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Abstract
Early alterations of functional connectivity (FC) within the default mode network (DMN) have been
reported in Alzheimer’s disease (AD). Recently, the resting-state brain networks have been described
with non-stationary profiles since inter- and intra-FC of the brain networks changes over time, even at
rest. To fully understand the FC changes that characterize AD, the underlying change of its dynamic
pattern needs to be captured. The purpose of this study was to evaluate dynamic FC (dFC) patterns
within the DMN in patients with AD relative to healthy aging. Here, a sparse logistic regression (SLR)
model was employed to estimate the dFC networks in patients with AD (n = 24) compared with
healthy control group (n = 37) using resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI)
data. To analyze the dFC network, we introduced a temporal variability-functional pattern (TV-FP)
score, which shows how the functional pattern of a given region changes over time. This score is able
to quantify the temporal patterns of regions involved in a dFC network. We compared TV-FP score
across groups. The results indicate that the main regions of DMN, such as the anterior medial
prefrontal cortex (aMPFC) and lateral temporal cortex (LTC), are associated with a significantly
increased TV-FP score in the AD group when compared to the HC group. The FC pattern of these
regions is impaired in AD according to a conventional static functional connectivity (sFC) analysis.
These findings may suggest that aMPFC and LTC may tend to reorganize their functional pattern to
compensate for the related functional deficiency due to AD.
Keywords: Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging, Dynamic Functional Connectivity, Temporal
Variability of Functional Pattern, Default Mode Network, Alzheimer’s Disease
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چکیده
اختالل در ارتباطات عملکردی مربوط به شبکهی حالت پيشفرض در مراحل اوليهی بيماری آلزایمر گزارش شده است .به تازگي،
ویژگي غيرایستاني شبکههای مغزی ،با توجه به اینکه ارتباطات عملکردی درون و مابين این شبکهها در طول زمان ،حتي در شرایطي
که مغز انسان در حالت استراحت است ،تغيير ميکند ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .بنابراین ،برای مطالعهی کامل تغييرات
ارتباطات عملکردی در بيماری آلزایمر ،الزم است که تغييرات اساسي الگوی دیناميک آنها نيز بررسي شود .هدف از این مطالعه،
بررسي الگوهای ارتباط عملکردی دیناميک درون شبکهی حالت پيشفرض در بيماران آلزایمر نسبت به افراد سالم ميباشد .در این
مطالعه ،روشي مبتني بر رگرسيون منطقي تنک ،برای تخمين ماتریس ارتباطات عملکردی از دادههای تصویربرداری تشدید
مغناطيسي عملکردی در حالت استراحت  73بيمار آلزایمری و  49فرد سالم استفاده ميشود .برای تجزیه و تحليل شبکهی ارتباطات
عملکردی دیناميک ،نمرهی تغييرات زماني الگوی عملکردی برای هر ناحيهی مغزی تعریف ميشود که ميتواند چگونگي تغييرات
الگوی عملکردی یک ناحيهی مغزی در طول زمان با استفاده از ارتباطات عملکردی دیناميک آن ناحيهی مغزی را کميسازی نماید.
نتایج مقایسهی گروهي نشان ميدهد که نمرهی تغييرات زماني الگوی عملکردی برخي از مناطق اصلي شبکهی حالت پيشفرض
مانند قشر قدامي مغز مياني و قشر تمپورال جانبي در بيماران آلزایمری به طور قابل توجهي افزایش ميیابد .همچنين تجزیه و تحليل
متعارف ارتباطات عملکردی استاتيک نشان ميدهد که الگوی ارتباطات عملکردی این نواحي در اثر بيماری آلزایمر مختل ميشود.
این یافتهها نشان ميدهند که نواحي قشر قدامي مغز مياني و قشر تمپورال جانبي در بيماران آلزایمری احتماال به سازماندهي مجدد
الگوی عملکردی خود در راستای جبران کاهش کارایي عملکردی ناشي از بيماری آلزایمر ،تمایل دارند.
کلیدواژهها :تصویربرداری تشدید مغناطيسي عملکردی در حالت استراحت ،ارتباط عملکردی دیناميک ،تغييرات زماني الگوی عملکردی،
شبکهی حالت پيشفرض ،بيماری آلزایمر
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 -1مقدمه
بيماری آلزایمر ) ،(AD1شایعترین اختالل عصبي تحليلرونده
است که به تازگي به یک مشکل عمدهی بهداشت عمومي
تبدیل شده است [ .]1دستورالعملهای اخير در مورد
معيارهای تشخيصي این بيماری ،استفاده از تکنيکهای
تصویربرداری عصبي را برای تشخيص دقيقتر پيشنهاد دادهاند
[ .]7نشانگرهای زیستي تصویربرداری عصبي حاصل از
اختالالت متابوليک ،ساختاری و عملکردی ،ميتوانند نقش
مهمي در شناسایي تغييرات مغز در اثر  ADداشته باشند.
عالوه بر این ،محققان اخيرا نشان دادند که ارزیابي اختالل در
کارکرد مغز در اثر  ،ADبا استفاده از تصویربرداری تشدید
مغناطيسي عملکردی در حالت استراحت ) (rs-fMRI7و
بررسي ساختار ارتباطات عملکردی ) (FC4یا ارتباطات موثر،3
با دگرگونيهای ساختاری مغز ،با استفاده از تصویربرداری
تشدید مغناطيسي ) (MRI9و تنسور انتشار 8و بررسي ساختار
ارتباطات ساختاری 9مرتبط است [ .]4شبکههای  FCکه بر
اساس دادههای  rs-fMRIبرآورد ميشوند ،نشانگر فعاليت
برخي از مناطق دور از هم در مغز در حال استراحت است که
دارای نوسانات دروني هماهنگ شدهی وابسته به سطح
اکسيژن خون ) (BOLD5هستند [ .]3شبکههای مغز ،به ویژه
شبکهی حالت پيشفرض ) ،(DMN5در  ADدچار اختالل
ميشوند [ DMN .]8 ،9در برگيرندهی مجموعهای از مناطق
مغز است که شامل قشر مياني جلوی مغزی ،17لوب تمپورال
داخلي ) ،(MTL11قشر خلفي کمربندی ) ،(PCC17و قشر
آهيانهی پایيني14ميباشد [ .]5 ،9قطبهای این شبکه که
شامل  PCCو تشکيالت هيپوکامپ ) (HF13هستند ،در اثر
بيماری آلزایمر اغلب در معرض تغييرات پاتولوژیک ،از جمله
کاهش متابوليک وابسته به گلوکز ،]5[ 19افزایش حجم
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7

