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Abstract
During vision process, the information produced by rod and cone photoreceptors is compressed in retina
and then is transmitted by three separated pathways of ganglion cells, Magno, Parvo and Konio, to the
upper level processing centers. There are electrophysiological and psychophysical evidences that these
three pathways show characteristic patterns of malfunction in multiple sclerosis (MS) patients.
Although fMRI can provide accurate localization of the neural activities in these pathways, there is no
fMRI study on malfunctions of these pathwyas in MS yet. So by employing the differences in structure
and function of these cells, we generated three different visual stimuli with different spatial and temporal
frequencies to stimulate each pathway separately. These stimuli were shown to the subject inside MRI
scanner by a calibrated projector located outside of scanner room. The fMRI data were acquired from
two groups of normal and MS subjects (each including 5 subjects) by using a standard protocol. Finally,
the activation results in visual lobe and LGN were analyzed in within-group and between-group levels.
The group analysis of fMRI data was performed by using general linear modeling (GLM) and fixedeffect method via FSL software and results showed patterns of malfunctions in visual cortex and LGN
in MS group. Also, among Magno, Parvo, and Konio cellular pathways in LGN, just the activation of
Magno cellular pathway showed significant malfunction in MS group.
Keywords: Multiple Sclerosis (MS), Visual Pathways, Magno, Parvo, Konio, Lateral Geniculate Nucleous (LGN),
functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
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سنجش اختالالت عملکردی مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو در بیماران MS
با استفاده از fMRI
ندا سرداریپور ،1علیرضا صدقی ،2علی یونسی ،3علی خادم ،4حمید
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چکیده
در فرایند بینایی ،اطالعات تولید شده توسط گیرندههای نوری استوانهای و مخروطی ،پس از فشرده شدن در شبکیه ،از طریق سه مسیر
جداگانهی سلولهای عقدهای ،به نامهای مگنو ،پاروو و کونیو ،به مراکز پردازشی سطح باالتر ارسال میشوند .شواهد مبتنی بر
الکتروفیزیولوژی و سایکوفیزیک ،حاکی از آن است که این مسیرهای سهگانه ،الگوهای خاصی از تخریب عملکردی را در بیماری اسکلروز
چندگانه ( )MSنشان میدهند .اگرچه مکانیابی دقیق فعالیت عصبی در این مسیرها ،با استفاده از  fMRIامکانپذیر است ،تا کنون هیچ
مطالعهای با استفاده از  fMRIروی تخریب عملکرد این مسیرها در بیماران  MSانجام نشده است .در این پژوهش ،به بررسی اختالالت
ایجاد شده در عملکرد این مسیرها در بیماران  MSپرداخته شده است .بدین منظور ،سه محرک بینایی متفاوت ،با فرکانسهای مکانی
و زمانی خاص ،برای تحریک اختصاصی این سه مسیر ،تولید شده است .این محرکها ،به هوسیلهی پروژکتوری کالیبره شده ،که در خارج
از اتاق اسکنر  MRIقرار داشت ،به فرد داخل اسکنر نشان داده میشد .با استفاده از یک پروتکل استاندارد ،از دو گروه سالم و مبتال به
( MSهر گروه شامل  1نفر) تصویربرداری  fMRIانجام شد .در نهایت ،پاسخهای به دست آمده در قشر بینایی و ناحیهی هستهی زانویی
جانبی ( ،)LGNبه طور درونگروهی و برونگروهی ،مورد تحلیل قرار گرفت .آنالیزهای گروهی دادههای  ،fMRIبا استفاده از مدل خطی
عمومی ( )GLMو روش تاثیر ثابت ،در نرمافزار  FSLانجام شد ،که نتایج به دست آمده ،نشان دهندهی الگوهایی از تخریب عملکردی
در قشر بینایی و  LGNدر گروه  MSبود .همچنین ،از میان سه مسیر بینایی مگنو ،پاروو و کونیو در  ،LGNتنها در مسیر سلولی مگنو،
تخریب معنیدار عملکردی در بیماران  MSمشاهده شد.
کلیدواژهها :اسکلروز چندگانه ( ،)MSمسیرهای بینایی ،مگنو ،پاروو ،کونیو ،هستهی زانویی جانبی ( ،)LGNتصویرنگاری عملکردی با تشدید
مغناطیسی ()fMRI
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مرکزی5

مشابه نشانههای قبلی بیماری باشند .منشا حملهها ،مناطق
کانونی التهابهای عصبی هستند .از اینرو ،تشخیص به موقع
التهابها و مصرف دارو برای کاهش سریع التهاب ،میتواند از
وقوع حمله جلوگیری کند .حملهها ممکن است برای روزها،
ماهها و یا سالها دیده نشوند ].[2

سیستم عصبی انسان ،از دو بخش سیستم اعصاب
( )CNSو سیستم اعصاب محیطی ،)PNS( 9تشکیل شده است.
 CNSشامل مغز و نخاع بوده و  PNSشامل اعصابی است که از
نخاع خارج شده و در سراسر بدن منتشر میشوند .روی آکسون
نورونهای عصبی ،غالفی به نام میلین وجود دارد که سرعت
انتقال پیامهای عصبی را افزایش میدهد.
5
با توجه به رشد فزایندهی بیماری اسکلروز چندگانه ( ،)MSکه
یک بیماری خود-ایمنی است ،مطالعات بسیار زیادی در این
زمینه صورت گرفته است .در بیماری  ،MSسیستم ایمنی بدن،
به دالیلی ناشناخته ،به غالف میلین آکسونها (غالبا در  CNSو
به ندرت در  )PNSحملهور شده و به آنها آسیب میرساند .با
آسیب دیدن میلینها ،ضایعات یا پالکهایی بر جای میماند که
اندازهی آنها از  9-5میلیمتر تا چند سانتیمتر متغیر بوده و
در نتیجه ،سرعت انتقال پیامهای عصبی در طول اعصاب آسیب
دیده کاهش مییابد ] .[5اگرچه الیگودندروسیتها( 2سلولهای
گلیال میلینساز در  )CNSتا حدودی باعث میلیندار شدن
مجدد آکسونها میشوند ،اما غالفهای میلین جدید ،به صورت
تجمعی و با طولی کوتاهتر از میلینهای اولیه ،در کنار هم نشانده
شده و به صورت التهابهایی روی آکسون نورونهای عصبی
مشاهده میشوند .اگر جسم سلولی سلولهای گلیال میلینساز
نیز مورد حملهی سیستم ایمنی قرار گیرد ،میلین ترمیم نخواهد
شد و در نتیجه ،آکسونها به طور نسبی یا کامل تخریب
میشوند .در واقع ،علت اصلی ناتوانی عصبی برگشتناپذیر در
 ،MSاز بین رفتن آکسونها به همین دلیل ذکر شده میباشد.
این آسیبدیدگی میتواند در هر نقطه از مغز یا نخاع رخ دهد
و به همین دلیل ،عالیم  MSمیتواند در هر ناحیه از بدن ،بروز
پیدا کند .دلیل اصلی ابتالی افراد به  MSدقیقا مشخص نیست،
اما معموال از ویروس یا نقص ژنتیکی و یا هر دوی آنها ،به
عنوان عامل ایجاد این بیماری ،نام برده میشود ] .[9البته عوامل
محیطی نیز در ابتال به  MSتاثیرگذار هستند .به طوری که اگر
سابقهی ابتال به  MSدر بستگان نزدیک وجود داشته یا این
بیماری در محل زندگی در بین مردم رایج باشد ،احتمال ابتال
به  MSافزایش مییابد ] .[5منظور از حمله یا عود (بازگشت) در
بیماری  ،MSبدتر شدن ناگهانی وضعیت بیمار است که به
صورت نشانههایی که طی یک یا دو روز پیشرفت میکنند،
ظاهر میشود .این نشانهها ممکن است کامال جدید بوده و یا

مطالعات انجام شده نشان میدهد که حدود نیمی از بزرگساالن
مبتال به  ،MSدرگیر عالیم افسردگی نیز هستند که حتی بیش
از ناتوانیهای جسمی ،کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار
میدهد .ارتباط متقابلی میان افسردگی و سایر عالیم متداول
بیماری  ،MSمانند خستگی مفرط ،فرسودگی و عدم عملکرد
شناختی صحیح ،مشاهده شده است ،به گونهای که باعث تشدید
یکدیگر شده ،در نتیجه منجر به محدودیت در فعالیت و
مشارکت اجتماعی فرد گردیده و بیمار را با چالشهای فراوانی
در ارتباط با محیط پیرامون مواجه میسازد ] .[9،1تخمین زده
شده است که نیمی از افراد مبتال به  ،MSاز نظر عملکردهای

