𝑊 𝑇𝑦𝑐𝑊  ،بهترتیب ماتریسهای تبدیل نهایی
𝑥𝑏𝑊 𝑇𝑥𝑐𝑊 و
که
 Xو  Yهستند .میتوان بهراحتی نشان داد که ماتریس های
پراکندة بینکالسی از ویژگی های تبدیلشده ،هنوز قطری
هستند؛ از اینرو ،کالسها جداشده هستند .ماتریس پراکندگی
بینکالسی برای ماتریس تبدیلشدة  ،Xبهصورت زیر محاسبه
میشود:

()31

𝑇
𝑥𝑏𝑊 𝑇𝑥𝑐𝑊 =
𝑥𝑐𝑊 = 𝑥𝑏𝑊 𝑥𝑏𝑆

∗
𝑥𝑏𝑆

𝑇
𝑥𝑏𝑊 و  Uماتریس متعامد
براساس روابط قبلی𝑆𝑏𝑥 𝑊𝑏𝑥 = 𝐼 ،
است؛ پس داریم:

()3۱

()33
همانگونه که در [ ]91تعریف شده است ،ادغام در سطح ویژگی،
با تلفیق یا جمع کردن بردارهای ویژگی تبدیلشده انجام
میشود:
()39
()3۷

𝑋 𝑇𝑥𝑊
𝑊𝑥 0 X
) () 𝑊 ) = ( 0
𝑌 𝑇𝑦𝑊
Y
𝑦
𝑇
𝑇
𝑌 𝑦𝑊 = 𝑊𝑥 𝑋 +
𝑊𝑥 𝑇 X
) ( ) 𝑊( =
Y
𝑦

∗

( = ) ∗𝑋 ( = 𝑍1
∗𝑌 +

𝑌
∗
𝑋

= 𝑍2

که به  𝑍1و  ،𝑍2ویژگیهای گسستة همبستة استاندارد
( )CCDFs3گفته میشود .ادغام ویژگی میتواند هم تلفیقی و
هم جمعبندی از ماتریس تبدیل ویژگی باشد؛ با این حال،
کاهش ابعاد ماتریس ویژگی میتواند از مزایای روش جمعبندی
باشد.

 -3تحلیل نتایج

که ماتریس کوواریانس بینمجموعهای را یکپارچه میکند؛
درنتیجه برای ماتریسهای ویژگی تبدیلشده داریم:
()۱۴
()۱3

𝛴 −1

∗
= 𝑦𝑏𝑆

𝑊𝑐𝑦 = 𝑉 𝛴 −1/2

از طرفی:

()۱۷

بهطور مشابه میتوان نشان داد که:

𝑇

(𝑈 𝛴 −1/2 ) (𝑈 𝛴 −1/2 ) = 𝛴 −1

∗
= 𝑥𝑏𝑆

Singular value decomposition

۱

روند پردازش داده و طبقهبندی در این مطالعه  ،در شکل ()۱
نشان داده شده است .ابتدا ،تصاویر از پایگاه داده دریافت می-
شوند و پس از پیشپردازش دادههای  rs-fMRIو ،MRIبخش-
بندی مغز به  ۱۱1ناحیة مجزا با استفاده از  rs-fMRIانجام
میشود .سپس سیگنالهای درون هر ناحیه ،میانگینگیری
شدند تا  ۱۱1سیگنال برای هر فرد بهدست آید .همبستگی
پیرسون برای ساختن ماتریس اتصال  ۱۱1×۱۱1گراف شبکة
مغز استفاده شد .گرافهای دودویی با نگه داشتن  %۱3از قوی-
ترین یالها ،یعنی عناصر ماتریس اتصال ،ساخته شدند و اندازه-
گیریهای گراف محاسبه شدند .برای دادههای  MRIنیز
تقسیمبندیهای ساختاری مغز ،همانطورکه پیشتر توضیح
داده شد ،انجام میشود و اطالعات آماری هر ناحیه ،بهعنوان
ویژگی استخراج میشود .اندازهگیریهای محاسبهشده ،بهعنوان
ویژگیهای جداساز برای پیشبینی بیماری آلزایمر استفاده
شدند؛ اما تعداد این ویژگیها زیاد بوده و همچنین از دو روش
مختلف برای استخراج آنها استفاده شده است .بدیهی است که
نمیتوان همزمان از این تعداد ویژگی استفاده کرد؛ زیرا ممکن
است با توجه به تعداد ویژگی در هر بار تکرار ،جواب متفاوتی از
الگوریتم طبقهبند دریافت کنیم .برای کاهش ابعاد این ویژگیها،
از الگوریتم ادغام  DCAاستفاده کردیم تا الگوریتم طبقهبند با
پیچیدگی کمتر و دقت بیشتر به طبقهبندی بپردازد .در این
Canonical Correlation Discriminant Features

3
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مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،۱۱شماره  ،۱بهار ۱93۱