آمولویيد-بتا ]11 ،17 ،9[ 18و تحليلرفتگي مادهی خاکستری
مغز ) ]14 ،17[ (GM19هستند.
مطالعات متعددی روی بيماران مبتال به  ADو همچنين افراد
در معرض خطر این بيماری ،کاهش  FCدر  DMNرا گزارش
دادهاند و این به معنای اختالل در یکپارچگي عملکردی15
این شبکه در اثر  ADميباشد [ .]18 -13اساس مطالعات
فوق بر این فرض استوار است که شبکههای  FCدر طول
زمان ثابت ميباشند .با این حال ،در مطالعات اخير شواهدی
گزارش شده است که  FCدرون نواحي شبکههای مغزی و
بين شبکههای مغزی ،در طول زمان دستخوش تغيير
ميشوند [ .]15 ،19بنابراین ،الگوهای ارتباطات عملکردی
دیناميک ) (dFC15ممکن است اطالعات اضافي دربارهی
عملکرد مغز و تاثير اختالالت بيمارهای عصبي-رواني در
ساختار و عملکرد شبکههای مغزی را نشان دهد [.]71 -15
مطالعات متعددی از جمله تحليل زمان-فرکانس [ ،]19مدل
فضای حالت [ ]77و پنجرهی لغزنده 77در زمان [،74 ،15
 ]73برای تخمين  dFCارائه شده است .البته هر یک از این
روشها دارای نقاط ضعف و قدرت هستند .در این ميان،
روشهای مبتني بر پنجرهی لغزنده در زمان ،متداولترین
روش در این حوزه ميباشد .در این روش ،استخراج  dFCبا
استفاده از ماتریس همبستگي یا کوواریانس صورت ميپذیرد
که دارای محدودیتهایي از قبيل ( )1نياز به تعيين طول
پنجرهی مناسب )7( ،برآورد ميزان تنکي 71ماتریس  dFCو
( )4عدم همگني زماني 77در ماتریسهای  dFCتخمينزده
شده در طي زمان ،ميباشد که تمام این موارد روی
ماتریسهای  dFCتخمينزده شده موثر هستند .در این
مطالعه ،از روش رگرسيون منطقي تنک ) (SLR74برای
تخمين  dFCدرون  DMNدر بيماران مبتال به آلزایمر
استفاده شد [ .]79این روش برای رفع محدودیتهای اشاره
شده در روشهای متداول مبتني بر پنجرهی لغزنده در زمان
در طول زمان طراحي و ارائه شده است.
در این مطالعه ،الگوی  dFCدرون  DMNدر بيماران مبتال به
 ADدر مقایسه با افراد سالم محاسبه شد .برای دستیابي به
این منظور ،با معرفي معيار تغييرات زماني الگوی عملکردی
18
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) (TV-FP1برای هر ناحيه از  DMNبا استفاده از
تخمينزده شده در طول زمان ،به بررسي تخریب عملکرد
 DMNدر بيماران مبتال به  ADپرداخته شد .فرضيهی مورد
ارزیابي در این مطالعه ،احتمال افزایش  TV-FPبرخي از
نواحي  DMNدر اثر  ADميباشد .یافتههای پيشين در مورد
سایر بيماریهای مرتبط با اختالالت رواني از جمله اتيسم،
بيشفعالي و اسکيزوفرني نشان دادهاند که کاهش فعاليت
عملکردی برخي از نواحي مغزی در اثر بيماری ،ارتباط
مستقيمي با افزایش  TV-FPآن نواحي مغزی دارد [ .]78لذا
انتظار ميرود اختالل در ارتباطات عملکردی مربوط به
شبکهی حالت پيشفرض ،که در مراحل اوليهی بيماری
آلزایمر گزارش شده است ،به صورت افزایش معيار  TV-FPدر
برخي از نواحي  DMNنمود یابد .این امر به نوبهی خود نشان
دهندهی این است که تغييرات زماني الگوی عملکردی این
نواحي ،با سایر نواحي شبکهی حالت پيشفرض سنکرون نبوده
و منجر به از بين رفتن یکپارچگي عملکردی DMN
ميشود .عالوه بر این ،شبکهی  FCبا فرض استاتيک با استفاده
از دادههای  rs-fMRIبرای تمام افراد مورد مطالعه در این
تحقيق محاسبه شد تا با انجام آناليزهای گروهي ،یافتههای
پيشين در این زمينه مبني بر کاهش یکپارچگي عملکردی
 DMNدر اثر  ADرا مجددا راستآزمایي نموده و همچنين
امکان ارزیابي و مقایسهی یافتههای  dFCبا ارتباطات
عملکردی استاتيک ) (sFC7فراهم گردد.
dFC

ميشود .در نهایت ،به تحليل ماتریسهای  dFCاز لحاظ معيار
 TV-FPکه برای هر یک از نواحي  DMNمحاسبه ميشود و
مقایسهی آن با یافتههای  sFCميپردازیم.

 -1-2اجزا
دادهی تصویربرداری برای  79بيمار مبتال به  ADو  38فرد
سالم همسان از لحاظ جنس ،سن و سطح تحصيالت از پایگاه
دادهی  ADNIبه دست آمد .دادههای تصویربرداری این افراد
شامل  rs-fMRIو  MRIدر فاز مطالعاتي  ADNI2تکميل
شده است.
تمامي دادههای تصویربرداری برای شناسایي دادههای دارای
آرتيفکتهای تصویربرداری و یا حرکت بيش از حد سر ،به
صورت بصری مورد ارزیابي قرار گرفت .در این ميان ،دادههای
هفت فرد سالم به دليل آرتيفکتهای تصویربرداری و
همچنين دادههای دو فرد سالم و یک فرد بيمار به دليل
حرکت بيش از حد سر ،از مطالعه حذف شدند .در نهایت از
مجموعهای از  81نفر شامل  73بيمار مبتال به  ADو  49فرد
سالم با دادههای تصویربرداری با کيفيت باال برای این مطالعه
استفاده شد .افراد سالم در مرحلهی پيشباليني که در آن
هيچ نشانهای از افسردگي ،اضطراب ،نقصان حافظه یا زوال
عقل دیده نميشد ،قرار داشتند (اطالعات جمعيتي در جدول
( )1نشان داده شده است).
 -1-1-2پارامترهاي تصویربرداري