5

5
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در بیماران  ،MSبسته به محل و شدت حملهی ایمنی و آسیب
وارد شده به نورونها ،عالیم متنوعی آشکار میشود .وقوع عود
در این بیماری ،رایج بوده و درصد باالیی از مبتالیان به  MSآن
را تجربه میکنند .پس از وقوع اولین حمله ،معموال عالیمی
مانند تاری دید یا دوبینی در فرد مشاهده میشود ،اما بیمار با
مصرف دارو بهبود پیدا کرده و به وضعیت طبیعی باز میگردد.
با این حال ،پس از مدتی (حدود  1ماه یا حتی  5-9سال بعد)
که عالمتی دیده نمیشود و وضعیت بیمار پایدار است ،حملهی
بعدی رخ میدهد .البته این امکان نیز وجود دارد که بیماری
بدون هیچ دورهی بهبودی ادامه یافته و پیشرفت کند ] .[1از
جمله مهمترین عالیمی که ممکن است در بیماری  MSمشاهده
شود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد ]:[1
 -5عالیم ماهیچهای :مانند بیحسی ،حسهای غیرطبیعی و
مورمور شدن ،حس درد در هر ناحیه از بدن ،اختالل در حرکت
دستها یا پاها ،اختالل در راه رفتن ،لرزش در یک دست یا پا،
اختالل در جهتگیری و حرکات کوچک ،احساس ضعف و
خستگی
 -9عالیم شکمی و مثانهای :مانند بیاختیاری ادرار و یبوست
 -5عالیم جنسی :مانند مشکالت نعوذ و خشکی واژن
 -2عالیم گفتاری و اختالل در جویدن و بلعیدن
 -1عالیم بینایی :مانند دوبینی ،حرکات چشمی سریع و
غیرارادی و کاهش بینایی ،که معموال در یک چشم رخ میدهد

Multiple Sclerosis
Oligodendrocyte
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ندا سرداریپور :سنجش اختالالت عملکردی مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو در

شناختی ،مانند سرعت پردازش اطالعات ،توجه ،تمرکز ،حافظه،
توانایی قضاوت و وظایف اجرایی ،دچار مشکل میشوند ،که این
اختالالت ناشی از کاهش ارتباط بین برخی نواحی مغزی در اثر
آسیب به مسیرهای ارتباطی میباشد ].[50،2
افرادی که به بیماری  MSمبتال میشوند ،در محدودهی سنی
حدود  90تا  10سال بوده و امید به زندگی در این افراد ،حدود
 1تا  50سال کمتر از افراد سالم میباشد ] .[55این افراد که در
سنین جوانی یا میانسالی قرار دارند ،به عنوان موتور حرکتی و
سرمایههای انسانی یک جامعه به حساب میآیند و این موضوع،
اهمیت تشخیص بهموقع و درمان این بیماری را آشکار میسازد.

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

و عملکردی مسیرهای آوران بینایی صورت گرفته است .بر این
اساس ،با توجه به این که تا کنون مطالعهای با استفاده از fMRI
روی بیماران  MSدر زمینهی بررسی اختالالت عملکردی
مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو ،که در ناحیهی LGN
قرار دارند ،انجام نشده است ،در این مقاله با استفاده از fMRI
به بررسی این اختالالت عملکردی پرداخته خواهد شد .بدین
منظور ،از محرکهای بینایی ،که هر یک از سه مسیر بینایی
فوق را به طور اختصاصی تحریک میکنند ،استفاده خواهد شد.
به نظر میرسد بتوان به کمک  fMRIو روشهای تحریک بینایی
مناسب ،الگوهای خاصی از عملکرد غیرطبیعی مسیرهای بینایی
در ناحیهی  LGNبیماران  MSرا شناسایی کرد.

 -1-1طرح مساله
 -2-1مروری بر مطالعات پیشین

تا کنون هیچگونه درمان قطعی برای بیماری  MSشناخته نشده
و درمانهای موجود ،صرفا به منظور کاهش سرعت پیشرفت
بیماری ،کنترل و از بینبردن مقطعی عالیم و مشکالت و باال
بردن سطح کیفی زندگی بیمار میباشند.
از آنجا که هنوز دالیل ابتال ،زمان بروز حملهها ،زمان پیشرفت
بیماری به مرحلهی بعد و زمان درگیر شدن با ناتوانیهای
جسمی به طور دقیق مشخص نیست ،پیشبینی روند این
بیماری بسیار دشوار است .با این حال ،میتوان امیدوار بود که
با تشخیص قطعی و سریع (در مراحل ابتدایی) و شروع به موقع
فرایند درمان ،از پیشرفت سریع بیماری  MSجلوگیری نمود و
به بیماران  MSکمک کرد تا از یک زندگی نسبتا طبیعی
برخوردار شوند .از اینرو الزم است تا با بهرهگیری از روشهای
تصویربرداری ساختاری و عملکردی مغز ،شناخت بیشتری از
اختالالت ساختاری و عملکردی مغزی ناشی از این بیماری به
دست آید تا تفاوت ساختاری و عملکردی مغز افراد سالم و
مبتال به  MSمشخص شود.
نشان داده شده است که اختالالت بینایی ،مانند دوبینی،
کوررنگی و یا حتی نابینایی موقت در یکی از چشمها ،از عالیم
اصلی و کلیدی بیماری  MSمیباشد ] .[59در واقع ،در افراد
مبتال به  ،MSعملکرد سیستم بینایی ،بهویژه در مسیرهای
بینایی و ناحیهی هستهی زانویی جانبی ،)LGN( 5که نقشی
اساسی در رله کردن اطالعات بینایی از شبکیه به قشر بینایی
بر عهده دارد ،دچار اختالل میشود ] .[55همچنین در سالهای
اخیر ،پیشرفتهای زیادی در زمینهی تصویربرداری ساختاری

تا کنون تعدادی مطالعهی ساختاری و عملکردی با هدف
بررسی تاثیرات بیماری  MSروی سیستم بینایی صورت گرفته
که در این بخش ،پس از بیان برخی مقدمات ،به آنها اشاره
خواهد شد.
التهاب عصب بینایی )ON( 9یکی از رایجترین نشانههای ابتال به
بیماری  MSاست .به وجود آمدن التهابها و ضایعهها روی
مسیر تشعشع بینایی ،)OR( 5که در شکل ( )5نشان داده شده
است ،با ایجاد تاخیر در سیگنال دریافت شده از روی قشر بینایی
در آزمون برانگیختهی بینایی ،در ارتباط است .با سنجش
ضخامت الیهی فیبر عصبی شبکیه )RNFL( 2به کمک روش
مقطعنگاری همدوسی نوری ،)OCT( 1اسکن قطبش سنجی
لیزری 1و یا لیزر روبشی همکانون ،1میتوان بروز  ONرا
تشخیص داد .امروزه برای تشخیص بیماری  MSو التهابهای
بینایی ،معموال به دلیل زمانبر بودن و هزینهی باال ،از روشهایی
مانند تصویربرداری  MRIاستفاده نمیشود ،اما در مواردی
خاص ،به منظور آگاهی از تغییرات ساختاری سیستم اعصاب
مرکزی ،میزان پیشرفت بیماری ،اندازهگیری میزان انحطاط و
تحلیل اعصاب بینایی ،از تصویربرداری  MRIبهره گرفته میشود
[ .]52تصاویر  MRIبا وزن  ،T2ضایعههای ایجاد شده روی
اعصاب بینایی (ناشی از افزایش گادولینیم در محل التهابها) را
به صورت نقطههایی با شدت روشنایی زیاد نشان میدهند.
همچنین ،روش تصویربرداری تانسور انتشار ،)DTI( 9بیانگر
اطالعاتی در مورد یکپارچگی مسیرهای بینایی میباشد [.]59
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در یک مطالعه که با هدف اندازهگیری ضخامت  RNFLبا روش
 OCTصورت گرفته ،مشاهده شده است که در بیماران  MSکه
با  ONمواجه هستند ،ضخامت  RNFLکاهش مییابد [.]51
در مطالعهای پیرامون بیماران مبتال به اختالالت طیف میلین
اعصاب بینایی ،)NMOSD( 5که بیماری  MSرا نیز در بر
میگیرد ،مسیرهای بینایی پشتی 9با استفاده از تصاویر MRI
سهبعدی با وزن  T1و نیز  DTIو مسیرهای بینایی جلویی 5با
استفاده از  OCTمورد بررسی قرار گرفتند .نتایج به دست آمده
از این مطالعه ،نشان دهندهی کاهش ضخامت  ،RNFLکاهش
حجم ناحیهی  LGNو قشر بینایی اولیه )V1( 2و کاهش یک
پارچگی مسیر تشعشع بینایی ( )ORبود [.]51
در مراحل ابتدایی بیماری  ،MSآسیبهای وارد شده به فیبر
عصبی در دادههای ساختاری ،بر خالف دادههای عملکردی ،به
خوبی قابل تشخیص نیستند .از اینرو ،صرفا استفاده از دادههای
ساختاری ،موجب پنهان ماندن بیماری و پیشرفت آن تا مراحل
بعدی میشود [ .]1این مطلب نشان دهندهی اهمیت دادههای
عملکردی در تشخیص زودهنگام بیماری  MSمیباشد.
مواسات و همکارانش ،با ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی1
( )EEGاز ناحیهی پسسری مغز (روی قشر بینایی) حین یک
تحریک بینایی ،به بررسی تاثیر بیماری  MSروی موج P100
پرداختند .مشاهده شد که در بیماران  MSنسبت به افراد سالم،
تاخیر زمانی موج ( P100بیشتر از  559میلیثانیه) ،نشان
دهندهی آسیب میلین ،و کاهش دامنهی موج  ،P100نشان
دهندهی آسیب آکسون میباشد [ .]51با این حال ،سیگنال
 EEGبرایند کلیهی فعالیتهای عصبی نورونهای مغز بوده و
اطالعات دقیقی از مکان فعالیت و منطقههایی که بر اثر بیماری
آسیب دیدهاند ،را شامل نمیشود.
روش  fMRIبهترین روش برای بررسی ناهنجاریهای عملکردی
ایجاد شده در نواحی مختلف مغز با تفکیک مکانی 1باال میباشد.
مطابق شواهدی که بیانگر تغییرات ساختاری و عملکردی در
نواحی بینایی قشر مغز بیماران  MSهستند ،آزمایشهای fMRI
نیز فعالیت کمتر در قشر بینایی مبتالیان به ( MSهم بیماران
دارای  ONو هم بدون  )ONنسبت به افراد سالم را نشان دادهاند
[ .]59البته تا کنون اختالالت عملکردی مربوط به هر یک از
مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو در بیماران  MSبا استفاده
از  fMRIمورد بررسی قرار نگرفته است.

