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Abstract
Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurological disorder characterized by tremor, rigidity, and
slowness of movements. Different pathological attacks in Parkinson’s disease can be investigated by
directional relations in the base spontaneous fluctuations of the brain from the resting state functional
magnetic resonance imaging (RS-fMRI) data. In this paper, for analyzing the directional brain network
at rest, Directed Transform Function (DTF) technique with graph theory has been used in two frequency
sub-bands and intra/inter group connectivities were compared by statistical analysis. The result of group
comparison between PD and healthy which has been done, showed that there are more significant
connections in the low frequency band in Parkinson’s disease and control group compared to high
frequency band. The relation between basal ganglia and cerebellum has been disturebed in Parkinson’s
disease. Furthermore, some brain regions such as left cerebellum has the most information flow in
healthy group which characterized by pivotal regions which were influenced by the other brain regions,
this connection became disordered in Parkinsonism.
Keywords: Functional Magnetic Resonance Imaging, Parkinson Diseases, Directed Transform Function Method,
Graph Analysis
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چکیده
بیماری پارکینسون یک بیماری انحطاط عصبی پیشرونده است که با عالئم بالینی ترمور ،سفتی عضالت و کندی حرکت مشخص میشود.
تغییرات عملکردی مربوط به درگیریهای پاتولوژیکی در بیماری پارکینسون ،میتواند در شبکهای جهتدار از تقابالت بین نواحی مختلف
مغز در حالت استراحت ،که مغز دارای نوسانات خودبهخودی پایه است ،نشان داده شود .در این مقاله برای ایجاد شبکهی جهتدار با
استفاده از دادگان تصویربرداری تشدید مغناطیسی حالت استراحت ( ،)RS-fMRIروش تابع انتقال جهتدار ( )DTFبه همراه تئوری
گراف در دو زیر باند فرکانسی باال و پایین به کار رفته و ارتباطات درونگروهی و بین گروه سالم و بیمار ،بر مبنای آنالیزهای آماری با هم
مقایسه شده است .نتایج مقایسهی گروهی شبکهی ارتباطات تاثیری بین افراد سالم و بیماران پارکینسونی که روی دادگان RS-fMRI
بیماری پارکینسون انجام شده است ،نشان میدهد که در زیر باند فرکانسی پایین در هر دو گروه سالم و بیمار ،ارتباطات معنادار بیشتری
نسبت به زیرباند فرکانسی باال وجود دارد .شبکههای ارتباطی معنادار نشان میدهند که ارتباط بین هستههای قاعدهای و نواحی حرکتی
در بیماران پارکینسونی دچار اختالل میشود .همچنین برخی نواحی مغز مانند مخچهی چپ دارای بیشترین جریان اطالعات در شبکهی
گراف گروه سالم است که به عنوان ناحیهی اساسی توسط نواحی دیگر تحت تاثیر قرار میگیرد ،در حالی که این مرکزیت در گروه بیماران
به هم میخورد.
کلیدواژهها :تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ،بیماری پارکینسون ،روش تابع انتقال جهتدار ،آنالیز گراف
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 -1مقدمه
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی 6با رزولوشن مکانی
مناسب و مزیت غیرتهاجمی بودن ،یک تکنیک قوی برای
مصورسازی فعالیت مغز انسان است .مغز انسان یک شبکهی
پیچیده است که برهمکنشهای دینامیکی بین نواحی مختلف
آن یک الگوی ارتباطی خاص را ایجاد میکنند[ .]3 ,6این
شبکهی پیچیده با استفاده از دو رویکرد ،مورد بررسی قرار
میگیرد .در رویکرد اول ،الگوهای شباهت زمانی در تقابالت
عصبی نواحی مجزای مغز مورد بررسی قرار میگیرند .این مقوله
که روش آنالیز ارتباطات عملکردی نامیده میشود ،معموال بر
پایهی همبستگی محاسبه میشود .از آنجا که همبستگی بین
دو ناحیه نمیتواند اثرات علیتی و جهت انتقال اطالعات را در
شبکهی مغز مشخص کند ،رویکرد دوم به نام ارتباطات تاثیری
به وجود آمده است که اثرات علی یک سیستم عصبی روی دیگر
سیستمها را بررسی میکند .با توجه به آنکه ماتریس ارتباطات
برای شبکهی ارتباطات تاثیری ،متقارن نیست ،این شبکه به
عنوان شبکهی تاثیری جهتدار شناخته میشود [.]3

 -1-1ارتباطات تاثیری
در مطالعات ،روشهای مختلفی برای بررسی شبکهی جهتدار
فعالیت نواحی مختلف مغز ارائه شده است .یک دسته از روشها
که امکان تخمین جهت ارتباطات را فراهم میکنند ،روشهایی
بر مبنای تاخیر زمانی بین سریهای زمانی فعالیت نواحی
مختلف هستند .در این روشها که بر مبنای یک رابطهی زمانی
تعریف میشون د ،یک سری زمانی علت دیگری است اگر آن
سری زمانی ویژگیهای مشابه با حالت تاخیر یافتهی دیگری
داشته باشد .آنالیز حوزهی فرکانس برای پیادهسازی این ایده،
روش تابع انتقال جهتدار ( )DTFنامیده میشود DTF .یک
روش کاربردی برای اندازهگیری روابط علی و جریان انتقال
اطالعات است .این روش قادر است هم ویژگیهای حوزهی
فرکانس و هم جهت انتقال سیگنالها در مغز را بیان کند [.]۰