 -2اجزا و روشها
در این مطالعه ،دادههای  rs-fMRIبيماران مبتال به  ADو
افراد سالم از پایگاه دادههای تصویری بيماران آلزایمری
) ]79[ (ADNI4به دست آمده و آناليز شدند .این دادهها به
صورت تصادفي از ميان دادههای  ADNI-2که بين سالهای
 7711و  7718توسط دستگاه تصویربرداری تشدید
مغناطيسي پزشکي فيليپس با قدرت ميدان سه تسال به دست
آمده ،انتخاب شدند .در ادامه ابتدا ،دادههای  rs-fMRIمعرفي
شده ،سپس کليات روش  ]79[ SLRبرای تخمين  dFCبه
اختصار توضيح داده ميشود .برای آشنایي با جزئيات این
روش ،مطالعهی مرجع [ ]79پيشنهاد ميشود .در ادامه،
ماتریس  dFCدرون  DMNتوسط روش  SLRو همچنين
ماتریس  sFCبرای تمام افراد مورد مطالعه تخمين زده

دادههای تصویربرداری مورد استفاده در این مطالعه توسط
اسکنر سيستم پزشکي فيليپس با قدرت ميدان سه تسال
تصویربرداری شده است .پارامترهای تصاویر  MRIبا کنتراست
 T1که توسط دنبالهی پالسي ام پي-ریج 3ثبت شدند عبارتند
از (زمان تکرار  /زمان اکو  /زاویهی چرخش = 4/1 / ms 8/5
 5 / msدرجه)؛  197برش ساژیتال با فواصل mm 1/7؛ با
ميدان دید mm 789؛ ماتریس ثبتشده = 798×798؛
اندازهی واکسل =  .mm3 1/7×1/7×1/7دادهی rs-fMRI
شامل ثبت  137حجم مغزی طي زمان تصویربرداری با
استفاده از دنبالهی پالسي گرادیان اکو و پارامترهای زیر بوده
است( :زمان تکرار  /زمان اکو  /زاویهی چرخش = / ms 4777
 57 / ms 47درجه)؛  35برش اکسيال با فواصل mm 4/4؛ با
ميدان دید mm 717؛ ماترس ثبتشده = 83×83؛ اندازهی
واکسل = .mm3 4/41×4/41×4/41

1

Temporal Variability of Functional Pattern
Static Functional Connectivity
4
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
7

Magnetization-Prepared Rapid-Acquisition Gradient Echo

3
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جدول ( -)1اطالعات جمعيتي .برای مقایسهی گروهي از آزمون آماری تي برای تمام متغيرها به جز جنسيت و دست غالب که برای آنها از تست
 Kruskal-Wallisاستفاده شد.
بیماران آلزایمري

افراد سالم

p-value

متغیرها
تعداد افراد

73

49

-

جنسيت (زن)

19

79

7/957

انحراف معيار  ±ميانگين سن

97/78 ± 9/89

99/4 ± 8/4

7/758

انحراف معيار  ±ميانگين تحصيالت

19/95 ± 7/95

18/95 ± 1/59

7/153

77

48

7/473

71/59 ± 7/59

75/57 ± 1/37

>7/7771

دست غالب (راست)

انحراف معيار  ±ميانگين نمره آزمون حالت کمينه ذهني )(MMSE

جدول ( -)2مختصات  MNIمربوط به  11ناحيهی شبکهی حالت پيشفرض که به مرکز این مختصات ،نواحي کروی شکلي با شعاع  5ميليمتر بر
اساس مرجع [ ]9تعيين ميشود .نواحي برودمن که در ليست آمدهاند ،نزدیکترین موقعيت به هر یک از نواحي کروی مي باشند
مختصات  MNIمرکز نواحی

نواحی برودمن

عالمت اختصاري

-7

97

-8

47 ،17

aMPFC

Anterior medial prefrontal cortex

78

-98

-5

41 ،74

PCC

Posterior cingulate cortex

78

97

7

47 ،5

dMPFC

Dorsal medial prefrontal cortex

75

-93

-93

37 ،45

TPJ

Temporal parietal junction

-15

-73

-87

77 ،71

LTC

Lateral temporal cortex

-37

13

-97

71

TempP

Temporal pole

-15

78

7

47 ،79 ،73 ،11

vMPFC

47

-93

-33

45

pIPL

Posterior inferior parietal louble

5

-97

-13

47 ،75 ،15

Rsp

Retrosplenial cortex

-17

-37

-75

48 ،77 ،15

PHC

Parahippocampal cortex

-78

- 77

-77

48 ،77

HF

Hippocampal formation

z

x

y

نواحی مغزي
قطبهای شبکه

ماژول dMPFC

ماژول MTL

 -2-1-2پیشپردازش دادههاي تصویربرداري
پيشپردازش تصاویر  MRIو  rs-fMRIبا استفاده از
نرمافزارهای ]75[ SPM-121و  ]75[ DPARSF7انجام گرفت.
برای این منظور ،پس از تبدیل تصاویر خام 4به تصاویر سه
بعدی  ،NIFTI3تصاویر  rs-fMRIدر یک راستا قرار گرفته و
همگي روی تصویر  MRIبا کنتراست  T1منطبق شدند .سه
حجم مغزی اول از  rs-fMRIبرای حالت گذرای سيگنال
 BOLDحذف شدند و حجمهای باقيماندهی هر فرد با
استفاده از روش حداقل مربعات با شش درجهی آزادی برای
جبران حرکت سر به ميانگين حجمي همان فرد منطبق
شدند .با توجه به معيار حذف دادههای تصویربرداری بر