مطابق آنچه در بخشهای پیش گفته شددد ،در این مقاله برای
اولین بار به بررسدی اختالالت عملکردی هر یک از مسیرهای
بیندایی مگنو ،پدداروو و کونیو در بیمدداران  MSتوسدددط fMRI
پرداخته شدده است .لذا در ابتدا برای درک بهتر نحوهی انتقال
اطالعات بینایی از شدبکیه 1به سطوح باالتر ،اطالعاتی در مورد
ساختار و فیزیولوژی شبکیه ،مسیرهای بینایی و ناحیهی LGN
ارائه میشدود .سپس با توجه به مقاالت و مطالعات انجام شده
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در راستای شناسایی مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو و
ویژگیهای فیزیولوژیکی آنها ،از دههی  90میالدی مطالعاتی
آغاز شده است .هدف از انجام این مطالعات ،تفکیک پاسخ
مسیرهای مگنو و پاروو در میمون ماکاک ،که از نظر ژنتیکی
شباهت زیادی با انسان دارد ،بود [ .]59-90پس از آن،
مطالعهای روی مسیرکونیو در نوع دیگری از میمون انجام شده
و ویژگیهای هر سه مسیر منتشر گردید [ .]95بر اساس نتایج
منتشر شده ،مسیر مگنو به محرکهای بینایی با فرکانس مکانی
پایین و فرکانس زمانی باال و بر خالف آن ،مسیر پاروو به
محرکهای بینایی با فرکانس مکانی باال و فرکانس زمانی پایین،
بیشترین پاسخ را از خود نشان داده و مشخصهی فرکانس زمانی
و مکانی محرکهای بینایی مسیر کونیو ،مابین دو مسیر دیگر
میباشد .در مقاالت متعدد دیگری خصوصیت رنگی محرک هر
یک از این سه مسیر بینایی ذکر شده است ] .[99-91آگاهی از
مشخصات رنگ و فرکانس مکانی و زمانی تحریککنندهی هر
یک از این مسیرها ،میتواند برای طراحی محرکهای بینایی
خاص هر مسیر ،راهگشا باشد.
در مطالعهای که با هدف نقشهبرداری عملکردی پردازش رنگ
در سیستم بینایی انسان توسط  fMRIانجام شد ،مسیرهای
مگنو و پاروو با محرک بینایی بسیار سادهای به شکل نور رنگی
چشمکزن و با فرکانسهای متفاوت ،تحریک شدند [.]91
در سال  ،9052مقالهای با موضوع نقشهبرداری عملکردی
الیههای مگنو و پاروو در ناحیهی  LGNانسان توسط fMRI
منتشر شد که در آن برای مسیرهای مگنو و پاروو ،الگوهای
تحریک شطرنجی پیشنهاد داده شد [ .]91در پژوهش حاضر،
پارامترهای زمانی و مکانی محرک بینایی مسیر مگنو و پاروو
همانند مقالهی [ ]91انتخاب شدهاند.

 -3-1ساختار مقاله

Electroencephalography
Spatial Resolution
1
Retina
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در این زمیندده ،رویکرد این مقددالدده برای تحری دک بینددایی
جداگانهی هر یک از مسددیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو
جهت بررس دی اختالالت عملکردی هر یک از این مس دیرها در
بیماران  MSتوسدط  ،fMRIتوضدیح داده خواهد شد .در ادامه،
مشخصات جمعیت مورد تحقیق و نحوهی اخذ دادههای fMRI
از آنها مطرح شددده و پس از آن به روشهای مورد اسددتفاده
بدرای آنددالدیدز دادههددای  ،fMRIاز جملدده پیشپردازش و
تحلیلهای آماری ،پرداخته خواهد شدددد .در نهایت ،نتایج به
دست آمده ،ارائه شده و در مورد آنها بحث خواهد شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2فیزیولوژی بینایی

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

روی دادههای دریافتی انجام میدهد ،اطالعات رنگ ،روشنایی
و تاریکی ،حرکت ،شکل ،لبهها و  ...را استخراج میکند.
 -1-1-2مسیرهای بینایی
پیامهای عصبی بینایی از طریق عصب بینایی ،شبکیهی هر
چشم را ترک میکنند .مطابق شکل ( ،)5در محل کیاسمای
بینایی ،1نیمهای از فیبرهای عصبی اعصاب بینایی که مسئول
میدان دید سمت چپ هستند ،از نیمهای که مسئول میدان دید
سمت راست هستند ،جدا شده و مسیرهای بینایی 9را میسازند.
اطالعات مربوط به میدان دید سمت راست ،به  LGNسمت
چپ و اطالعات مربوط به میدان دید سمت چپ ،به  LGNسمت
راست میروند ].[99

شبکیه ،بخش حساس به نور در چشم بوده و از سلولهای
گیرندهی نور تشکیل شده است که حاوی مولکولهای پروتئینی
مخصوصی به نام اوپسین 5میباشند .در انسانها ،دو نوع اوپسین
در بینایی نقش دارند که در ساختار سلولهای مخروطی 9و
استوانهای 5قرار داشته و هر یک وظیفهی خاص خود را در
دریافت و انتقال اطالعات بینایی بر عهده دارند .سلولهای
مخروطی ،مسئول تشخیص رنگ بوده و سلولهای استوانهای،
وظیفهی تشخیص شدت روشنایی را بر عهده دارند.
سلولهای مخروطی به سه دستهی  M ،Sو  Lتقسیم میشوند
که هر یک از آنها به طور خاص نسبت به یکی از سه طیف
رنگ آبی ،سبز و قرمز حساسیت بیشتری دارند .در واقع،
مخروط نوع  Sدر نور با طول موج کوتاه (حدود  221نانومتر)،
مخروط نوع  Mدر نور با طول موج متوسط (حدود  151نانومتر)
و مخروط نوع  Lدر نور با طول موج بلند (حدود  110نانومتر)
بیشترین حساسیت و پاسخدهی را از خود نشان میدهد .بدین
ترتیب ،بسته به اینکه نور با چه طول موجی به چشم برخورد
کند ،این سه دسته مخروط با شدت متفاوت تحریک شده و
پیامهای عصبی بینایی از برایند فعالیت آنها تولید میشوند.
پیامهای عصبی تولید شده ،از طریق آکسون سلولهای
عقدهای 2شبکیه ،که عصب بینایی 1را تشکیل میدهند ،به
ناحیهی هستهی زانویی جانبی )LGN( 1ارسال شده و از آنجا
به قشر بینایی مغز فرستاده میشوند .مغز با پردازشهایی که

فیبرهای عصبی حاوی اطالعات ،از طریق تشعشع بینایی 2به
قشر بینایی اولیه 50در ناحیهی شیار کالکارین 55لوب پسسری
میروند .عالوه بر آن ،فیبرهای بینایی به نواحی دیگری از مغز
نیز میروند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -5هستهی فوقکیاسمایی 59در هیپوتاالموس :جهت کنترل
ریتمهای شبانهروزی بدن
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شکل ( -)1ساختار سیستم بینایی انسان؛ اعصاب بینایی از شبکیه
خارج شده و در کیاسمای بینایی ،اطالعات مربوط به میدان دید
راست و چپ به ترتیب به  LGNسمت چپ و راست رفته و سپس از
طریق تشعشع بینایی ( )ORاطالعات به مراکز سطح باالتر در لوب
بینایی فرستاده میشوند ][92
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 -9هستههای پرهتکتال :5جهت کنترل حرکات رفلکسی چشمها
در تمرکز روی اشیای مهم و برای فعال کردن رفلکس مردمک
به نور
 -5درون برجستگی فوقانی :9جهت کنترل حرکات سریع و
جهتدار چشمها
5
 -2درون هستهی زانویی شکمی جانبی در تاالموس و سپس
به نواحی قاعدهای مغز در پیرامون آن :احتماال جهت کمک به
برخی از اعمال رفتاری بدن ][99