مقاله ،طبقهبندی با استفاده از سه روش  SVM۱خطی ،سادة
بیزی و درخت تصمیمگیری برای هر دو روش ادغام ویژگی
انجام شد و چهار معیار عملکرد ،شامل دقت ،حساسیت،3
اختصاصی بودن 9و پیشبینی مثبت ،۷برای ارزیابی عملکرد
طبقهبند در جداسازی گروهها  C-MCIو  NC-MCIاستفاده
شدند .روابط زیر ،این معیارها را تعریف میکنند:
()35

×۱11

()3۱

×۱11

تعداد کل افراد
درست منفی

= اختصاصی بودن

×۱11

درست مثبت

= حساسیت

غلط منفی+درست مثبت

()3۴

×۱11

درست مثبت

= پیشبینی مثبت

غلط مثبت+درست مثبت

مطالعات تصویربرداری مغزی انسان ،اغلب براساس تعداد اندکی
از افراد میباشند؛ زیرا این تصویربرداریها هزینة زیاد و
محدودیتهایی در بهدست آوردن داده دارند .بنابراین ،بهدلیل
دادة کم آموزش و آزمایش ،روشهای اعتبارسنجی متقاطع
مختلفی برای غلبه بر عدم تعمیمپذیری ارائه شده است .ما از
اعتبارسنجی متقاطع  kدسته ،5برای آموزش و آزمایش طبقهبند
استفاده کردهایم .این روش ،ابتدا دادة ورودی را بهطور تصادفی
به  Kدسته تقسیم میکند و بهصورت تصادفی ،یک دسته را
برای آموزش انتخاب میکند و بقیه را برای آزمایش طبقهبند،
استفاده میکند.

استخراج ویژگی
های گرا
ب ق ه بند ی

تلفیقی بهینة ویژگیها
طبقهیند

پیشبینی

اختصاصی

حساسیت

دقت

مثبت)(%

بودن)(%

)(%

)(%

سادة بیزی

72/220

59/640

67/912

78/189

SVM

85/588

85/891

83/335

86/167

درخت تصمیم

72/461

71/522

70/666

68/920

تعداد طبقهبندی اشتباه−تعداد کل افراد

= دقت

غلط مثبت+درست منفی

()3۷

جدول ( -)2مقایسة عملکرد طبقهبندها با استفاده از زیردستة

ترکی ویژگی

نتایج این طبقهبندی ،در جدولهای ( )3و ( )9گزارش شده
است .چندین الگوریتم یادگیری (طبقهبند) در مطالعات علوم
اعصاب استفاده شدهاند .برای یافتن بهترین آنها برای مطالعة
حاضر ،تعدادی از آنها را که بیشترین استفاده را داشتند ،آزمایش
کردیم .نتایج این مقایسه ،در جدولهای ( )3و ( )9خالصه شده
است .با مراجعه به نتایج جدولهای ( )3و ( ،)9مشاهده شد که
روش تلفیقی ،عملکرد بهتری در مقایسه با روش جمعبندی
دارد.

تشکیل ماتریس
اتصال خام و آستانه
گ ا ری

جدول ( -)3مقایسة عملکرد طبقهبندها ،با استفاده از زیردستة
جمعبندی بهینة ویژگیها
پیشبینی

اختصاصی

حساسیت

دقت

طبقهیند

مثبت)(%

بودن)(%

)(%

)(%

سادة بیزی

71/922

58/567

63/703

SVM

87/444

87/185

85/405

درخت تصمیم

58/750

64/774

61/323

69/97
0
74/10
3
59/448

تقسیم بندی م ز و
استخراج سری
زمانی

پیش پردازش
rs- fMRI

استخراج داده ها

)(MRI and rs-fMRI

استخراج ا

عا آماری از ساختار
مز

تقسیم بندی شری ،زیر
شری و بخش سفید و
خاکستری م ز

پیش پردازش
MRI

شکل ( -)1روش استفادهشده در این مطالعه
۱

Support vector machine
Sensitivity
9
Specificity
3

Positive Predictivity
K-fold cross validation

۷
5
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شکل ( -)2نمایش هابهای کلی در دو گروه  MCI-Cو MCI-NC