 -2-1دادگان حالت استراحت
در سالهای اخیر ،تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی حالت
استراحت ،3طیف وسیعی از مطالعات روی عملکرد مغز را به
خود اختصاص داده است .آنالیز نوسانات فرکانس پایین کمتر از

 ۴/۴9هرتز در سیگنال  BOLDبه عنوان یک موضوع اصلی در
آنالیز دادگان  Rs-fMRIمطرح است .با وجود آنکه حالت
استراحت در واقع شرایط غیرتعریف شده است ،اما بیسوال 3و
همکارانش نشان دادند که در حالت استراحت ،یک سری
نوسانات فرکانس پایین خودبهخودی در محدودهی کمتر از ۴/6
هرتز در سیگنال  BOLDوجود دارد که دارای ارتباط بین نواحی
مختلف مغز است [ .]6این الگوهای یکپارچهی عملکردی در
بین افراد مختلف ،یک شبکهی حالت استراحت ( )RSNایجاد
میکند که میتواند شامل چندین ناحیهی مختلف مکانی در
مغز باشد [.]5
از آنجا که نشانههای بالینی در بیماری پارکینسون غالبا مربوط
به مشکالت حرکتی است ،بیشتر پژوهشگران به بررسی
تغییرات سیگنال  fMRIناشی از یک تحریک حرکتی خاص در
مقایسه با حالت استراحت پرداختهاند و به فعالیت مغز در حالت
استراحت در این بیماری کمتر توجه شده است .عموما تحقیقاتی
که اثرات بیماری پارکینسون را روی ارتباطات جهتدار علیتی
بررسی کردهاند ،به بررسی تغییرات شبکهی علیتی در شرایط
مختلف تحریکی مثال تحریکات حرکتی معطوف شدهاند[.]9 ,9
از آن جمله هلمیچ ۰و همکارانش نشان دادند که در بیماران
پارکینسونی ،ارتباطات بین پوتامن خلفی و کورتکس آهیانهی
تحتانی کاهش پیدا میکند ،در حالی که ارتباطات پوتامن خلفی
با بخش جلویی آن افزایش مییابد [ .]7عالوه بر این ،وو 6و
همکارانش دریافتند که به منظور جبران عملکرد ناقص
هستههای قاعدهای در بیماران پارکینسونی ،ارتباطات تاثیری
در شبکهی حرکتی قشری-مخچهای در مقایسه با افراد سالم
افزایش مییابد [ .]6۴همچنین بندرکسل 5و همکارانش نشان
دادند که افزایش ارتباطات بین کورتکس حرکتی و هستهی
سابتاالمیک در بیماران پارکینسونی مربوط به مشکالت این
بیماران در شروع حرکت است [ .]66در اینگونه تحقیقات که
بر پایهی انجام یک کار و تحریک خاص است ،شبکهی ارتباطات
به عملکرد حرکتی بیمار وابسته است که در بیماری
پارکینسون به دلیل مشکالت بالینی ،تحت تاثیر قرار میگیرد.
از سوی دیگر ،تحقیقات بیانگر آن است که مغز در بیماریهای
مختلف انحطاط مغزی به گونهای عمل میکند که نواحی
مختلف آن در جهت جبران عملکرد نواحی آسیب دیده ،رفتار
متفاوتی از خود بروز میدهند و عملکرد اصلی و اولیهی خود
را ندارند .این تغییرات در حالت استراحت نیز قابل شناسایی و
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تحلیل است [ .]6۰-63در تحقیق پیش رو نیز از دادگان حالت
استراحت مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهشها روی عملکرد شبکهی استراحت مغز به وسیلهی
تکنیکهای مختلف در گروههای مختلف افراد سالم نشان
میدهد که یکسری شبکههای عملکردی یکسان در بین
تمام افراد وجود دارد که بیماریهای روانی و یا بیماریهای
انحطاط مغزی میتوانند برخی از ویژگیهای آن را تغییر دهند.
به همین دلیل ،در سالهای اخیر آنالیز دادگان  Rs-fMRIدر
بیماریهای مختلف از جمله اماس [ ،]66اسکیزوفرنی [،]65
بیماری نقص توجه-بیشفعالی ) ،]69[ (ADHDآلزایمر
زودهنگام [ ،]69افسردگی [ ]3۴ ,67و پارکینسون []33 ,36
مورد توجه قرار گرفته است .این سری تحقیقات نشان میدهند
که ارتباطات عملکردی حالت استراحت میتواند به عنوان معیار
و ابزار قوی برای بررسی عملکرد نامناسب مغز به کار گرفته
شود و در این صورت امکان تشخیص زودهنگام تغییرات
پاتولوژیکی مغز نیز فراهم میشود.