هستند که تعداد آنها بسیار کمتر از دو نوع قبلی بوده و به
صورت الیههای نازکی بین الیههای مگنو و پاروو قرار گرفتهاند.
بر اساس نظریهی فرایند مخالف ،2که در سال  5919توسط
هرینگ پیشنهاد شد ،بینایی رنگی چشم انسان بر اساس
اطالعات منتقل شده توسط دو کانال رنگی (رنگهای مخالف
سبز-قرمز و آبی-زرد) و یک کانال روشنایی-تاریکی ،عمل کرده
و کنترل میشود .ورودی این کانالها از سلولهای مخروطی ،S
 Mو  Kبوده و به الیههای متشکل از سلولهای پاروو ،کونیو و
مگنو در ناحیهی  LGNختم میشوند.[55 ،91] .

 -2-1-2ناحیهی LGN

اکثر فیبرهای عصب بینایی ،از شبکیه به هستهی زانویی جانبی
( )LGNمنتهی میشوند که در انتهای پشتی تاالموس قرار
گرفته است .پیامهای دریافت شده از هر دو چشم در  LGNاز
هم جدا نگه داشته میشوند .همچنین  LGNاز قشر بینایی،
ناحیهی  ،SCساقهی مغز و دیگر هستههای تاالموس نیز ورودی
دریافت میکند که این پیامها میتوانند تحریکی ،مهاری یا
تعدیلی باشند ] ،LGN .[50فیدبکهای قوی از قشر بینایی اولیه
را دریافت میکند ] .[55در نتیجه LGN ،دو وظیفهی اصلی را
بر عهده دارد:
 -5رله کردن دقیق اطالعات بینایی از شبکیه به قشر بینایی ،به
طوری که مانند یک دروازه ،میزان عبور پیامها را کنترل میکند
 -9عملکرد این ناحیه به گونهای است که اطالعاتی که از دو
نیمهی راست و چپ آن به قشر بینایی منتقل میشوند ،به
صورتی وابسته باشند که تصویر درستی از جسم سهبعدی در
فضا ایجاد شود LGN .به سیستم بینایی کمک میکند تا
عملکرد دقیقتری در پردازش اطالعات دریافتی از محیط
داشته باشد.
مطابق شکل ( LGN ،)9از شش الیهی اصلی تشکیل شده
است .الیههای  5و  ،9الیههای درشتسلول یا مگنو نام دارند و
اطالعات مربوط به شدت روشنایی را منتقل میکنند .این
سلولها دارای آکسونی ضخیم بوده ،از اینرو مسیری با سرعت
باال را برای هدایت پیامهای عصبی به قشر بینایی فراهم
میسازند .الیههای  5تا  1را الیههای ریزسلول یا پاروو مینامند،
زیرا دارای تعداد زیادی نورون کوچک و متوسط هستند که
آکسونهای آنها باریکتر از سلولهای مگنو میباشد .در
نتیجه ،سرعت هدایت در مسیرهای پاروو ،کمتر از مسیرهای
مگنو است .سلولهای کونیو نیز بخشی از سیستم ریزسلول

همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،بر اساس بررسیهای انجام
شده ،تا کنون هیچ مطالعهای با هدف بررسی اختالل عملکردی
در هر یک از مسیرهای بینایی ناحیهی  LGNدر بیماران MS
توسط  fMRIصورت نگرفته است ،در حالی که دقت مکانی
باالی این روش میتواند مکانیابی دقیق فعالیت عصبی را
امکانپذیر نماید .در این پژوهش ،سعی بر آن است تا با مطالعه
و مکانیابی فعالیت عصبی در مسیر بینایی ،رویکردی نوین برای
شناسایی به موقع و پایش پیشرفت بیماری  ،MSارائه گردد.
بدین منظور ،ابتدا با توجه به مطالعات انجام شده در زمینهی
شناسایی مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو و ویژگیهای
فیزیولوژیکی آنها ،الگوی تحریک پیشنهادی این مقاله برای
تحریک جداگانهی هر یک از این مسیرها ،معرفی میشود .در
ادامه ،نحوهی اعمال تحریک بینایی طراحی شده توسط نرمافزار
سایکوپای ]55[ 1و پروتکلهای مورد استفاده برای تصویربرداری

5

2

Pretectal Nuclei
Superior Colliculus
5
Ventral Lateral Geniculate Nucleus
9

شکل ( -)2ساختار الیهای  LGNو محل قرارگیری سلولهای
مگنو ،پاروو و کونیو ][59

 -2-2رویکرد پیشنهادی

Opponent Process Theory
PsychoPy

1
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ساختاری و عملکردی از سیستم بینایی مبتالیان به  MSو
افراد سالمی که در این پروژه مشارکت داشتهاند ،به طور کامل
تشریح خواهد شد .در طراحی الگوهای استفاده شده برای
مسیرهای مگنو و پاروو ،از ] [91الهام گرفته شده و طراحی
الگوی مسیر کونیو بر اساس مجموع نتایج مطالعات محدود
صورت گرفته و ویژگیهای فرکانس مکانی و زمانی منتشر شده
در مورد آن استوار بوده است .پس از انجام پیشپردازشهای
الزم روی تصاویر عملکردی هر فرد و حذف آرتیفکتها ،بستر
الزم برای پردازشها و آنالیزهای درونگروهی (گروه افراد سالم
و بیمار به صورت جداگانه) و بینگروهی (مقایسهی بین گروه
سالم و بیمار) ،به منظور آشکارسازی فعالیت ناحیهی  LGNو
سه مسیر بینایی به صورت جداگانه ،فراهم شده است .الزم به
ذکر است که برای ساخت مدل محرک جهت آنالیز تصاویر ثبت
شده و آشکارسازی نواحی فعال مغزی حین نمایش هر یک از
محرکها ،از مدل خطی عمومی )GLM( 5استفاده شده است.
همچنین در مدلسازی آماری ،جهت انجام آنالیز بینگروهی،
مدل تاثیر ثابت 9مورد استفاده قرار گرفته است.

 -3-2الگوهای پیشنهادی برای تحریک بینایی

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

جابهجاییهای فازی ،طراحی شدند .محرک اختصاصی مگنو به
رنگ سیاه و سفید و دارای فرکانس مکانی پایین ( )0/1 cpdو
فرکانس زمانی باال ( )51 Hzمیباشد .محرک اختصاصی مسیر
پاروو به رنگ قرمز-سبز و دارای رنگهایی با کنتراست باال و
درخشندگی یکسان ،با فرکانس مکانی باال ( )9 cpdو فرکانس
زمانی پایین ( )1 Hzمیباشد .در نهایت ،محرک اختصاصی
مسیر کونیو به رنگ آبی (مایل به بنفش)-زرد (مایل به سبز) و
دارای رنگهایی با کنتراست باال و درخشندگی یکسان بوده و
مشخصهی فرکانسی آن بین دو محرک قبلی است .در واقع،
فرکانس مکانی آن  5 cpdو فرکانس زمانی آن  50 Hzدر نظر
گرفته شده است .نتیجهی این طراحی در شکل ( )5قابل
مشاهده میباشد.