Ventral medial prefrontal cortex

اساس حرکت بيش از حد سر (جابهجایي >  7ميليمتر؛
چرخش >  7درجه) ،دادههای دو فرد سالم و یک فرد بيمار
به دليل حرکت بيش از حد سر از مطالعه حذف شدند.
سپس ،تصاویر  MRIبا وزن  T1با استفاده از نقشههای
احتمال بافت ،به  ،GMمادهی سفيد ) (WM9و مایع مغزی
نخاعي ) (CSF8بخشبندی شدند .در ادامه ،تمامي تصاویر
 MRIو  rs-fMRIبه روش نگاشت خطي روی اطلس
استاندارد  MNI9منطبق شدند .نقشهی بافت احتمال
 WM ،GMو  CSFکه از روی تصاویر  MRIبا کنتراست T1
برای هر فرد به دست آمده بود به فضای اطلس  MNIمنطبق
شده و پس از عملگر آستانهگذاری ،به عنوان ماسک برای
استفادهی بعدی در مرحلهی حذف رگرسيون متغيرهای

1

Statistical Parametric Mapping
Data Processing Assistant For rs-fMRI
4
DICOM
3
Neuroimaging Informatics Technology Initiative
7

9

White Matter
8
Cerebrospinal Fluid
9
Montreal Neurological Institute
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مزاحم ،نگهداری شدند .اندازهی واکسل در تمامي تصاویر
 rs-fMRIتوسط روشهای نمونهبرداری مجدد در اندازهی
 4×4×4ميليمتر مکعب همسان شدند .سپس تمامي این
تصاویر با استفاده از فيلتر گوسي با پهنای هستهی اصلي
 3×3×3ميليمتر مکعب هموار شدند.
برای آمادهسازی دادههای  rs-fMRIبرای آناليز  ،FCمرحلهی
حذف روند خطي روی سری زماني تمامي واکسلها اعمال
شد [ .]47از آنجا که فرکانس پایين ( 7/71تا )7/1در
نوسانات سيگنال  BOLDمنعکسکنندهی فعاليت عصبي
است [ ،]41با استفاده از فيلتر ميانگذر ،سيگنالهای
فيزیولوژیکي معنادار استخراج شدند .در نهایت ،متغيرهای
مزاحم ،مانند پارامترهای حرکت با مدل  ،Friston-24سيگنال
مرتبط با نواحي  WMو  CSFبه عنوان رگرسور در مدل وارد
شده و اثر نامطلوب آنها در نوسانات سيگنال  BOLDحذف
شد [ .]47از آنجا که رگرسيون سيگنال کلي 1در مطالعات با
چالش روبرو است ،از اعمال این مرحله روی مجموعهی
دادهها صرف نظر شد [.]43 ،44
 -3-1-2تعیین شبکهي حالت پیشفرض
برای تعيين  ،DMNاز مختصات ارائه شده توسط هانا-اندروز،
به عنوان نواحي فعال در این شبکه استفاده شد [ .]9جزئيات
مختصات  11ناحيهی مغزی معرفي شده در این مطالعه در
جدول ( )7ارائه شده است .بنابراین ،برای هر سوژه در این
مطالعه ،نواحي کروی شکلي به شعاع  5ميليمتر با مرکز
مختصات ارائه شده در جدول ( ،)7در نظر گرفته شد .سپس
ميانگين سری زماني تمامي واکسلهای درون هر کره
استخراج شده و به عنوان سری زماني سيگنال BOLD
متناظر با آن ناحيه در نظر گرفته شد .نواحي گزارش شده
توسط هانا-اندروز همگي در نيمکرهی چپ مغز و یا نواحي
مياني مغز ميباشند تا اثر ارتباطات قوی که بين نيمکرههای
مغزی وجود دارد را حذف نموده و تمرکز اصلي بر  FCبين
نواحي قرار گيرد [ .]9این شبکه شامل دو ناحيهی اصلي
(قشر قدامي جلویي مغز مياني ) (aMPFC7و  )PCCاست و
سایر نواحي به دو ماژول جدا از هم شامل ماژول قشر پشتي
جلویي مغز مياني ) (dMPFC4و ماژول  MTLتقسيم
ميشوند.

 -2-2روشها
 -1-2-2تجزیه و تحلیل ارتباطات عملکردي استاتیک
تجزیه و تحليل ( sFCکه روش متداول در آناليز  FCاست)
به منظور بررسي و راستيآزمایي مطالعات پيشين ،که کاهش
یکپارچگي عملکردی  DMNرا در بيماران مبتال به AD
گزارش کردهاند ،انجام شد .برای رسيدن به این هدف ،یک
ماتریس  FCبا استفاده از همبستگي پيرسون بين مناطق
 DMNبرای هر سوژه محاسبه شد [ .]49سپس تبدیل فيشر
برای نرمال کردن مقادیر همبستگي روی تمام ماتریسهای
 FCاعمال شده و در ادامه از آزمون آماری تي برای تعيين
الگوی  FCدر هر دو گروه بيماران و افراد سالم استفاده شد.
در این آزمون آماری به منظور کنترل و اصالح خطای مثبت
کاذب ،3آستانهی قابل قبول 9کوچکتر و مساوی یک تقسيم
بر تعداد ارتباطات ممکن بين نواحي  DMNتعریف شد [.]48
در نهایت ،یک مقایسهی گروهي با استفاده از آزمون
جایگشت 8با  177777تکرار و تعيين  p_valueکوچکتر و
مساوی یک تقسيم بر تعداد ارتباطات ممکن بين نواحي
 DMNدرحاليکه اثر متغيرهای سن ،جنس ،ميزان تحصيالت
و دست غالب ،کنترل شد ،انجام گردید.
 -2-2-2تخمین ماتریس ارتباطات عملکردي دینامیک
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،در این مطالعه برای
تخمين  dFCاز روش  ]79[ SLRاستفاده شد .در این بخش
کليات این روش ارائه شده و خوانندگان ميتوانند برای
جزئيات بيشتر به مرجع [ ]79مراجعه نمایند .روش  SLRدر
واقع یک الگوریتم یادگيری ماشين برای استخراج شبکهی
 dFCاز روی سری زماني سيگنال  BOLDیک مجموعه از
نواحي مغزی ميباشد .در این روش ،توزیع مقادیر سيگنال
 BOLDمناطق مغزی در هر لحظه از زمان ،که با استفاده از
تعامل عملکردی بين مناطق مغزی اندازهگيری شدهاند،
توسط مدل مارکوف تصادفي 9مدل ميشود .این مدل روی
ارتباطات از بين رفته در ماتریس  FCبا استفاده از خاصيت
مارکوف دو به دو ،متمرکز است .این خاصيت بيانگر این
مطلب است که هر دو منطقهی غيرمجاور به صورت مشروط
با توجه به در نظر گرفتن مقادیر سيگنال  BOLDسایر
مناطق مغزی ،مستقل از هم هستند .در این روش فرض اصلي
3