 -3-1تئوری گراف
بررسی ساختار کلی شبکهی مغز میتواند اطالعات کاملتری
نسبت به نحوهی عملکرد مغز ،نحوهی سازماندهی ارتباطات
عملکردی و تاثیری بین نواحی مختلف مغز و همچنین
یکپارچهسازی اطالعات در زیرشبکههای مغزی را فراهم کند
[ .]33اغلب مطالعات در این زمینه بر مبنای ویژگیهای شبکهی
کوچک و تئوری گراف شکل پیدا کرده است [ .]3۰در تئوری
گراف ،ساختار ارتباطات شبکهی مغز را میتوان به صورت یک
گراف توصیف کرد که در آن مجموعهی گرهها نشان دهندهی
نواحی مختلف مغزی یا واکسلها هستند [ ]36که از قبل تعریف
میشوند و ارتباطات بین آنها ،یالهای گراف را تشکیل
میدهند .بنا بر نوع ارتباطات ،یالها میتوانند به صورت وزندار
یا باینری ،جهتدار یا غیرجهتدار در نظر گرفته شوند [.]35
ویژگیهای توپولوژیکی شبکه ،نشانههایی برجسته از شبکهی
پیچیدهی مغز است که میتواند ساختاری از شبکهی ارتباطات
مغزی را بیان کند .لیااو و همکارانش نشان دادند که ویژگیهای
توپولوژیکی برگرفته از تئوری گراف میتوانند خصوصیات
شبکههای تاثیری جهتدار مغز انسان را بیان کنند [.]39
استخراج ساختار تاثیری جهتدار مغز و تغییرات ویژگیهای
توپولوژیکی آن با استفاده از تئوری گراف ،موضوعی است که در
مسائل تشخیص و تحلیل عصبی بیماریها مورد توجه قرار گفته
است [ .]39اختالل در این شبکهها عامل بیماریهای مختلف

عصبی در مغز است .بیماری پارکینسون که در این مقاله مورد
توجه قرار گرفته است ،نمونهای از یک بیماری است که به دلیل
تغییرات نوروترنسمیتری ،در شبکهی ارتباطات تاثیری مغز،
تغییرات قابل توجهی به وجود میآید .در تحقیقات اخیر تالش
شده است تا تغییرات مربوط به درگیریهای پاتولوژیکی در
بیماری پارکینسون که میتوانند در شبکهی جهتدار از تقابالت
بین نواحی مختلف مغز در حالت استراحت نمود پیدا کنند،
شناسایی شوند [.]3۴ ,37
هدف این مقاله نیز آن است که تغییرات به وجود آمده در
تقابالت تاثیری نواحی خاص درگیر در بیماری پارکینسون در
شبکهی جهتدار مغز بر مبنای روش  DTFنمایش داده شود.
روش  DTFدر حوزهی فرکانس روی سری زمانی هر جفت
نواحی مورد نظر اعمال شده و با اعمال آستانه ،شبکهی ارتباطات
تاثیری در افراد سالم و بیمار استخراج میشود .جهت مقایسهی
دو شبکه ،از پارامترهای توپولوژیکی دو گراف مانند درجهی
جریان اطالعات در گرهها استفاده شده است.
در بخشهای پیش رو دادههای مورد استفاده و پیشپردازشهای
اعمالی تشریح میشوند .معرفی روش  ،DTFآنالیز آماری ،تئوری
گراف و نواحی مغزی مورد نظر در ادامه توضیح داده خواهند
شد .در بخشهای آخر ،نتایج حاصل از تحقیق ارائه ،بحث و
جمعبندی میشوند.

 -2مواد تحقیق
در این تحقیق از مجموعهی دادگان  fMRIحالت استراحت 6۴
نفر بیمار پارکینسونی و  6۴نفر سالم استفاده شده است .بیماران
به لحاظ بالینی بررسی شده و طبق معیار Hoehn & Yahr
رتبهبندی شدهاند .در هنگام انجام آزمایش از افراد خواسته شده
که چشمان خود را ببندند و آرامش داشته باشند .بیماران و افراد
سالم به لحاظ سن و جنس با هم مطابقت داشتند .بیماران در
هنگام ثبت تصاویر ،داروی معمول روزانهشان را مصرف کرده
بودند .تعداد دادههای این مطالعه بر مبنای مجموعهی دادگانی
که از دانشگاه آکسفورد در اختیار قرار گرفته ،محدود بوده است
و از تمام افراد تصاویر عملکردی و ساختاری در دسترس است.

 -1-2مجموعهی تصاویر
تصاویر  fMRIتوسط دستگاه  MRIسه تسالی شرکت زیمنس
در دانشگاه آکسفورد ثبت شده است .از هر فرد ،هم تصویر
عملکردی حالت استراحت و هم تصویر ساختاری رزولوشن باال
ثبت شده است .تصاویر ساختار نیز با زاویهی انحراف  69درجه
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و ابعاد تانسور  693×369×693دریافت شدهاند .تصاویر
عملکردی دارای رزولوشن مکانی سه میلیمتر ،فواصل زمانی
تکرار  3ثانیه و زمان اکوی  3۴میلیثانیه هستند و  63۴حجم
کامل مغز ثبت شده است.