شکل ( -)3محرکهای مسیرهای سهگانهی بینایی .آ :محرک
اختصاصی مسیر مگنو به رنگ سیاه و سفید با فرکانس مکانی پایین
( )0/1 cpdو فرکانس زمانی باال ( .)51 Hzب :محرک اختصاصی
مسیر پاروو به رنگ قرمز-سبز ،دارای رنگهایی با کنتراست باال و
درخشندگی یکسان ،با فرکانس مکانی باال ( )9 cpdو فرکانس زمانی
پایین ( .)1 Hzبه دلیل تبدیالت فضای رنگی  DKLبه  RGBو
کالیبراسیون ،محرک پاروو به رنگ قرمز تیره -سبز تیره مشاهده
میشود .ج :محرک اختصاصی مسیر کونیو به رنگ آبی مایل به
بنفش-زرد مایل به سبز ،دارای رنگهایی با کنتراست باال و
درخشندگی یکسان ،با فرکانس مکانی  5 cpdو فرکانس زمانی Hz
 .50به دلیل تبدیالت فضای رنگی  DKLبه  RGBو کالیبراسیون،
محرک کونیو به رنگ بنفش –سبز مشاهده میشود

در این مقاله ،سه محرک 5بینایی با فرکانسهای زمانی و مکانی
و شدت روشنایی متفاوت ،برای تحریک جداگانهی سه مسیر
مگنو ،پاروو و کونیو تولید شده است .این سه محرک ،متناسب
با ویژگیهای فیزیولوژیکی هر کدام از این مسیرها طراحی
شدهاند .با توجه به مطالبی که در بخش  9-5-9بیان شد،
محرکهایی که تنها شامل اطالعات روشنایی (بدون مدوالسیون
کروماتیک) هستند ،به طور خاص سلولهای مگنو را تحریک
میکنند .در مقابل ،با توجه به ویژگیهای سلولهای پاروو و
کونیو ،مدوالسیون کروماتیک (بدون هر گونه تغییرات در شدت
روشنایی) باعث ایجاد پاسخ در سلولهای مذکور میشود [.]55
در این پژوهش ،برای تولید محرک بینایی با خصوصیات باال ،از
پارامترهای مکانی و زمانی ذکر شده برای مسیرهای مگنو و
پاروو در مقالهی دنیسون و همکارانش ] ،[91استفاده شده است.
همچنین ،با توجه به مطالعات پیشین ،مقادیر فرکانس مکانی و
زمانی تحریککنندهی مسیر کونیو ،مابین مقادیر مربوط به دو
مسیر دیگر در نظر گرفته شد .بر اساس مجموع مطالب ذکر
شده ،با استفاده از نرمافزار سایکوپای [ ،]55محرکهای
جداگانهای برای هر یک از مسیرهای بینایی مگنو ،پاروو و کونیو
تولید شد .این محرکها به فرم توری سینوسی تمامصفحه با

این محرکها به وسیلهی یک پروژکتور در خارج از اتاق دستگاه
 ،MRIروی پردهای که در مرکز تخت قرار داشت ،تابانده شده،
به افراد نمایش داده میشد و هر فرد ،تصویر را توسط آینهی
مخصوصی که روی کویل سر قرار میگرفت ،مشاهده میکرد.
نور اتاق نیز برای مشاهدهی هر چه بهتر رنگها ،خاموش گردید.
الزم به ذکر است که فضای رنگی استفاده شده توسط
نمایشگرهای تحریک ،با نمایشگرهای معمولی و چاپگرها
متفاوت است .برای تولید محرکهای بینایی ،از فضای رنگ

5

5

General Linear Model
Fixed-Effect

Stimuli

9
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کالیبره شدهی  DKLاستفاده شد که در آن محرک به وجود
آمده دارای درخشندگی ثابت میباشد .فضای رنگ  DKLبا
ابتدای نام سه محقق مطرح کنندهی آن نامگذاری شده و کروی
شکل میباشد .محور عمودی آن محور درخشندگی ،و دو محور
دیگر ،محورهای رنگی ( )L-M, L+M-Sمیباشند .در ابتدا،
ماتریس تبدیل  DKLبه  RGBمحاسبه شد .این ماتریس که در
جدول ( )5آورده شده است ،با استفاده از روابط اسمیت-
پوکورنی 5و با ورودی طیف توانی پروژکتور ،محاسبه گردید .در
انجام این طرح از پروژکتور  Hitachi CP-X2510Zکه دارای
فناوری ساخت  3LCDمیباشد ،استفاده شده است.
جدول ( -)1ماتریس تبدیل  DKLبه

 MRIمیباشد .ترتیب نمایش بلوکهای تحریک  P ،Mو  Kبین
بلوکهای  ،Rبرای افراد به صورت تصادفی انتخاب شده است.
RMPKRMKPRPMKRPKMRKPMR

هر بلوک تحریک به مدت  90ثانیه ( 50تصویر حجمی )fMRI
نشان داده شده است .برای هر فرد ،کل زمان اخذ دادههای
 ،fMRIبرابر با  1دقیقه ( 1دقیقه حین تحریک بینایی و  9دقیقه
حالت استراحت) و معادل  950تصویر حجمی  fMRIمیباشد.
زمانبندی نمایش الگوهای تحریک به طور نمادین در شکل ()2
نشان داده شده است.

RGB

L+M-S

L-M

Lum

-0/2121

5/000

5/000

R

5125/0

-5125/0

5/000

G

-0000/5

0001/0

5/000

B

شکل ( -)4زمانبندی نمایش الگوهای بلوکی تحریک

به نظر میرسد که محرکهای پاروو و کونیو در شکل (-5ب و
ج) به ترتیب قرمز-سبز و آبی مایل به بنفش-زرد مایل به سبز
نیستند که علت آن استفاده از فضای رنگی  DKLدر طراحی
محرکها میباشد .به همین دلیل ،کالیبراسیون رنگ پروژکتور
برای اعمال صحیح تحریک بینایی ضروری بوده و در این پروژه
پیش از اعمال تحریک برای هر فرد ،انجام گرفته است .برای
اندازهگیری طیف توانی پروژکتور در طول موجهای مختلف ،از
دستگاه اسپکتروفوتورادیومتر مدل Konica Minolta CS-2000
متعلق به گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصاویر موسسهی
پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش استفاده شده است .این
دستگاه قادر به ثبت طیف توانی در طول موجهای مختلف نقاط
مختلف تصویر میباشد .وصلههای رنگی روی پردهی پشتی
پروژکتور نمایش داده شده و در پشت پرده ،دستگاه طیف توانی
نقطهی وسط پرده را اندازهگیری میکند .سپس با وارد کردن
طیفهای توانی کانالهای قرمز ،سبز و آبی در نرمافزار سایکوپای،
ماتریس تبدیل بین دو مختصات رنگی ،قابل محاسبه میباشد.
جهت مقایسهی سطح فعالیت در سه مسیر مگنو ،پاروو و کونیو
به محرک خنثی (خاکستری) نیاز است که سطح استراحت 9نام
داشته و به اختصار با حرف  Rنمایش داده میشود .محرک
مربوط به مسیرهای مگنو ،پاروو و کونیو نیز به ترتیب با حروف
 P ،Mو  Kنمایش داده میشوند .دنبالهی زیر نشان دهندهی
الگوی نمایش بلوکی این محرکها به یک فرد در داخل اسکنر
Smith Pokorny

5

 -4-2مشخصات افراد شرکتکننده
تعداد افراد شرکتکننده برابر با  50نفر و متشکل از دو گروه
سالم و بیماران مبتال به  MSمیباشد .گروه افراد بیمار ،متشکل
از  2زن و  5مرد با میانگین سنی و انحراف معیار 99/9±5/95
سال و گروه افراد سالم ،شامل  5زن و  9مرد با میانگین سنی و
انحراف معیار  99/9±9/15سال بوده که میانگین سنی دو گروه
با هم مطابقت دارد .اطالعات افراد شرکتکننده در جدول ()9
به صورت خالصه ارائه شده است.
جدول ( -)2مشخصات افراد شرکتکننده در ثبت داده
گروه

MS

سالم

تگ

سن

جنسیت

M1

50

F

M2

92

F

M3

92

M

M4

92

F

M5

52

F

N1

91

M

N2

59

F

N3

91

F

N4

91

F

N5

55

M

m±σ

99/9 ± 5/95

99/9 ± 9/15

Rest

9
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افراد گروه بیمار از بین مبتالیان فاقد التهاب مسیرهای بینایی
( )ON-انتخاب شدهاند .دلیل اعمال این معیار برای انتخاب افراد
بیمار ،توانایی افتراق محرکهای سینوسی توسط آنها و هم
چنین بررسی صدمات جزئی وارد شده به مسیرهای بینایی آنها
میباشد .پروتکل اخالقی و دستورالعملی ،تنظیم شده و پیش از
دادهبرداری به افراد شرکتکننده تحویل داده شد تا با مطالعهی
آن ،از مراجل و شرایط انجام پروژه آگاه گردند.