همچنین در بین الگوریتمهای طبقهبندی ،روش  SVMرا از نظر
دقت طبقهبندی ،حساسیت ،اختصاصی بودن و پیشبینی مثبت
بررسی کرده است .همانگونه که در جدول ( )3مشاهده می-
شود ،پارامترهای مقایسهشده در این جدول شامل دقت،
حساسیت ،اختصاصی بودن و پیشبینی مثبت ،بهترتیب برابر با
 85/588 ،85/891 ،83/335 ،86/167بوده است .با توجه به نتایج
نیز مشاهده میشود که الگوریتم طبقهبند سادة بیزی ،عملکرد
بهمراتب بهتری از الگوریتم درخت تصمیم دارد .در حالت کلی،
الگوریتم ادغام ویژگی با پیچیدگی کم ،توانست دو کالس MCI-
 Cو  MCI-NCرا با درصد موفقیت خوبی جدا کند .نتایج
بهدست آمده در این مقاله ،بهمراتب بیشتر از نتایج مطالعات
گذشته بوده است .در مطالعات گذشته که با هدف تشخیص
زودهنگام  ADانجام شدند ،به درصد  %53تا  %۴3دست یافتند
] ۱و  [۴؛ درحالیکه در گذشته ،پیشبینی  ADبر پایة sMRI
انجام شده است و این مقاله ،اولین مطالعه در این زمینه است
که از ادغام تصاویر  rs-fMRIو  sMRIدر پیشبینی بیماری
آلزایمر استفاده کرده است .استفاده از  rs-fMRIو روش بهینة
ادغام ویژگی  ،DCAنقطة قوت این مطالعه در مقایسه با سایر
مطالعات است .در مراجع ] [13و ] ،[14برخالف مطالعه فوق،
هدف ،جداسازی بیماران  ADو  MCIاز بیماران سالم بوده است.
خزایی و همکارانش با استفاده از تعداد محدود از اندازههای
گراف برپایة  ،rs-fMRIبه طبقهبندی در حوزة آلزایمر پرداختند.
با مقایسة الگوریتم سادة بیزی با طبقهبند  ،SVMطبقهبند
 ،SVMنتیجة بهتری داشته است و در برخی موارد ،به دقت
 %۱11در جداسازی بیماران دست یافت.

اهمیت مرکزیت رتبهای در تشخیص بیماران  ADدرمطالعات،
نشاندهندة این موضوع است که این بیماران ممکن است
مشکالتی در اتصال هابهای اصلی مغزشان داشته باشند [.]9۱
در این مقاله ،از سه نوع پارامتر مرکزیت مختلف شامل مرکزیت
میانی ،مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت زیر گراف ،برای تشخیص
هابهای اصلی استفاده کردیم.
این مقایسه با استفاده از چند پارامتر مرکزیت ،کمک میکند تا
ابعاد مختلف شبکة مغز بررسی شده و مهمترین هابها ،بهعنوان
هابهای اصلی معرفی شوند .معیار معرفی هابها در هر پارامتر،
بر اساس بزرگتر بودن انحراف معیار آن گره نسبت به میانگین
تمام گرههای دیگر است .این مقایسه ،در آستانههای مختلف (از
 ۱1تا  91درصد) آزمایش شده است .این کار برای هر گروه
تکرار شده و در انتها ،درصد انتخابی هر گره در تمام آستانهها
محاسبه شده است .در این مقاله ،درصدهای باالتر از %۴1
بهعنوان گرة هاب اصلی معرفی شدهاند .برای مقایسة بهتر گره-
های هابی انتخابی برای هر گروه ،درصد انتخابی در گروه دیگر
هم نمایش داده شده است .گرههای هاب ،در جدول شکل ()3
و جدول ( )۷ارائه شدهاند .درمجموع ،بدون تکرار  ۱۱گره
بهعنوان گرههای هاب در دو گروه انتخاب شده اند 9 .گره مربوط
به بیماران  MCI-NCو  ۴گره مربوط به بیماران  MCI-Cاست.
با توجه به جدول ( )۷و تمام گرههای انتخابی در هر گروه ،در
گروه دیگر درصد صفر به آنها اختصاص داده شده است ،که
نشاندهندة اهمیت این گرهها در پیشبینی بیماری آلزایمر
است .مهمترین گرههایی که در  %۱11موارد و در تمام آستانهها،
بهعنوان گرة هاب انتخاب شدهاند ،عبارتاند از :گیجگاهی پایین،
پریتال خلفی ،مخچة جانبی و پسسری خلفی.
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۱93۱  بهار،۱  شماره،۱۱  دوره،مجله مهندسی پزشکی زیستی

 ویژگیهای گراف و با استفاده از، حالت استراحتfMRI
 در. ویژگیهای آماری را استخراج میکنیم،sMRI دادههای
. ادغام این ویژگیها انجام میشود،DCA  با معرفی روش،ادامه
 عملکرد،%۴۱/۱۱۷  روش تلفیقی با دقت،در روشهای ادغام
 در انتها نیز با.بهتری نسبت به روش جمعبندی داشته است
استفاده از سه روش طبقهبندی و با استفاده از ویژگیهای
- گره، همچنین در این مقاله. طبقهبندی انجام میشود،ترکیبی
.های هاب در پیشبینی بیماری آلزایمر شناسایی شدند

 وMCI-C  گرههای هاب در جداسازی دو گروه-)4( جدول
MCI-NC
اندازههای گراف

گرههای هاب

مرکزیت میانی

۱

اینزوال میانی
3

MCIC(%)
90/47

MCINC (%)
0

پریتال خلفی

80/95
85/71

0

مخچة جانبی

85/71

0

پسسری

80/95

0

پسسری خلفی

90/47

0

0

80/95

پریتال

0

95/23

پریتال لوبیول
)IPL(3پایین

0

80/95

85/71

0

قشر پریسنترال

90/47

0

پریتال

80/95

0

گیجگاهی پایین

100

0

پریتال خلفی

100

0

مخچة جانبی

100

0

پسسری خلفی

100

0

9
۷

پریکنیوس

5
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