-2-2پیشپردازش دادگان
جهت پیشپردازش تصاویر با استفاده از ابزارهای موجود در
نرمافزار  ،]36[ FSLتصحیح حرکت سر و تصحیح زمان
اسکنها با منطبق کردن اسکنهای مختلف روی هم انجام شده
است .در مورد تمام شرکتکنندگان ،جابهجایی سر حین اسکن
کمتر از دو میلیمتر بوده است و خوشبختانه دادهای حذف نشد.
همچنین بخش جمجمهی سر حذف و قشر مغز استخراج شده
است .جهت از بین بردن اثرات ناشی از عدم پایداری ،ممانهای
مغناطیسی اسکنر سه فریم اولیه حذف شدهاند .در مورد تمام
تصاویر ،اندازهی شدت تصاویر نرمالیزه شده است و دادگان با
استفاده از نرمافزار  spmبا فیلتر گوسی با پهنای کامل در نیمهی
بیشینهی ) 5 (FWHMمیلیمتر هموار شدهاند .نهایتا با هدف
بهبود رزولوشن تصاویر عملکردی ،طی دو مرحله تصاویر
عملکردی حالت استراحت هر فرد با  9درجهی آزادی روی
تصاویر رزولوشن باالی ساختاری انتقال داده شده و سپس
تصاویر رزولوشن باال با  63درجهی آزادی به فضای اطلس
استاندارد موسسهی عصبشناسی مونترآل ( )MNIانتقال داده
شدهاند[.]33
ایجادماسک  8ناحیه
مورد نظر
قطعه بندی به
GM,WM,CSF

پیش پردازش تصاویر
ساختاری() T1

حذف سه فریم اولیه
فیلتر زمانی

پیش پردازش
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تصاویر ساختاری رزولوشن باال با استفاده از ابزار قطعهبندی
) FSL (FASTبه سه قسمت بخش خاکستری ( ،)WMبخش
سفید ( )GMو مایع مغزی-نخاعی ( )CSFقطعهبندی شدهاند.
یکی از مهمترین مراحل پیشپردازش در آنالیز دادگان حالت
استراحت ،حذف اثرات و عوامل مزاحم است .بدین منظور هشت
عامل تداخلی شامل میانگین سریهای زمانی نواحی  WMو
 CSFبه عالوهی  5سری زمانی بیان کنندهی حرکت سر با کمک
ابزار  MCFLIRTدر  FSLاستخراج شده و اثرات آنها با
استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه از روی سریهای
زمانی مرجع حذف شدهاند [ .]33نهایتا سری زمانی هر واکسل
در بازهی  ۴/۴9 – ۴/۴6هرتز فیلتر زمانی شده است تا اثرات
نویز فیزیولوژیکی فرکانس باال و پایین حالت استراحت تا حد
ممکن کاهش یابد .مراحل پیشپردازش در شکل ( )6نشان داده
شدهاند.

 -3روشها
-1-3تابع انتقال جهتدار ()DTF
در این مقاله از روش  DTFبرای یافتن ارتباطات تاثیری بین
سریهای زمانی نواحی مختلف مغز و بررسی ارتباطات معنادار
درون/بین گروهی استفاده شده است .از دیدگاه کلی ،روش
 ،DTFاندازهگیری طیفی چندمتغیره برای تعیین تاثیرات
جهتدار بین جفت سیگنالها در یک مجموعهی دادگان
چندمتغیره است .بسیاری از روشهای ارتباطات تاثیری برمبنای
مدل خودبازگشتی چندمتغیره ( )MVARعمل میکنند .روش
 DTFمیتواند به طور همزمان ارتباطات جهتدار فرکانسی
مجموعهای از سیگنالها را مدل کند .این نوع رابطه ،متقارن
نیست و بنابراین امکان تعیین جهت جریان انتقال اطالعات بین
سریهای زمانی وجود دارد [ .]۰روش  DTFروی  Nمجموعهی
سریهای زمانی  Xاعمال میشود:

تصحیح حرکت سر

()6

حذف جمجمه
تصحیح زمان اسکنها

پیش پردازش تصاویر
عملکردی

فیلتر مکانی
نرمالیزاسیون شدت
تصاویر
رجیستر به تصاویر
ساختاری
رجیستر به اطلس
MNI

شکل ( -)1مراحل پیشپردازش تصاویر ساختاری و عملکردی

𝑇])𝑡(

𝑁𝑋 𝑋(𝑡) = [𝑋1 (𝑡), 𝑋2 (𝑡), … ,

که ) Xi(tسری زمانی مربوط به ناحیهی -iام است .فرایند
 MVARبه صورت زیر ،روی مجموعهی دادگان بیان میشود:
()3

𝑝

)𝑘 𝐸(𝑡) = ∑𝑘=0 𝐴(𝑘)𝑋(𝑡 −

که  A(0)=Iو ) E(tبردار چندمتغیره با میانگین صفر و نویز سفید
ناهمبسته است .در این معادله A(1), A(2),…,A(p) ،ماتریس
 N×Nضرایب مدل و  pدرجهی مدل  MVARاست .در اینجا
مشابه روش علیت گرنگر ،درجهی مدل میتواند توسط
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روشهای  AICیا  BICتخمین زده شود .در روش  DTFبرای
استخراج ویژگیهای طیفی فرایند مورد نظر و بررسی اثرات
علیتی حوزهی فرکانس معادلهی ( )3به حوزهی فرکانس انتقال
داده میشود.
()3