 -5-2پروتکل تصویربرداری
تصویربرداری ساختاری و عملکردی از مغز افراد ،توسط
دستگاه  5/1 MRIتسال 5در بیمارستان فوقتخصصی کسری در
تهران انجام شد .پروتکلهای مورد استفاده ،در جدول ( )5ارائه
شده است .سطر اول ،مربوط به پروتکل تصویربرداری برای اخذ
تصویر ساختاری با وزن  T1با تفکیک مکانی باال و سطر دوم،
مربوط به پروتکل تصویربرداری نقشهی میدان ،9جهت اصالح
ناهمگونیهای میدان مغناطیسی در تصویر میباشد .نقشهی
میدان به کمک اخذ تصویر در دو  TEمختلف ایجاد میشود که
اختالف فاز موجود در دو تصویر ،جهت محاسبهی اعوجاج
مغناطیسی محلی مورد استفاده قرار گرفته است .در سطر آخر
نیز پروتکل تصویربرداری عملکردی نشان داده شده است که
طبق آن ،تعداد برشهای 5کمتری در هر تصویر حجمی عمل
کردی اخذ شده تا حد تفکیک زمانی 2حدود  9ثانیه باشد .هم
چنین زاویهی چرخش 1در تصویربرداری عملکردی برابر با 10
درجه انتخاب شده تا نویز فیزیولوژیکی بدون از دست رفتن
نسبت سیگنال به نویز ،)SNR( 1کاهش پیدا کند].[52
جدول ( -)3پروتکلهای تصویربرداری ساختاری و عملکردی
نام پروتکل
T1 mprage sag
p2 iso

(ساختاری)

زاویهی
اندازهی وکسل اندازهی تعداد زمان اکو
چرخش α
ماتریس برش )ms( TE
()mm3
()deg
9/9

9

5×5×5

911

529

5×5×5

12

95

2/11
و
2/19

10

5×5×5

12

95

20

10

GRE field
mapping

(تصحیح
ناهمگونی میدان)
Ep2d fid basic
BOLD

(عملکردی)

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

 -6-2آنالیز دادههای fMRI

آنالیز دادههای  fMRIبا استفاده از نرمافزار  FSLصورت گرفته
است .عملیات انجام شده در مرحلهی پیشپردازش به شرح زیر
میباشد:
 -5استخراج مغز از جمجمه و حذف نواحی گردن
 -9حذف  1تصویر عملکردی حجمی اول از هر فرد برای
اطمینان از دستیابی به پایداری میدان مغناطیسی
 -5تصحیح حرکت سر1؛ به منظور جلوگیری از به دست آمدن
نتایج غیر واقعی ،آرتیفکت ناشی از حرکت سر در هر دو گروه
سالم و بیمار ،مدلسازی و حذف گردید
 -2تصحیح زمانبندی برشها 9با وارد کردن مشتقات تابع پاسخ
همودینامیک )HRF( 2در مدل تحریک
 -1تصحیح ناهمگونی میدان مغناطیسی در نواحی مجاور بافت-
هوا ،به وسیلهی نقشهی میدان ،از طریق به دست آوردن اختالف
فاز تصویر در دو  TEمختلف
 -1انطباق 50تصاویر عملکردی روی تصویر ساختاری هر فرد و
سپس روی تصویر مغز استاندارد  ،MNIبه وسیلهی انطباق
غیرخطی؛ از مزیتهای انطباق غیرخطی نسبت به انطباق خطی
میتوان به صحت باالتر آن و در نتیجه ،بهبود نتایج آنالیزهای
گروهی اشاره کرد .همچنین ،از آنجا که در تصویربرداری
عملکردی از تعداد برشهای کمی برای حفظ تفکیکپذیری
زمانی استفاده شده است ،یک تصویربرداری با رشته پالسی
مشابه رشته پالس عملکردی اصلی ،اما با تعداد برش بیشتر
نیز انجام گرفته تا ابتدا تصاویر عملکردی روی آن انطباق یافته
و سپس روی تصاویر ساختاری و در نهایت تصویر استاندارد
 MNIمنطبق شوند .این کار ،عملیات انطباق را با توجه به تعداد
کم برشهای تصاویر عملکردی ،بسیار بهبود میدهد.
 -1فیلتر کردن زمانی 55توسط فیلتر باالگذر گوسی با سیگمای
 20ثانیه
 -9نرم کردن مکانی 59توسط فیلتر گوسی با  FWHMبرابر با 1
میلیمتر
 -2حذف مولفههای نویز از تصاویر پیشپردازش شده با استفاده
از روش  :ICAاز سه معیار نقشهی مکانی ،نمودار زمانی و طیف
فرکانسی ،برای تشخیص مولفههای نویز از سیگنال استفاده شده
است [ .]51در واقع ،با استفاده از روش  ،ICAاجزای مستقل

5
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تشکیلدهندهی تصویر پیشپردازش شده ،قبل از آنالیزهای
آماری ،مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس معیارهای مکانی،
زمانی و فرکانسی ،سیگنالهایی که دارای پیکهای شدید یا
دندانهای شکل بوده ،یا توان آنها در فرکانسهای باالتر از 0/5
هرتز قرار داشته و یا توجیه فیزیولوژیکی نداشتند ،به عنوان
مولفههای نویز تشخیص داده شده و از سیگنال اصلی حذف
گردیدند.
در مرحلهی پیشپردازش ،از طریق انطباق و نرمالسازی5
تصاویر ،بستر الزم برای آنالیزهای گروهی فراهم شده است .به
عالوه ،با محاسبهی ماتریس تبدیل فضای عملکردی به فضای
ساختاری استاندارد  MNIبرای هر فرد ،امکان مشخص کردن
مختصات  LGNدر تصاویر عملکردی هر فرد مهیا شده است.
آنالیزهای درونگروهی ،امکان بررسی عملکرد نواحی مختلف
مغز هر یک از دو گروه سالم و بیمار را حین هر تحریک فراهم
میسازد .سپس روی تصاویر عملکردی هر یک از افراد یک
گروه ،فعالیت وکسلهایی که از الگوی یک تحریک پیروی
میکنند ،آشکارسازی شده است .ابزاری که برای این منظور
مورد استفاده قرار گرفته ،مدل خطی عمومی ( )GLMمیباشد.
سپس برای هر یک از گروههای سالم و بیمار ،وکسلهای فعال
با سطح معنیداری  p<0/01و تصحیح شده به روش ،9FWER
تعیین گردیده و روی اطلس استاندارد  MNIنمایش داده شدند.
آنالیزهای بینگروهی ،امکان بررسی اختالفهای عملکردی
موجود بین دو گروه سالم و بیمار را حین هر تحریک فراهم
میکند .بدین منظور ،به دلیل پایین بودن جمعیت نمونه ،از
روش تاثیر ثابت (بخش  )5-1-9استفاده شده و نتایج با سطح
معنیداری  p<0/01و تصحیح شده به روش  FWERارائه شده
است.

به فرد از اختالف بین تصاویر مختلف تحریک و تخمینهای
واریانس درونفردی برای این اختالف میباشد.
آنالیز فردی تنها (سطح دوم) ،به میانگین وزنداری از تاثیرات
سطح اول میرسد .در واقع ،این مدل یک رگرسیون خطی
وزندار بوده که وزنهای آن به سادگی از معکوس انحراف معیار
درون اجرا ،که در آنالیز سطح اول تخمین زده شده است ،به
دست میآیند.
آنالیز گروهی (سطح سوم) ،تخمینهای پارامتر وابسته به فرد و
تخمینهای واریانس را به عنوان ورودی از مدل سطح اول
دریافت میکند .به عنوان مثال ،در اینجا  50نفر مورد مطالعه
هستند که هر  1نفر متعلق به یک گروه میباشند .مدل،
میانگینی برای هر گروه تخمین میزند و بررسی میکند که
فعالیت مغزی در پاسخ به محرک بینایی در گروه اول نسبت به
گروه دوم بیشتر است یا کمتر ،که این مثالی از یک آزمون -t
دونمونهای میباشد.
در آنالیز تاثیر ثابت ،جملهی واریانس جدیدی تخمین زده نشده
و تنها از واریانس درون اجرا استفاده میشود که باعث میشود
نتایج تنها به همین اجراها از فرد قابل اعمال باشند .دلیل این
که یک مدل تاثیر مخلوط 1کامل نمیتواند برای ترکیب اجراها
در افراد ،مورد استفاده قرار گیرد این است که تعداد اجراهای
زیادی برای هر فرد وجود ندارد که باعث میشود تخمین قابل
اطمینان واریانس دشوار گردد .زیرا زمانی که از تعداد مشاهدات
بسیار اندکی برای تخمین واریانس استفاده شود ،خود تخمین،
بسیار متغیر و غیرقابل اطمینان خواهد بود ].[51

 -3نتایج و بحث
 -1-3نتایج آنالیز درونگروهی

مدل تاثیر ثابت 5در  fMRIدر چندین مرحله انجام شده و تنها
از واریانس درون فردی  𝜎𝑤2استفاده میکند .رایجترین کاربرد
مدل تاثیر ثابت ،زمانی است که هر فرد چندین اجرای 2ثبت
داده داشته و الزم است که این اجراها با هم ترکیب شوند .در
این حالت ،تخمین مدل دارای سه سطح بوده که شامل یک
اجرای تنها ،یک فرد تنها و گروه میباشد.
آنالیز اجرای تنها (سطح اول) ،شامل مدلسازی دادهی هر فرد
به صورت جداگانه است .خروجی این مدل ،تخمینهای وابسته

نتایج بهدست آمده از آنالیزهای آماری درونگروهی برای گروه
سالم و بیمار ،به ترتیب در شکلهای ( )1و ( ،)1روی اطلس
استاندارد  MNIنمایش داده شده است .مطابق انتظار ،این نتایج
نشان دهندهی سطح باالی فعالیت قشر بینایی هر دو گروه سالم
و بیمار ،حین اعمال هر یک از سه تحریک بینایی طراحی شده
میباشند .فعالیتهای به دست آمده ،دارای سطح معنیداری
باالی  p<0/01و تصحیح شده به روش  FWERهستند .در واقع،
بهطور متوسط ،کمتر از  1درصد از وکسلهای فعال (مثبت)
تشخیص داده شده ،مثبت کاذب میباشند .الزم به ذکر است که

5

2

 -1-6-2مدل تاثیر ثابت
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550

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

با مقایسهی دو شکل ( )1و ( ،)1پایینتر بودن سطح فعالیت
قشر بینایی در گروه بیمار ،کامال مشهود میباشد.