1

Global Signal
Anterior Medial Prefrontal Cortex
4
Dorsal Medial Prefrontal Cortex
7

False Positive Correction
P-Value
8
Permutation Test
9
Markov Random Field
9
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این است که ماتریسهای  dFCکه طي یک فرایند عصبي
شناختي به وقوع ميپيوندند ،به نرمي و آرامي طي زمان تغيير
ميکنند .بنابراین ماتریسهای مجاور از لحاظ ساختاری
نسبت به ماتریسهای دور ،خيلي به هم شبيه هستند و این
امکان را فراهم ميسازد که با وزندار کردن مشاهدات نزدیک
به زمان اندازهگيری ،از اطالعات آنها استفاده شود .در نتيجه،
مشکل تخمين ماتریسهای  FCمتغير با زمان به مسالهی
تخمين یک سری از ماتریسهای مجزا و استاتيک با استفاده
از روش انتخاب همسایگي [ ]45 ،49تبدیل ميشود .در
نهایت ،با اعمال روش بهينهسازی گرادیان تصویرشده 1که
بخشي از روش  SLRميباشد ،روی مجموعهای از مسائل
بهينهسازی کوچکتر ،تخمين ماتریسهای  dFCبا قدرت
تفکيک زماني برابر با نرخ نمونهبرداری از سيگنال BOLD
حاصل ميشود.
 -3-2-2تجزیه و تحلیل ماتریس ارتباطات عملکردي
دینامیک
 -1-3-2-2تغییرات زمانی الگوي عملکردي متناظر با هر
ناحیهي مغزي

در این مطالعه ،معياری تحت عنوان  TV-FPبرای هر ناحيهی
مغزی معرفي ميشود که بيانگر چگونگي تغييرات الگوی
عملکردی آن ناحيه در طول زمان است .این معيار با استفاده
از ماتریسهای  dFCتخمينزده شده محاسبه ميشود.
ماتریس  dFCتخمينزده شده در لحظهی -iام با )   (iنمایش
داده شد  .یک ماتریس مربعي  mدر  mميباشد که  mبرابر
است با تعداد نواحي مغزی که در تعيين ماتریس  dFCنقش
داشتند .الگوی عملکردی یک ناحيهی مغزی خاص  rدر
لحظهی -iام توسط )  (i ) (r, :بيان شده است ،که یک بردار
 mبعدی است که ميتوان به اختصار آن را به صورت )  (ir
نوشت .معيار  TV-FPبيانگر مقدار اطالعاتي است که
نميتوان در مورد الگوی عملکردی یک ناحيهی مغزی در
زمان -tام از الگوی ارتباطات عملکردی آن ناحيه در سایر
زمانها به دست آورد .برای محاسبهی  ،TV-FPابتدا شباهت
الگوی عملکردی مرتبط با آن ناحيهی مغزی طي زمان
محاسبه شد .یکي از بهترین معيارها که قادر است ارتباطات
خطي و غيرخطي بين دو متغير را استخراج کند ،روش مبتني
بر اطالعات متقابل ) (MI7ميباشد .در مرحلهی بعد باید

ميزان شباهت از یک کران باالیي کسر شود تا بتوانيم مقدار
 TV-FPمتناظر با آن ناحيهی مغزی را محاسبه نمایيم.
محاسبهی  TV-FPبر پایهی روش  MIاستاندارد که از باال
کراندار نيست ،امکانپذیر نميباشد .بنابراین ،از روش ضریب
همبستگي تعميمیافته rMI(.,.) 4که طبق رابطهی زیر مقدار
 MIبين دو متغير تصادفي ))  MI ( (ri) , (r jرا به مقدار []7 1
کراندار ميکند ،استفاده کردیم [.]45
()1

1 / 2

}) rMI ( (ri ) , (r j ))  {1 exp( 2MI ( (ri ) , (r j )) / d

در نتيجه ،با استفاده از ))  rMI ( (ri ) , (r jميتوان معيار
متناظر با هر ناحيهی مغزی  rرا به صورت زیر تعریف کرد:

TV-FP

() 7

))) TV  FP  1  mean(rMI ( (ri ) ,  (r j

در این رابطه i  j ،بوده و هر دو ایندکس زماني هستند
)  . (i, j  1,2,..., Tدر فرمول فوق ،ميانگين شباهت الگوی
عملکردی مرتبط با یک ناحيهی مغزی طي زمان ،از عدد
یک کم ميشود تا بيانگر معيار  TV-FPمتناظر با آن
ناحيهی مغزی باشد .به عبارت دیگر TV-FP ،مقدار اطالعاتي
که نميتوان در مورد الگوی عملکردی یک ناحيهی مغزی در
ارتباط با سایر نواحي مغزی در زمان -tام از الگوی ارتباطات
عملکردی آن ناحيه در سایر زمانها به دست آورد را
کميسازی مينماید .معيار  TV-FPدر زمينههای مختلف با
تعاریف مختلف در مطالعات دیگر به منظور بررسي تغييرات
درون و مابين سوژهها از لحاظ تغييرات زماني عملکردی
نواحي مغزی استفاده شده است [ .]37 ،78در این کار ،این
معيار برای کميسازی تغييرات زماني عملکردی هر ناحيهی
مغزی درون  ،DMNاز منظر تکامل ساختار عملکردی در
طول زمان استفاده شد .بر اساس این معيار ،یک مقایسه بين
دو گروه سالم و بيمار با استفاده از آزمون جایگشت با
 177777تکرار و مقدار  p-valueبرای تصحيح خطای ناشي از
مقایسهی چندگانه 3توسط روش تصحيح بونفرونيp_value( 9
کوچکتر و مساوی  7/79تقسيم بر تعداد نواحي مغزی درگير
در  )DMNدر حالي که اثر متغيرهای سن ،جنس ،ميزان
تحصيالت و دست غالب کنترل شد ،انجام گرفت.