ارتباطات تاثیری در جهت مربوطه بین دو ناحیه در نظر گرفته
شده است .مراحل پیادهسازیها و کارهای انجام شده به صورت
کلی در شکل ( )3آورده شده است.
نرمالیزاسیون میانگین و انحراف معیار
تعیین درجه مدل بر اساس معیارهای AICفرکانسی
آنالیز DTF
میانگین ضرایب  DTFدر دو باند
آنالیز آماری و آنالیز گراف

)A(f)X(f)=E(f

که در آن
()۰

𝑝

𝑘𝑓𝜋𝐴(𝑓) = ∑𝑘=0 𝐴(𝑘)𝑒 −𝑗2

که معادلهی ( )3به صورت زیر بازنویسی میشود:
()6

)𝑓(𝐸)𝑓(𝐻 = )𝑓(𝐸)𝑓( 𝑋(𝑓) = 𝐴−1

که ) H(fماتریس انتقال سیستم است و درایهی  Hijآن بیان
کنندهی ارتباط از -iامین خروجی به -jامین ورودی سیستم
است .این رابطه بیان میکند که اگر ورودی سیستم نویز سفید
ناهمبستهی گوسی باشد ،توسط ماتریس انتقال سیستم ())H(f
طیف فرکانسی سیگنال نواحی محاسبه خواهد شد،H(f) .
ماتریس معکوس ) A(fدر حوزهی فرکانس است .ماتریس
ضرایب ) A(kبیانگر ارتباط بین سیگنال  Xiو -kامین تاخیر
سیگنال  Xjمیباشد .با این تعریف ،اثر علیتی -iامین سری
زمانی به سری زمانی ناحیهی -jام که همان مقدار تابع انتقال
جهتدار )𝒇( 𝒋𝒊𝟐𝒅 است ،طبق رابطهی زیر تعریف میشود:
()5

𝟐

|)𝒇( 𝒋𝒊𝑯| = )𝒇( 𝒋𝒊𝟐𝒅

برای آنکه مقایسهی نتایج به دست آمده از سریهای زمانی با
طیفهای توان متفاوت امکانپذیر باشد ،این مقدار با تقسیم
کردن بر مجموع مربعات مقادیر عناصر هر سطر مربوطه نرمالیزه
میشود .بنابراین  DTFنرمالیزه شده از رابطهی زیر به دست
میآید:
()9

𝟐|)𝒇(𝒋𝒊𝑯|
𝟐

𝑵∑ = )𝒇( 𝒋𝒊𝟐𝜸

|)𝒇( 𝒎𝒊𝑯| 𝟏=𝒎

مقادیر  DTFنرمالیزه شده )𝒇( 𝒋𝒊𝟐𝜸 شرط نرمالیزاسیون زیر را
دارند و در بازهی [ ]۴،6قرار میگیرند:
()9

𝟐
𝑵∑
𝟏 = )𝒇( 𝒎𝒊𝜸 𝟏=𝒎

در این مقاله با توجه به آنکه دادگان  fMRIفیلتر شده در بازهی
[ ]۴/۴9-۴/۴6هرتز قرار دارند ،مقادیر  DTFدر دو زیرباند
فرکانسی [ ]۴/۴۰6-۴/۴6و [ ]۴/۴9-۴/۴۰6محاسبه شدهاند.
میانگین جریان انتقال اطالعات (میانگین مقادیر  )DTFاز -i
امین ناحیه به ناحیهی -jام در هر باند فرکانسی به عنوان شدت

شکل ( -)2مراحل کلی پیادهسازیهای انجام گرفته

 -2-3آنالیز آماری
برای بررسی معنادار بودن ضرایب ارتباطات جهتدار  DTFدر
هر گروه ،آنالیز درونگروهی با فرض صفر میانگین صفر و با
مقدار آستانهی  p=0.01در هر دو گروه بیمار و سالم جداگانه
انجام شده است .جهت آنالیز وجود تفاوتهای معنادار بین
ضرایب  DTFدر دو گروه از تحلیل آماری آزمون  tبینگروهی
استفاده شده است .هدف ،بررسی میانگین ضرایب بین دو ناحیه
در دو گروه در هر دو باند فرکانسی است .بنابراین فرض صفر در
این آزمون بینگروهی  PD=NCخواهد بود .یعنی بررسی این
مساله که ضرایب  DTFبین دو ناحیه در گروه نرمال نسبت به
بیماران پارکینسون چگونه تغییر کرده است .در مرحلهی بعد با
توجه به نتایج آزمون بینگروهی از آنالیز گراف برای نمایش و
استنتاج نهایی استفاده شده است.