الف

الف

ب

ب

ج

شکل ( -)6سطح فعالیت ایجاد شده هنگام نمایش هر یک از سه
محرک بینایی در گروه بیمار ،الف) مگنو ،ب) پاروو ،ج)کونیو
ج

شکل ( -)5سطح فعالیت ایجاد شده هنگام نمایش هر یک از سه
محرک بینایی در گروه سالم ،الف) مگنو ،ب) پاروو ،ج) کونیو

در ادامه ،با استفاده از ماسک ایجاد شده برای  LGNبه وسیلهی
ماتریسهای تبدیل فضای عملکردی به فضای استاندارد ،MNI
به جستجوی فعالیت در ناحیهی  LGNپرداخته شده است.
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تنها محرکی که منجر به آشکارسازی یک فعالیت در ناحیهی
 LGNشد ،محرک مگنو بود .در شکل ( ،)1فعالیت آشکار شده
در  LGNدر دو گروه سالم و بیمار با  ،p<0/01ارائه شده است.
(آ)

(آ) گروه سالم

(ب)

(ب) گروه بیمار

شکل ( -)7میانگین فعالیت ایجاد شده توسط محرک مگنو در دو
گروه سالم و بیمار در  LGNبا اعمال )p<0/01( FWER

به نظر میرسد که سختگیرانه بودن روش  FWERبرای
جبران مقایسهی چندگانه ،5منجر به عدم آشکارسازی فعالیت
در ناحیهی  LGNحین تحریک با محرکهای پاروو و کونیو شده
باشد .در واقع در این حالتها ،روش  ،FWERکه از روشهای
سختگیرانه برای جبران مقایسهی چندگانهی مبتنی بر اندازهی
خوشه به شمار میرود ،اجازهی آشکارسازی فعالیت ناحیهی
 ،LGNکه ابعاد آن در حدود  50میلیمتر ( 5-2وکسل) میباشد
را در میان خوشههای بزرگ فعال شده در قشر بینایی نداده
است .به عالوه ،در روش  FWERبرای برقرار شدن فرضیههای
مورد نظر ،الزم است تا نرمکردن مکانی با  FWHMدر حدود 9
برابر اندازهی وکسل انجام شود که این امر ،فعالیت خوشههای
کوچک را در مقایسه با خوشههای بزرگ تضعیف میکند.

(ج)

شکل ( -)8اختالف معنیدار فعالیت قشر بینایی اولیه ()p<0/01
بین دو گروه کنترل و بیمار ،در اثر محرک:
آ) مگنو ،ب) پاروو ،ج) کونیو

در ادامه ،با استفاده از ماسک به دست آمده برای  ،LGNتفاوت
فعالیت بین دو گروه سالم و بیمار در  LGNمورد بررسی قرار
گرفت .آنالیزهای انجام شده توسط روش تاثیر ثابت ،نشان
دهندهی کاهش معنیدار فعالیت در مسیر مگنو در گروه بیمار
نسبت به گروه سالم میباشد که نتایج مربوط به آن در شکل
( )2ارائه شده است.

 -2-3نتایج آنالیز بینگروهی
نتایج به دست آمده از آنالیز بینگروهی نشان میدهد که افراد
گروه سالم ،در ناحیهی قشر بینایی خود دارای سطح فعالیت
بیشتری نسبت به افراد بیمار میباشند .این تفاوت ،در هنگام
نمایش محرک مگنو ،به میزان بیشتری مشاهده شده است.
الزم به ذکر است که نتایج ارائه شده ،با استفاده از روش FWER
و با سطح معنیداری  p<0/01تصحیح شدهاند.
تصاویر نشان داده شده در شکل ( ،)9نشان دهندهی اختالف
سطح فعالیت بین افراد سالم و بیمار حین نمایش محرکهای
سه مسیر مختلف میباشد .به این معنی که نواحی رنگی در افراد
سالم ،بیشتر از افراد مبتال به  MSفعال شده است.

Multiple Comparison Compensation

شکل ( -)9اختالف معنیدارفعالیت مسیر مگنو بین دو گروه
کنترل و بیمار در ناحیهی )p<01/0( LGN

5
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با این حال ،هیچ الگوی تمایز فعالیت معنیداری در مسیرهای
پاروو و کونیو بین دو گروه سالم و بیمار حین نمایش محرکهای
پاروو و کونیو مشاهده نشد .الزم به ذکر است که عالوه بر حالت
عدم اعمال روش سختگیرانهی  ،FWERدر روش
اعمال  FWERبا  p<0/01نیز اختالف فعالیت در ناحیهی LGN
بر اثر محرک مگنو بین دو گروه سالم و بیمار آشکارسازی گردید.

 -3-3جمعبندی نتایج
با اعمال تحریکهای بینایی طراحی شده به افراد تحت آزمایش،
انجام تصویربرداری عملکردی توسط دستگاه  5/1 MRIتسال و
همچنین بررسی دقیقتر ناحیهی  ،LGNکه پیشتر به اهمیت
آن در پردازش و عبور اطالعات بینایی به قشر بینایی اولیه اشاره
شد ،میتوان بیان کرد که یک اختالل هر چند جزئی در ساختار
 LGNو مسیرهای بینایی ،که از شبکیه وارد این ناحیه شده و
ساختار الیهای  LGNرا به صورت موازی تشکیل میدهد ،موجب
ایجاد اختالل عملکردی در سیستم بینایی میگردد .با توجه به
آسیبهایی که در بیماری  MSبه سیستم بینایی وارد میشود
و نتایج مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است (بخش )9-5
نیز این انتظار وجود داشت که تمایز معنیداری بین عملکرد
مغزی افراد سالم و مبتالیان به  MSدر فرایند بینایی مشاهده
شود.
در قسمت نتایج آنالیز درونگروهی (بخش  ،)5-5آنالیزهای
انجام شده برای ناحیهی  LGNنشان داد که از بین مسیرهای
سهگانه ،مسیر مگنو از سطح فعالیت باالتری برخوردار بوده و
توانایی بیرون آمدن از معیار محتاطانهی  FWERرا دارد ،اما
برای دو مسیر پاروو و کونیو ،تنها در حالت عدم اعمال FWER
بود که فعالیتی یافت شد.
با انجام آنالیزهای بینگروهی (بخش  )9-5بین دو گروه افراد
سالم و بیمار ،حتی با وجود عدم توانایی آنالیز تاثیر ثابت ،برای
تعمیم دادهها ،نتایج به دست آمده ،نشان دهندهی تفاوت
معنیدار سطح فعالیت در مسیر مگنو ،بین دو گروه سالم و
بیمار ،با سطح معنیداری  p<0/01و تصحیح شده به روش
 FWERمیباشد .هنگام نمایش محرکهای پاروو و کونیو،
کاهش فعالیتی در قشر بینایی افراد مبتال به  MSنسبت به افراد
سالم مشاهده شد ،اما تفاوت معنیداری در ناحیهی  LGNدیده
نشد ،در صورتی که این انتظار وجود داشت که در هر سه مسیر،
این تفاوت میان افراد سالم و بیمار مشاهده گردد .این مطلب
نشان دهندهی این است که در بیماران  MSبدون اثرات ،ON
بیشترین آسیب عملکردی به سلولهای مگنو وارد میشود.

