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ABSTRACT

Bipolar Disorder

The well-timed and correct diagnosis of Bipolar Disorder (BD) followed by proper
treatment is vital for avoiding the progress of the illness. Although using resting-state
functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI) data and the features extracted from
them may have an important role in diagnosing this kind of brain disorder, few
researches have been conducted on this illness and the obtained results are not accurate.
In this research we used a new approach to diagnose BD I. By using seed-based
correlation we used the following 4 regions of interest in order to extract the connectivity
maps for each subject: the posterior cingulate cortex (PCC) to probe the default mode
network (DMN), the amygdala and the subgenual cingulate cortex (sgACC) to probe the
salience network (SN) and the dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) to probe the
frontoparietal network (FPN). After computing the connectivity maps for each subject
we extracted the most important connectivities using different threshold on the t-value
from the t-test that we applied on them and then we used a support vector machine
(SVM) using only four combined features and a leave one out cross-validation
(LOOCV) method to classify the two groups. The proposed method was done on rsfMRI data from 49 healthy control subjects and 34 BD I patients and an accuracy of
higher than 90% was obtained in differentiating the two groups from each other. Also
there were no hyper-connectivity between the 4 ROIs and the rest of the brain regions
for the BD I groups in relation with the healthy controls. The regions that had most of
the hypo-connectivity with the 4 ROI’s that we used were: the angular gyrus (Ag) and
the orbitofrontal cortex (OFC) with the PCC, the anterior cingulate cortex with the
amygdala and the dlPFC and the inferior temporal gyrus (ITG) with the sgACC.
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چکیده

تشخیص به موقع و صحیح اختلال دوقطبی ( )BDو متعاقب آن انجام فرایندهای درمانی ،برای جلوگیری
اختلال دوقطبی
از پیشرفت و وخیم شدن این بیماری ضروری است .اگر چه استفاده از دادههای مبتنی بر تصویربرداری
تصویربرداری تشدید
مغناطیسی عملکردی در تشدید مغناطیسی عملکردی در حال استراحت ( )rs-fMRIو ویژگیهای استخراج شده از آنها ممکن
است نقش موثری در تشخیص اختلال دوقطبی داشته باشد ،اما تا کنون تحقیقات اندکی روی تشخیص
حالت استراحت
افراد مبتلا به  BDبه کمک  rs-fMRIصورت گرفته و نتایج به دست آمده نیز از صحت بالایی برخوردار
ارتباطات عملکردی
نبوده است .در این تحقیق یک روش جدید مبتنی بر ارتباطات عملکردی برای تشخیص  BD Iارائه
همبستگی مبتنی بر دانه شده است .برای این منظور با استفاده از ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه ،چهار ناحیهی ،dlPFC ،PCC
آزمون t
 amygdalaو  sgACCبه ترتیب به عنوان نمایندههای شبکهی  FPN ،DMNو  SNدر نظر گرفته شده
تا ارتباطات عملکردی میان آنها و سایر نواحی مغز محاسبه گردد .پس از محاسبهی ارتباطات
ماشین بردار پشتیبان
عملکردی برای هر فرد ،با استفاده از آستانهگذاری مقدار  tویژگی های مفیدتر انتخاب شده و سپس با
یک ماشین بردار پشتیبان ( )SVMو روش اعتبارسنجی متقابل  LOOCVو تنها با استفاده از چهار
ویژگی ترکیبی ،طبقهبندی افراد سالم و افراد دارای اختلال  BD Iانجام شده است .نتایج روش پیشنهادی
روی دادههای  rs-fMRIمربوط به  25فرد سالم و  52فرد مبتلا به  BD Iمورد استفاده قرار گرفته و
صحت طبقهبندی بیش از  %50حاصل شده است .همچنین در بررسی ارتباطات عملکردی بین چهار
ناحیهی مذکور و سایر نواحی مغز در افراد مبتلا به  BD Iنسبت به افراد سالم کاهش معنیداری در
ارتباطات مشاهده شده است .ناحیههای  Agو ( OFCبا دانهی ( ACC ،)PCCبا دانههای  dlPFCو
 )amygdalaو ( ITGبا دانهی  )sgACCدر افراد دارای اختلال بیشترین افت ارتباطات عملکردی را با
چهار ناحیهی مذکور داشتهاند که این نتایج با نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه سازگار میباشد.
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 -4مقدمه
اختلال دوقطبی )BD( 2یک اختلال مغزی است که افراد مبتلا
به آن دچار تغییراتی در حالتهای رفتاری خود میشوند .این
حالتهای رفتاری مختلف شامل افسردگی و شیدایی (یا
شیدایی خفیف) بوده که بسته به انواع مختلف زیردستههای آن
چگونگی بروز این تغییرات رفتاری در افراد متفاوت است .حالت
افسردگی در اختلال دوقطبی نوع اول )BD I( 8بسیار مرسومتر
بوده اما شرط کافی برای تشخیص آن محسوب نمیشود به
طوری که حداقل یک دورهی شیدایی لازم است تا بتوان
مبتلایان به این اختلال را به عنوان افراد دارای  BD Iمعرفی
کرد [ .]8 ،2اختلال دوقطبی نوع دوم )BD II( 5دارای علایمی
شبیه به نوع اول است با این تفاوت که دورههای شیدایی در آن
خفیفتر بوده و برخلاف  BD Iافراد مبتلا به  BD IIوارد فاز
شیدایی شدید نمیشوند [ .]8یکی دیگر از زیردستههای این
اختلال خلق ادواری 2است که در آن حالت افسردگی شدید
وجود نداشته و افراد مبتلا دارای سابقهای از شیدایی خفیف
هستند .از لحاظ تشخیصی ،شناسایی افراد مبتلا به  BD Iاز
اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این افراد دچار حالت شیدایی
نسبتا شدیدی شده و باعث انجام کارهایی با خطر و ریسک بالا
میشود که برای فرد و اطرافیانش خطرناک و زیانبار است.
نحوهی تشخیص این اختلال در اکثر نقاط جهان یکسان بوده
و طبق یک سری از معیارهای روانشناسی انجام میشود ،به
طوری که اگر فرد مبتلا به  BDباشد زیردستهای که در آن قرار
دارد نیز مشخص میگردد .البته در حالت کلی افراد مشکوک به
اختلال  BDباید چندین جلسه زیر نظر متخصص قرار گرفته و
با صرف وقت و هزینهی زیاد از وضعیت خود اطلاع پیدا کنند.
قابل ذکر است که ،به دلیل عدم وجود بعضی از نشانههای قطعی
در شناسایی این اختلال ،ممکن است افرادی به اشتباه بیمار و
یا سالم تشخیص داده شده و یا حتی زیردستهای که در آن قرار
دارند به اشتباه تشخیص داده شود .همچنین به دلیل وجود
شباهتهای زیاد میان علائم  BDو سایر اختلالات مغزی نظیر
بیشفعالی ،اسکیزوفرنی (در فاز شیدایی  )BDو اختلال
افسردگی اساسی (در فاز افسردگی  )BDامکان تشخیص اشتباه
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 BDتوسط متخصصان وجود داشته و در نهایت ممکن است با
توجه به اتخاذ روش درمانی اشتباه ،حالت رفتاری بیمار وخیمتر
شود .برای جلوگیری از تشخیص اشتباه متخصص و کاهش
خطای تشخیص در این اختلال میتوان از دادههای عملکردی
نظیر الکتروانسفالوگرافی )EEG( 9و تصاویر تشدید مغناطیسی
عملکردی )fMRI( 8استفاده کرد .در سالهای اخیر استفاده از
دادههای  fMRIبه منظور تشخیص اختلالات مغزی بسیار مورد
توجه قرار گرفته است که دلیل اصلی آن ،حد تفکیک مکانی
بالای  fMRIو امکان اخذ اطلاعات عملکردی از عمق مغز
میباشد .در واقع  fMRIیک نوع روش تصویربرداری بدون خطر
مبتنی بر  7 MRاست که اطلاعاتی از عملکرد مغز در اختیار
پژوهشگران قرار میدهد .این نوع تصویربرداری با استفاده از
این ویژگی که خون دارای اکسیژن نسبت به خون خالی از
اکسیژن در میدان مغناطیسی متفاوت عمل میکند ،کنتراست
لازم جهت تشکیل تصاویر عملکردی را ایجاد مینماید [.]5
امروزه استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی در
حالت استراحت )rs-fMRI( 6برای تشخیص اختلالات مغزی به
دلیل سهولت اخذ دادهها و عدم نیاز به آموزش و همکاری فرد
برای انجام یک فعالیت مغزی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی شبکههای عملکردی مغز به کمک دادههای
در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات
اخیر نشان میدهند که شبکههای حالت پیشفرض،)DMN( 5
برجستگی )SN( 20و آهیانهای جلویی )FPN( 22سه شبکهی
اساسی در مغز هستند که در بسیاری از فرایندهای ادراکی و
نیز در حالت استراحت مغز فعالیت نسبتا زیادی دارند [.]8-2
نواحی شبکهی  DMNمانند قشر میانی جلوی پیشانی28
( ،)mPFCقشر کمربندی خلفی )PCC( 25و لوبول آهیانهای
تحتانی )IPL( 22در زمان استراحت مغز ،مانند رویاپردازی یا
مرور خاطرات ،بیشترین فعالیت و ارتباط را با یکدیگر دارند.
از این رو شبکهی  DMNیک شبکهی مهم در تحلیل دادههای
 rs-fMRIمیباشد [ .]7شبکهی  SNیک شبکهی بزرگ مغزی
شامل نواحی اصلی قشر کمربندی قدامی ،)ACC( 29آمیگدالا28
و اینسولا 27بوده که وظیفهی اصلی آنها شناسایی تحریکهای
rs-fMRI