 -3-3تئوری گراف
گراف ،مجموعهای از گرهها و خطوط اتصال بین آنها است که
برای بیان یک شبکه به کار گرفته میشود [ .]3۰یک خط اتصال
بین دو گره ،بیانگر ارتباط بین آنها است .ویژگیهای
توپولوژیکی شبکهی تاثیری وزندار جهتدار بر مبنای گراف
وزندار  Gبا آستانهگذاری روی ماتریس ضرایب علیتی به دست
می آید:
()7

𝑻 ≥ 𝒋→𝒊𝑭
𝑻 < 𝒋→𝒊𝑭

𝒋→𝒊𝑭
{ = 𝒋𝒊𝒘
𝟎

که در آن 𝑭𝒊→𝒋 ،اثر علیتی از گره  iبه گره  jو  wijبیانگر
اتصال جهتدار از گره  iبه گره  jدر گراف است ،به گونهای که
مقدار آن از یک سطح آستانهی  Tبزرگتر باشد .اگر 𝒋→𝒊𝑭 از
گره  iبه گره  jباالتر از مقدار آستانهی  Tداده شده باشد ،اتصال
جهتدار وجود دارد ،در غیر این صورت هیچ اتصالی بین دو گره
لحاظ نمیشود .تمام اتصاالت ،وزنهای غیرمنفی و در فاصلهی
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صفر و یک دارند ،wij∈[0, 1] (1≤i, j≤M) :و  Mتعداد نواحی
است .ویژگیهای گراف جهتدار بر مبنای پارامترهای
توپولوژیکی شبکهی وزندار استخراج شده است .برای هر فرد و
به ازای هر تقابل جهتدار ،پارامترهای زیر از شبکه استخراج
شده است:
𝒕𝒖𝒐
درجهی خروجی وزندار گره  𝑲𝒊 ،iبرابر جمع وزنهای
اتصاالت خروجی از آن گره است:
()6۴

i=1,2,…, M

𝒋𝒊𝒘 𝑮∈𝒋∑

𝟏
𝑴

𝒕𝒖𝒐𝑲
=
𝒊

𝒏𝒊𝑲 برابر جمع
به همین ترتیب ،درجهی ورودی وزندار گره 𝒊 ،i
وزنهای اتصاالت وارد شده به آن گره است:
()66

i=1,2,…, M

𝒊𝒋𝒘 𝑮∈𝒋∑

𝟏
𝑴

𝒏𝒊𝑲
= 𝒊

داشت .در نهایت ماسکهای استخراج شده با آستانهی %6۴
باینری شدهاند .با میانگینگیری از کل سریهای زمانی
واکسلهای موجود در هر ناحیه ،سری زمانی مرجع فعالیت در
آن ناحیه محاسبه میشود .با طی کردن این مراحل ،تصاویر
چهار بعدی  fMRIبه سری زمانی  65ناحیهی مورد نظر جهت
آنالیزهای علیتی و آماری تبدیل خواهند شد.

 -5نتایج و بحث
پس از انجام مراحل پیشپردازش و آمادهسازی ماسک نواحی
مورد نظر ،سری زمانی مرجع در هر ناحیه با میانگینگیری از
سریهای زمانی واکسلهای آن ناحیه محاسبه شده است .در
شکل ( )3سریهای زمانی مرجع مربوط به  65ناحیه به تفکیک
در گروه کنترل و گروه بیمار آورده شده است.

جریان اطالعات هر گره نیز به صورت تفاوت بین درجهی ورودی
و درجهی خروجی تعریف میشود:
()63

𝒍𝒂𝒕𝒐𝒕𝑲
𝒕𝒖𝒐𝑲 =
𝒏𝒊𝑲 −
𝒊
𝒊
𝒊

میانگین ضرایب  DTFدر هر زیرباند فرکانسی محاسبه شده و
با توجه به ضرایب  DTFمعنادار آماری در هر گروه که وزنهای
نهایی گراف هستند ،جریان اطالعات برای هر گره با استفاده از
فرمول ( )63محاسبه می شود.

 -4انتخاب نواحی مورد نظر
مطالعات روی شبکههای ارتباطی مغز در بیماری پارکینسون
نشان میدهد که دو ناحیهی کلی که در این بیماری تحت تاثیر
قرار میگیرند ،ناحیهی حرکتی و هستههای قاعدهای هستند
[ .]36با توجه به مدل ارتباطی مرجع [ ،]35هشت ناحیه انتخاب
و ماسک مربوط به هر یک از نواحی استخراج شده است .نواحی
انتخابی به همراه نام اختصاری آنها عبارتند از :تاالموس
( ،)THALکودیت ( ،)CAUپوتامن ( ،)PUTپالیدوم (،)PALL
هیپوکمپوس ( ،)HIPPکورتکس پیشانی ( ،)PFCمخچه ()CER
و کورتکس حرکتی ( ،)MCکه با ترکیب نواحی کوتکس حرکتی
اولیه ،کورتکس پیشحرکتی و ناحیهی حرکتی مکمل ساخته
شده است.
جهت آمادهسازی ماسک مربوط به نواحی ،ابتدا ماسک مربوط
به هر یک از نواحی با استفاده از اطلسهای موجود در نرمافزار
 FSLاستخراج شده است .سپس ماسکها با استفاده از
دستورات  fslmathsدر محیط  FSLبه دو بخش در نیمکرهی
راست و چپ مغز تفکیک شدهاند و لذا نهایتا  65ناحیه خواهیم

شکل ( -)3میانگینگیری از سریهای زمانی مرجع مربوط به 65
ناحیهی مورد نظر در گروه کنترل (باال) و گروه بیماران پارکینسونی
(پایین)