بیماران  MSبا استفاده از fMRI

 -4نتیجهگیری و بحث
عملیات فشردهسازی دادهها ،که پیش از انتقال اطالعات از
شبکیه انجام میگردد ،باعث میشود که فرایند انتقال اطالعات
از سطح شبکیه تا قشر مغز ،که به واسطهی مسیرهای بینایی
جلویی و پشتی صورت میگیرد ،بسیار حساس و حیاتی باشد و
هر آسیبی به هرکدام از سه مسیر مگنو ،پاروو و کونیو ،موجب
از دست رفتن حجم زیادی از اطالعات بینایی در فرد شود .در
نتیجه ،اهمیت بررسی عملکرد این سه مسیر ،به عنوان یک
ابزار مناسب برای تشخیص بیماری ،ضروری به نظر میرسد.
هدف از انجام این پروژه ،سنجش اختالالت عملکردی الیههای
مگنو ،پاروو و کونیو در ناحیهی  LGNمسیر بینایی اولیه در
بیماران  MSبه کمک  fMRIمیباشد که تا کنون مطالعهای با
این رویکرد انجام نشده است.
به نظر میرسد که استفاده از تکنیکهایی مانند  ،fMRIمیتواند
در مطالعهی عملکرد مسیرهای بینایی و اختالالت آنها در
بیماری  ،MSتاثیرگذار باشد .یافتن الگوی خاصی از تخریب
عملکردی مگنو ،پاروو و کونیو ،شاید در آینده به عنوان روشی
برای تشخیص  MSدر مراحل اولیههی بیماری ،مورد استفاده
قرار گرفته و کاربرد بالینی پیدا کند.
بیماران مبتال به  ،MSعموما اختالالت بینایی از قبیل تاری دید
در دو یا یک چشم ،دوبینی یا نابینایی موقت ،و مشکالت در
بینایی رنگ را تجربه میکنند .کالبدشکافی و مطالعه روی
تعدادی از بیماران  ،MSفقدان سلولهای مخروطی و عقدهای
را در  %12از بیماران و فقدان آماکرین و سلولهای دوقطبی را
در  %20از بیماران ،نشان داده است ] .[51در یک مطالعهی
دیگر ،کالبدشکافی هشت بیمار ( MSپس از مرگ) ،فقدان قابل
توجه سلولهای پاروو در  LGNرا نشان داده است ].[59
نتایج تستهای فیزیولوژیکی ،از قبیل  ،VEPتستهای
مدوالسیون روشنایی و رنگی ،حساسیت به کنتراست و
فرکانسهای زمانی و مکانی مختلف ] ،[52-25نشان داده است
که در بیماران  MSبا التهاب اعصاب بینایی ( ،)ON+سلولهای
پاروو تحت تاثیر قرار گرفته و عالیم بینایی در فرد ،آشکار شده
است .اما برای افرادی که در مراحل اولیهی بیماری  MSقرار
داشته و التهاب اعصاب بینایی در دادههای ساختاری آنها دیده
نمیشود ( ،)ON-احتمال وقوع سه حالت وجود دارد )5 :فقط
آسیب دیدن سلولهای مگنو )9 ،فقط آسیب دیدن سلولهای
پاروو )5 ،آسیب دیدن هر دو نوع سلول
در این پژوهش ،آنالیزهای انجام شده در سطوح درونگروهی و
بینگروهی ،نشان دهندهی تفاوت سطح فعالیت در مسیرهای
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بینایی دو گروه سالم و بیمار میباشد .در اینجا ،از طریق
مشخص کردن ناحیهی مورد نظر روی  ،LGNبه بررسی دقیقتر
این ناحیه در بین دو گروه پرداخته شده است .نتایج به دست
آمده حاکی از وجود یک تفاوت معنیدار میان سطح فعالیت
ناحیهی  LGNناشی از مسیر مگنو در دو گروه میباشد .با وجود
اینکه در نتایج پردازش بینگروهی ،تفاوت معنیداری میان
سطح فعالیت قشر بینایی دو گروه حین نمایش محرکهای
پاروو و کونیو مشاهده شد ،اما برای ناحیهی  ،LGNتفاوت
معنیداری بین فعالیت قشر بینایی در دو گروه ،یافت نشد.
موراو و همکارانش ] ،[29بیان کردند که بیماران  MSکه عالیم
بینایی در آنها مشاهده شده ،دچار آسیب به سلولهای پاروو
شدهاند ،اما بیمارانی که تنها به سلولهای مگنو آنها آسیب
رسیده است ،معموال بدون عالیم بینایی هستند .الزم به ذکر
است که در پژوهش حاضر نیز بیماران  MSبدون التهابات
اعصاب بینایی ( ،)ON-مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج
عملکردی به دست آمده (اختالل در عملکرد حین محرک
مگنو و عدم اختالل در عملکرد حین سایر محرکها) ،با نتایج
مطالعهی موراو و همکارانش ،سازگار بوده است.
برای تحقیقات آتی در این حوزه ،پیشنهاد میشود که به منظور
بهبود و از بین بردن نواقص مشاهدات و افزایش رزولوشن مکانی،
از یک دستگاه  MRIبا میدان مغناطیسی قویتر ( 5تسال)
استفاده شود .همچنین ،پیشنهاد میشود که به جای استفاده از
پروژکتور و پرده برای نمایش محرک به فرد داخل اسکنر (که با
شرایط ایدهآل نمایش محرک ،فاصله دارد) ،از ابزارهای
استاندارد ،مانند دوربینهای چشمی سازگار با  ،MRIبهره گرفته
شود.
یکی از چالشهای اصلی در انجام این پروژه ،شناسایی بیماران
 MSو متقاعد کردن آنها برای مشارکت در این تحقیق بود .با
توجه به شرایط خاص بیماران مبتال به  ،MSاز قبیل ناتوانی
حرکتی ،لرزش اندامهای حرکتی ،افسردگی ،بیحوصلگی و
احساس ضعف و خستگی مفرط ،امکان طوالنیتر شدن زمان
پروتکل تصویربرداری ،میسر نبود .در راستای بهبود نتایج
تحلیلهای آماری انجام شده ،میتوان تعداد دفعات نمایش
بلوکهای تحریک  P ،Mو  ،Kتعداد جلسات دادهبرداری و
همچنین تعداد افراد شرکت کننده در هر دو گروه سالم و بیمار
را افزایش داد.
الزم به ذکر است که در این پژوهش به دلیل کم بودن تعداد
افراد شرکت کننده و همچنین عدم وجود اجراهای متعدد برای
Albinism

هر فرد ،امکان استفاده از مدل تاثیر مخلوط وجود نداشته و
بنابراین نتایج به دست آمده ،صرفا در مورد همین افراد بررسی
شده ،صادق بوده و قابل تعمیم نمیباشد .با این حال ،نتایج به
دست آمده ،به عنوان گام نخست در راستای اعتبارسنجی
فرضیهی اختالل عملکردی مسیرهای بینایی مبتالیان به ،MS
قابل قبول میباشد.
در زمینهی طراحی تحریکهای بینایی اختصاصی برای هر
مسیر بینایی ،میتوان مطالعات بیشتری انجام داد تا فعالیت
عملکردی هر مسیر به صورت بهتری مشاهده شده و از هم
تفکیک گردند .همچنین ،بهتر است تحریک به گونهای طراحی
شده و مورد استفاده قرار گیرد که بتوان به وسیلهی آن ،کل
ناحیهی  LGNو هرکدام از قسمتهای چپ و راست آن را به
طور جداگانه تحریک و مکانیابی کرد.
پروتکل تصویربرداری  fMRIبه کار گرفته شده در این پژوهش،
تصویربرداری از ناحیهی در برگیرندهی مسیر بینایی اولیه
(شامل  )LGNرا با رزولوشن مکانی قابل قبولی انجام داده و
تعداد برشهای محدودی ( 95برش) را اخذ کرده است .در
نتیجه ،با توجه به هدف این تحقیق ،تنها چند سانتیمتر از قشر
بینایی در دادههای کنونی پوشش داده شده است .با این حال،
برای بررسی دقیقتر صحت عملکرد محرکهای بینایی P ،M
و  ،Kبا مشاهدهی سطح فعالیت در -ROIهای دیگر ،که اطالعات
بینایی از شبکیه به آنها ختم میشود ،میتوان اطالعات مفیدتر
و جامعتری را از میزان تخریب اطالعات و کاهش سطح فعالیت
در بیماران  MSبه دست آورد.
مطالعات عملکردی روی مسیرهای بینایی در گروههای سالم و
بیمار ،میتواند منجر به افزایش آگاهی در مورد بیماریهایی که
باعث اختالل عملکردی این مسیرها میشوند ،گردد .مشاهده
شده است که مسیرهای بینایی در مغز انسانهایی که مبتال به
بیماری زالی 5هستند ،غیرعادی میباشند ] .[51به طور مشابه،
میتوان در بیماریهای انحطاطی ،مانند پارکینسون ،آلزایمر،
اسکیزوفرنی ،افسردگی و چند بیماری دیگر ،که بینایی را تحت
تاثیر قرار میدهند نیز اختالل عملکردی مسیرهای بینایی را
برای طیف وسیعتر ،با جامعهی آماری باالتر و در بر گیرندهی
بیمارانی با مراحل مختلف بیماری ،مورد بررسی قرار داده و شاید
بتوان تخریبهای عملکردی معنیداری برای هر سه نوع سلول
مگنو ،پاروو و کونیو به دست آورده و نتایج را به کل جامعهی
بیماران ،تعمیم داد.
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 سپاسگزاری-5
 از آقایان دکتر مجتبی زارعی و دکتر،نویسندگان این مقاله
 به پاس راهنماییها،سورنا سهیلینژاد و خانم دکتر میرزاشیرازی
 از مرکز ملی نقشهبرداری مغز دانشگاه،و همکاریهای ایشان
 از بیمارستان فوق، به سبب حمایت مالی،شهید بهشتی
 وMRI  به دلیل در اختیار قرار دادن دستگاه،تخصصی کسری
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