4

Projected Gradient Method
Mutual Information

1
7

Generalized Correlation Coefficient
Multiple Comparison Error Correction
9
Bonferroni Correction
3
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 -3یافتهها و بحث
 -1-3ارتباطات عملکردي استاتیک
ساختار متوسط  FCهر دو گروه بيمار و سالم به دست آمده از
تجزیه و تحليل  sFCبا اندازهگيری متوسط شدت هر ارتباط
در بين تمام افراد در هر گروه ،در شکل ( )1نمایش داده شده
است .در این شکل ،نواحي  DMNروی سطح قشر مغز و با
رنگهای متفاوت به منظور تشخيص بهتر نمایش داده شدهاند
(نواحي اصلي شبکه به رنگ صورتي و نواحي مرتبط با
ماژولهای  MTLو  dMPFCبه ترتيب با رنگهای سبز و آبي
مشخص شدهاند) .توجه داشته باشيد که ضخامت یالهای
ارتباطي بين نواحي مغزی متناسب با قدر مطلق ضریب FC
بين نواحي مغزی بوده ،در حالي که رنگ یالها مربوط به
مقدار حقيقي شدت ارتباطات بين نواحي  DMNاست .در
قسمت راست شکل ( )1نتيجهی مقایسهی گروهي انجام
گرفته بر  sFCنشان ميدهد که  15ارتباط بين نواحي DMN
دارای اختالف معنادار هستند (برای جزئيات بيشتر به جدول
( )4مراجعه نمایيد) .همانطور که در پنل سمت راست شکل
( )1نشان داده شده 15 ،ارتباط بين نواحي  DMNدر بيماران
مبتال به  ADضعيفتر شدهاند (رنگ آبي) و تنها یک ارتباط
بين نواحي  DMNدر بيماران مبتال به  ADقویتر شده است
(رنگ قرمز) .به عنوان مثال ،تضعيف  FCعمدتا در قشر جلوی
مغز مياني (قدامي ،خلفي و قطعات شکمي) ،PCC ،قشر
تمپورال جانبي ) ،(LTC1لوبول خلفي آهيانهی پایيني ،قشر
رتروسپلنيال ،قشر پارا-هيپوکامپ ) (PHC7و  HFوجود دارد.
تنها ارتباط بين  HFو  LTCدر بيماران مبتال به  ADقویتر
شده است .نتایج حاصل از مقایسهی گروهي در جدول ()4
ارائه شده است .این نتایج نشان ميدهد که یکپارچگي
عملکردی DMNدر بيماران مبتال به  ADمختل ميشود.
نکتهی حائز اهميت این است که در این بيماران ارتباطات
عملکردی متعددی بين قطبهای  DMNشامل  aMPFCو
 PCCبا سایر نواحي شبکه ،تضعيف و یا از بين رفته است.
عالوه بر این ،برخي ارتباطات درون و بين ماژولهای  MTLو
 dMPFCتضعيف و یا از بين رفته است .همچنين افزایش
شدت  FCبين  HFو  LTCدر بيماران مبتال به  ADميتواند با
یک مکانيسم جبراني در مغز به علت پيشرفت بيماری مرتبط
باشد.

Lateral Temporal Cortex
Parahippocampal Cortex

1
7

یافتههای این پژوهش در زمينهی  ،sFCاختالل  FCرا در
بخشهای پيشاني و آهيانه 4در  DMNدر بيماران مبتال به
 ADنشان ميدهد .این عدم ارتباط عملکردی بين مناطق
قدامي-خلفي از  DMNدر بيماران مبتال به  ADدر مطالعات
پيشين نيز گزارش شده است [ .]34 -31عالوه بر این،
واشنگتن و همکارانش افزایش ارتباطات قدامي-خلفي در
 DMNرا در روند رشد کودکان نشان دادهاند [ .]33متقابال،
پيری انسان و اختالالت مربوط به کهولت سن ،از جمله ،AD
ميتواند اتصال بين نواحي قدامي و خلفي بخشهایي از DMN
را کاهش دهد [.]34
به طور کلي ،کاهش ارتباطات عملکردی بين قطبهای
 DMNبا یکدیگر و با سایر نواحي شبکه و همچنين از بين
رفتن ارتباطات بين و درون ماژولها ،حاکي از دست رفتن
یکپارچگي عملکردی  DMNدر اثر  ADاست.

 -2-3ارتباطات عملکردي دینامیک
به منظور بررسي رفتار دیناميکي  FCدرون  DMNدر بيماران
مبتال به  ،ADبا بهرهگيری از روش  ]79[ SLRماتریسهای
 dFCطي زمان تخمينزده شد .پارامترهای این روش شامل
پهنای باند ) (hو نرخ جریمه ) (δبرای ایجاد تنکي در ماتریس
 dFCميباشند که مقدار بهينهی این پارامترها برای هر فرد
طي روند بهينهسازی با استفاده از روش انتخاب مدل بر اساس
محاسبهی معيار  AIC3محاسبه ميشود .پارامترهای تخمين
زده شده برای تمام افراد در دو گروه مطالعاتي ،بازهی وسيعي
از مقادیر ) (h = 39.5± 20.17 sec, δ = 0.63 ± 0.48را در بر
ميگيرد .در نتيجه ،شبکههای  dFCبا تراکم اتصال مختلف
برای هر فرد در هر دو گروه تخمينزده شدهاند ،که این مقدار
در بيماران مبتال به  ADدر بازهی  7/174-7/918و در  HCدر
بازهی  7/797-7/995بوده است .این گسترهی تغييرات در
الگوی زماني شبکههای  dFCتخمينزده شده از دادههای در
حالت استراحت افراد شرکتکننده در این مطالعه ،دور از
انتظار نبوده است و در مطالعات پيشين نيز گزارش شده است
[ .]77شکلهای ( )7و ( )4نمونهای از الگوی  dFCتخمينزده
شده درون  DMNبرای یک فرد سالم و بيمار در زمانهای
مختلف ( 717 ،87و 487ثانيه که معادل حجم شمارهی ،77
 97و  177است) را نشان ميدهند .با مقایسهی الگوی dFC
درون  DMNدر بيماران مبتال به  ADو افراد سالم ،متوجه
Parietal
Akaike Information Criterion