برای محاسبهی  DTFنیاز است که ابتدا درجهی مدل که همان
تعداد نمونههای زمانی قبلی در مدل خودبازگشتی است ،تخمین
زده شود .در اینجا از روش معیار اطالعات آکایک ()AIC
استفاده شده [ ]39و درجهی بهینهی مدل برابر  6تعیین شده
است .در این روش ،ضرایب مدل  MVARبه صورت نرمالیزه
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شده محاسبه میشوند .با توجه به وجود  65ناحیهی مورد نظر،
ماتریس ضرایب اتصاالت  65×65خواهد بود .در این تحقیق
جهت پیادهسازی روش  DTFاز توابع تولباکس  Biosigدر
آدرس  http://biosig.sourceforge.netاستفاده شده است.
نتایج به دست آمده از آزمونهای آماری نشان میدهد که اوال
آیا ضرایب  DTFبین هر دو ناحیهی مغزی معنادار هستند و
ثانیا آیا بین دو شبکهی اتصاالت وزندار بیمار و سالم تفاوتهای
معناداری وجود دارد؟

 -1-5نتایج تحلیل درونگروهی
برای بررسی درونگروهی مقادیر  DTFدر هر باند فرکانسی،
آزمون  tبا مقدار آستانهی  pبرابر  ۴/۴6و تصحیح مقایسهی
گروهی توسط روش بنفرنی در  65ناحیه در نیمکرهی راست و
چپ انجام شده است .شکل ( )۰میانگین و انحراف معیار ضرایب
استخراج شده از ارتباطات دوبهدوی نواحی را نشان میدهد.
مقادیر پیک در این شکل بیانگر ضرایب  DTFهر ناحیه با
خودش است .ضرایب بهدست آمده مربوط به کل طیف فرکانسی
سری زمانی ورودی یعنی در بازهی ( )۴/۴9-۴/۴6هرتز هستند.

شکل ( -)4میانگین و انحراف معیار ضرایب استخراج شده از
ارتباطات تاثیری بین دوبهدوی نواحی مورد نظر در گروه کنترل
(باال) و گروه بیماران پارکینسونی (پایین)

برای بیان شبکهی تاثیری جهتدار ،کل بازهی فرکانسی به دو
زیرباند تقسیم شده و میانگین مقادیر  DTFناحیهی -iام به
ناحیهی -jام در هر بازهی فرکانسی به عنوان شدت اتصاالت
تاثیری جهتدار بین دو ناحیه در آن زیرباند در نظر گرفته شده
است .دو زیرباند فرکانسی عبارتند از )۴/۴۰6-۴/۴6( :و
( .) ۴/۴9-۴/۴۰6با لحاظ کردن مقدار آستانهی  pبرای فرض
صفر میانگین گروهی ارتباط صفر ،تعدادی از اتصاالت
درونگروهی معنادار بودهاند که این شبکهی ارتباطات در دو
زیرباند به تفکیک گروه سالم و بیمار در شکل ( )6نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در زیرباند فرکانسی
پایین نسبت به زیرباند باال ،تعداد بیشتری از اتصاالت ،معنادار
بودهاند .این مساله هم در گروه سالم و هم در گروه بیماران
وجود دارد .ما برای بررسی دقیقتر و کمیسازی این مقایسه از
مقدار جذر مجموع مربعات جریان اطالعات گرهها استفاده
کردیم .این مقدار برای گروه سالم و بیمار در زیرباند فرکانسی
پایین به ترتیب برابر  6۴5/9و  7۰/7و برای زیرباند فرکانسی
باال به ترتیب برابر  ۰5/9و  53/3است .نکتهی دیگر در خصوص
نقش مخچه ( )CERدر دو نیمکره است که برای افراد بیمار در
هر دو زیرباند معنادار و برای گروه سالم در هر دو زیرباند
غیرمعنادار است .ارتباطات علیتی دوطرفه بین  L.PFCو
 R.PUTنشان از وابستگی عمیق عملکردی بین این دو ناحیه
در زیرباند فرکانس پایین دارد که این ارتباط در بیماران دچار
اختالل شده و غیرمعنادار است PFC .یکی از نواحی درگیر در
حرکت و  PUTاز نواحی مربوط به هستههای قاعدهای میباشد
که به لحاظ بالینی هر دو ناحیه در بیماری پارکینسون تحت
تاثیر قرار میگیرند [.]39
NC- low frequency band