4
3

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسي پزشکي زیستي ،دوره  ،17شماره  ،7تابستان 1459

شدیم که که شبکهی  dFCدر این بيماران نسبت به افراد
سالم ،تنکتر و شدت ارتباطات ضعيفتر ميباشد .همچنين
ميزان شباهت ماتریسهای  dFCتخمينزده شده در کل زمان
اسکن ،با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون بين هر جفت
ماتریس  dFCتخمينزده شده در هر دو گروه از افراد محاسبه
شد (پنل پایين در شکلهای ( )7و ( .))4نتایج نشان ميدهند
که ميزان شباهت بين ماتریس  dFCتخمينزده شدهی مجزا،
با افزایش فاصلهی زماني بين ماتریسها کاهش ميیابد .نکتهی
جالب توجه در مورد این نتيجه این است که ميزان شباهت
اندازهگيری شده برای هر یک از ماتریسهای  dFCتخمينزده
شده به طور ناگهاني پس از  77همسایگي مجاور به شدت
کاهش ميیابد و این نتيجه ناشي از همگني زماني است که در
مدل  SLRبرای تخمين ماتریس  dFCفرض ميشود.

115

این فرض بدان معني است که شبکهی  dFCبين مناطق
مغزی در زمانهای مجاور t ،و  ،t + 1بسيار مشابه هستند.
همانطور که در معرفي روش  ]79[ SLRعنوان شده است،
توانایي این روش در مقایسه با سایر روشهای بررسي شده در
انتخاب بهينهی پارامترهای مدل بر اساس معيار  AICميباشد
و پارامترهای بهينهسازی شده برای هر فرد باعث ميزان تنکي
متفاوت در ماتریسهای  dFCميشوند ،اما از آنجا که
بازههای تراکم اتصال این شبکهها در دو گروه مطالعاتي به هم
نزدیک هستند ،انتظار ميرود پارامترهای بهينهسازی تخمين
زده شده توسط این روش مستقيما روی نتایج مقایسهی بين
گروهي تاثير نگذارد.

شکل ،نواحي DMN

شکل ( -)1نتایج تجزیه و تحليل  .sFCپنلهای چپ و وسط نمایش متوسط ساختار ارتباط عملکردی هر گروه است .در این
روی سطح قشر مغز و با رنگهای متفاوت به منظور تشخيص بهتر نمایش داده شدهاند (نواحي اصلي شبکه به رنگ صورتي و نواحي مرتبط با
ماژولهای  MTLو  dMPFCبه ترتيب با رنگهای سبز و آبي مشخص شدهاند) .توجه داشته باشيد که ضخامت یالهای ارتباطي بين نواحي مغزی
متناسب با قدر مطلق ضریب  FCبين نواحي مغزی است در حالي که رنگ یالها مربوط به مقدار حقيقي شدت ارتباطات بين نواحي  DMNاست.
در قسمت راست شکل ،نتيجهی مقایسهی گروهي انجام گرفته بر  sFCنشان ميدهد که  15ارتباط بين نواحي  DMNدارای اختالف معنادار
هستند از این ميان 15 ،ارتباط بين نواحي  DMNدر بيماران مبتال به  ADضعيفتر شدهاند (رنگ آبي) و تنها یک ارتباط بين نواحي  DMNدر
بيماران مبتال به  ADقویتر شده است (رنگ قرمز) .برای جزئيات بيشتر به جدول ( )4مراجعه نمایيد
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جدول ( -)3ارتباطات عملکردی مختل شده درون شبکهی حالت پيشفرض در اثر بيماری آلزایمر
شدت ارتباط عملکردی در گروه
انحراف معيار

ميانگين

AD

شدت ارتباط عملکردی در افراد سالم
ميانگين

انحراف معيار

P-value

ارتباط عملکردی بين نواحي
مغزی

شدت ارتباط عملکردیگروه بيماران آلزایمری< شدت ارتباط عملکردیگروه افراد سالم :نواحي شبکه حالت پيش فرض
0/181

-0/030

0/199

0/275

0/000

aMPC-PCC

0/195

0/658

0/213

0/802

0/008

aMPC-dMPFC

0/176

0/228

0/189

0/472

0/00002

PCC-dMPFC

0/214

0/592

0/315

0/803

0/004

dMPFC-TPJ

0/150

0/162

0/165

0/338

0/0001

aMPC-LTC

0/145

-0/125

0/194

0/086

0/00004

PCC-LTC

0/174

0/191

0/170

0/375

0/0002

dMPFC-LTC

0/182

0/123

0/182

0/287

0/002

PCC-vMPFC

0/179

0/085

0/191

0/243

0/002

TPJ-vMPFC

0/184

0/567

0/193

0/739

0/001

aMPFC-pIPL

0/192

0/435

0/217

0/611

0/002

dMPFC-pIPL

0/172

0/457

0/184

0/622

0/001

aMPFC-Rsp

0/197

0/215

0/177

0/351

0/007

vMPFC-Rsp

0/174

0/199

0/160

0/381

0/0001

aMPFC-PHC

0/167

-0/373

0/153

-0/225

0/001

TempP-PHC

0/219

0/235

0/185

0/365

0/010

vMPFC_PHC

0/144

0/147

0/152

0/284

0/001

aMPFC-HF

0/193

-0/034

0/171

0/0007

0/144

vMPFC-HF

شدت ارتباط عملکردیگروه بيماران آلزایمری> شدت ارتباط عملکردیگروه افراد سالم :نواحي شبکه حالت پيش فرض
0/218