NC-high frequency band

PD- low frequency band

PD- high frequency band

شکل ( -)5شبکه ارتباطات تاثیری در دو زیرباند و به تفکیک گروه
سالم و بیمار ،اتصاالت درونگروهی معنادار با آستانهی  pبرابر ۴/۴6
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به منظور بررسی دقیقتر نقش هر ناحیه که معادل گرههای
گراف هستند ،در شبکهی ارتباطات تاثیری مغز ،پارامترهای
توپولوژیکی شبکه از جمله درجهی ورودی ،درجهی خروجی و
جریان اطالعات ،محاسبه شده است .پارامترهای توپولوژیکی با
استفاده از تولباکس MVGC multivariate Granger causality
 toolboxمحاسبه شدهاند [ ]37و شبکهی گراف مفزی با
تولباکس  BrainNet Viewerترسیم شده است .شکل ()5
جریان اطالعات گذرنده از هر گره را در هر دو زیرباند ،جهت
مقایسهی گروه سالم و بیمار بیان میکند .با توجه به نتایج،
مخچه در نیمکرهی چپ ( )L-CERدارای بیشترین جریان
اطالعات در زیرباند پایین است که این نقش در بیماران
پارکینسونی مشاهده نمیشود .در زیرباند باال نقش بیشترین
جریان اطالعات متعلق به کورتکس پریفرانتال راست ()R-PFC
است که در افراد سالم دارای جریان اطالعات منفی و در بیماران
دارای جریان اطالعات مثبت به همراه مخچه در نیمکرهی راست
( )R-CERاست .جریان اطالعات منفی به منزلهی بیشتر بودن
جریان خروجی نسبت به جریان ورودی است .این بدان معنی
است که تاثیرگذاری روی نواحی یا همان گرههای دیگر نسبت
به تاثیرپذیری از نواحی دیگر بیشتر بوده است.
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 -2-5نتایج بینگروهی
جهت بررسی اختالف ارتباطات تاثیری بین افراد سالم و بیمار،
آنالیز  tبینگروهی با آستانهی  pبرابر  ۴/۴6انجام شده و
اتصاالتی که در مقایسهی بینگروهی مقدار  pآنها کوچکتر از
 ۴/۴6بوده و به عبارت دیگر بین دو گروه به طور معناداری
متفاوت بودهاند ،استخراج شدهاند .شبکهی اتصاالت معنادار
حاصل از آزمون بینگروهی در دو باند فرکانسی در شکل ()9
نشان داده شده است .رنگ بردارها بیانگر مقادیر  pدر آنالیز
بینگروهی است.

شکل ( -)7شبکهی ارتباطات متفاوت معنادار بین دو گروه در
زیرباندهای فرکانسی پایین (باال) و زیرباند باال (پایین) ،رنگ
اتصاالت معرف مقدار  pآنالیز بینگروهی است

شکل ( -)6جریان اطالعات گذرنده از هر گره در زیرباند فرکانسی
پایین (باال) و زیرباند فرکانسی باال (پایین) جهت مقایسه گروه سالم
و بیمار

همانگونه که نتیجه نشان میدهد ،ارتباطات بین پوتامن در دو
نیمکره به طور معناداری در بیماران و افراد سالم متفاوت بوده
است .با توجه به آزمون آماری ( ،)PD=NCاین نتیجه بیانگر آن
است که اتصاالت پوتامن در دو نیمکره در افراد بیمار ضعیفتر
از افراد سالم بوده است و ارتباطات علیتی پوتامن با دیگر نواحی
نیز در بیماران پارکینسونی تضعیف شده است .جریان اطالعات
مثبت نشان میدهد که ارتباطات تاثیری در بیماران کاهش
یافته است و این با یافتهی قبلی حاصل از آنالیز علیتی مطابقت
دارد [.]9
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 نتیجهگیری-6
 از آنجا که،با توجه به دالیلی که پیشتر به آن پرداخته شد
 وضعیت عملکردی پایهی مغز را،آنالیزهای حالت استراحت
 قابلیت این را دارند که رفتارهای غیرصحیح،بررسی میکنند
 نشان دهند و به،مغز را بدون تاثیرپذیری از تحریک خاصی
fMRI همین دلیل تعداد زیادی از تحقیقات به بررسی دادگان
 هدف اصلی در این.]66[ حالت استراحت اختصاص یافته است
 حالت استراحت جهت استخراجfMRI  آنالیز دادگان،مقاله
شبکهی ارتباطات جهتدار بین نواحی مختلف برای ارزیابی
تغییرات ارتباطات تاثیری شبکهی مغزی بیماران پارکینسونی
 ماتریس ارتباطات جهتدار به صورت شبکهی.بوده است
T  تعیین شده و مقدارp اتصاالت معنادار (با توجه به آستانهی
مربوط به هر اتصال) برای دو گروه سالم و بیمار شکل گرفته
 بیانگر همبستگی علیتی، DTF  از آنجا که ضرایب.است
 ارتباطات معنادار درونگروهی و،حوزهی فرکانس هستند
 هرتز) و باال۴/۴۰6-۴/۴6( بینگروهی در دو باند پایین
 هرتز) تفکیک شده و با آنالیزهای آماری مقایسه۴/۴9-۴/۴۰6(
 ارتباطات معنادار در هر گروه و در دو زیرباند فرکانسی.شدهاند
با استفاده از آنالیز گراف مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای
 بر. استخراج شدهاند،توپولوژیکی از جمله جریان اطالعات
 شبکهی ارتباطات در باند باال در بیماران،اساس نتایج
 دارای گرههایی با جریان،پارکینسونی نسبت به افراد سالم
 این تحقیق گامهای.اطالعات کمتر نسبت به افراد سالم است
 و برDTF اولیه در زمینهی بررسی ارتباطات تاثیری با روش
 بوده است و ادامهیfMRI پایهی نوسانات پایهی مغز در دادگان
کار با مجموعهی دادگان بزرگتر و بررسی نتایج روشهای دیگر
.ارتباطات جهتدار بین نواحی مختلف مغز انجام خواهد شد

 سپاسگزاری-7
در این تحقیق از دادگان حالت استراحت بیماری پارکینسون
مرکز تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی مغز در
 از جناب آقای دکتر مجتبی.دانشگاه آکسفورد استفاده شده است
زارعی به جهت در اختیار قرار دادن مجموعهی دادگان
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