0/738

0/154

 -3-3تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطات عملکردي
دینامیک
معيار  TV-FPبرای هر ناحيه از  DMNبه عنوان ميانگين
تغييرات زماني به دست آمده از ماتریس  dFCتخمينزده شده
محاسبه شد .نمرهی تغييرات زماني که پيشتر در بخش اجزا
و روشها برای هر ناحيهی مغزی تعریف شده بود ،برای
توصيف ميزان تغييرات الگوی زماني ارتباطات عملکردی آن
ناحيه در مدت زمان طول اسکن ميباشد .اگر الگوی
عملکردی یک ناحيهی مغزی به شدت در طول زمان
هماهنگ باشد ،تغييرات زماني آن ناحيه ،یک امتياز پایين
کسب ميکند .از سوی دیگر ،تغييرات زماني یک ناحيهی
مغزی در صورتي یک نمرهی باال به دست ميآورد ،که الگوی
عملکردی آن در طي زمان دستخوش تغيير شود .نتایج به
دست آمده نشان ميدهند که  TV-FPبرخي نواحي  DMNدر
بيماران مبتال به  ADدستخوش تغيير ميشود و در این ميان
 TV-FPناحيهی  aMPFCو  LTCدر این بيماران افزایش مي-
یابد (جدول  .)3از طرفي ،این معيار برای سایر نواحي از قبيل

0/591

0/004

LTC-HF

 PHC ،vmPFC ،PCCو  HFکاهش یافته است .اما این
تغييرات از لحاظ آماری معنادار نبودند .این یافتهها ميتوانند
توسط ماهيت دیناميک  FCدر مغز ،خصوصا در حالت
استراحت ،توضيح داده شوند .مطالعات قبلي نشان دادهاند که
برخي از مناطق مغز ميتوانند در شبکههای مغزی مختلف و یا
ماژولهای عملکردی متفاوت در زمانهای مختلف طي زمان
اسکن درگير باشند [ .]39بنابراین ،انتظار ميرود که الگوی
عملکردی مناطق مغز در افراد سالم دارای یک بازهی TV-FP
خاصي باشد و افزایش یا کاهش این کميت در گروه بيماران
بتواند اطالعات مفيدی در رابطه با مکانيسم اساسي کاهش
شدت  FCفراهم نماید .عالوه بر این ،مطالعهی پيشين []78
نشان داد که معيار تغييرات زماني ،توانایي بالقوهی یک ناحيه
ی مغزی به پيکربندی مجدد الگوی عملکردی خود به نحوی
که در سيستمهای عصبي مختلف در زمانهای مختلف فعال
شود را منعکس ميکند .بنابراین ،یافتههای این تحقيق نشان
ميدهند که نواحي aMPFCو  LTCدر بيماران مبتال به AD
به سازماندهي مجدد الگوی عملکردی خود در راستای
جبران کاهش عملکرد خود ،تمایل دارند.
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شکل ( -)3ماتریس ارتباطات عملکردی دیناميک تخمينزده

شکل ( -)2ماتریس ارتباطات عملکردی دیناميک تخمينزده شده
برای یک فرد سالم( .الف تا ج) :تغييرات زماني شبکههای  dFCاز
لحاظ ساختار شبکه و قدرت ارتباطات در زمانهای  717 ،87و
 487ثانيه( .د) شباهت بين هر جفت ماتریس  dFCدر طول زمان
اسکن

شده برای یک بيمار مبتال به آلزایمر( .الف تا ج) تغييرات زماني
شبکههای  dFCاز لحاظ ساختار شبکه و قدرت ارتباطات در
زمانهای  717 ،87و  487ثانيه( .د) شباهت بين هر جفت ماتریس
 dFCدر طول زمان اسکن

جدول ( -)۴مقایسهی گروهي از لحاظ ميانگين تغييرات زماني الگوی عملکردی ) (TV-FPبرای نواحي شبکهی حالت پيشفرض بين گروه
بيماران آلزایمری و افراد سالم
P-Value

بيماران آلزایمری

افراد سالم

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

نواحي مغزی
بیماران آلزایمري < TV-FPافراد سالم DMN: TV-FP

7/7715

7/93 ± 7/7

7/34 ± 7/19

aMPFC

7/7779

7/98 ± 7/18

7/85 ± 7/19

LTC

 -۴نتیجهگیري
به طور خالصه ،این مطالعه به بررسي الگوی  dFCدرون
 DMNدر بيماران مبتال به  ADميپردازد .عالوه بر این ،آناليز
 sFCبرای ارزیابي قابليت شبکهی  dFCنسبت به حالت
استاتيک انجام شد .استفاده از تجزیه و تحليل  sFCدر
بيماران مبتال به  ADنشان ميدهد که ارتباطات عملکردی
بين نواحي پيشاني و آهيانه از  DMNنسبت به افراد سالم

دچار اختالل ميشود .این اختالالت عملکردی به صورت
قطع ارتباط نواحي قدامي-خلفي  DMNدر بيماری AD
نمایان ميشود .با مقایسهی الگوی  dFCدرون  DMNدر
بيماران مبتال به  ADو افراد سالم ،متوجه شدیم که شبکهی
 dFCدر این بيماران نسبت به افراد سالم تنکتر و شدت
ارتباطات ضعيفتر ميباشد .عالوه بر این ،تجزیه و تحليل
شبکهی  dFCنشان داد که نواحي از  DMNشامل aMPFC
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 که دچار کاهش ارتباطات عملکردی ناشي از بيماریLTC و
 به دستTV-FP  نمرهی باالیي برای معيار،آلزایمر ميشوند
 این معيار ميتواند نشاندهندهی تمایل این نواحي.ميآورند
به سازماندهي مجدد الگوی عملکردی خودشان در راستای
.جبران کاهش عملکردشان باشد
 منعکس کنندهی تغييرات،TV-FP شایان ذکر است که معيار
زماني الگوی عملکردی نواحي مغزی است به شرطي که
تغييرات الگوی عملکردی آنها در طول زمان به آرامي و
 در صورتي که این تغييرات به صورت.نرمي صورت پذیرد
 این،سویچينگ سریع بين الگوهای عملکردی متفاوت باشد
 در.معيار نمي تواند تغييرات زماني را به خوبي منعکس نماید
 ميتوان معياری بر اساس واریانس اطالعات متقابل،این حالت
 به هر.]38[ تعریف کرد که تغييرات زماني را منعکس نماید
 مطالعات اخير وجود تغييرات نرم در شبکههای،حال
dFC  در ماتریسهای.]39[ عملکردی مغز را نشان دادهاند
) هم این4( ) و7( تخمين زده شده در قسمت (د) شکلهای
 این ویژگي (نرمي، همچنين.تغييرات نرم دیده ميشوند
]79[ SLR  و الگوریتمdFC تغييرات) در تخمين شبکههای
.در نظر گرفته شده است
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