2

20

8

22
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خارجی است که باعث برانگیختگی و توجه مغز میشود [.]6
تحقیقات گذشته نشان میدهد که هرگاه مغز بخواهد بین
فعالیت در دو شبکهی اجرایی مرکزی )CEN( 2و  DMNتغییر
وضعیت دهد ،شبکهی  SNفعال میشود .در واقع شبکهی SN
مانند یک واسط بین این دو شبکه عمل میکند [ .]5شبکهی
 FPNمتشکل از نواحی قشر پشتی و جنبی جلوی پیشانی8
( )dlPFCو قشر آهیانهای خلفی ،)PPC( 5از شبکههای مهم
بوده که وظیفهی توجه و تمرکز مغز را بر عهده دارد .نتایج
پیشین حاکی از وجود ناحیههایی در  FPNو  DMNبوده که با
یکدیگر در تعامل هستند .از این رو شبکهی  FPNیک شبکهی
اساسی در بررسی دادههای  rs-fMRIبه شمار میرود [.]20
مطالعات اخیر نشان میدهد که ناهنجاریهای ارتباطی زیادی
در شبکههای  FPN ،DMNو  SNبین افراد سالم و افراد مبتلا
به  BDوجود دارد [ .]22-22در مقالهی [ ]29مشاهده شده
است که ارتباط ناحیهی  mPFCبا  DMNدر افراد مبتلا به BD
نسبت به افراد سالم کاهش مییابد .با این وجود با استفاده از
تحلیل مولفههای مستقل 2مشاهده شده است که ارتباطات
عملکردی در  FPNدر افراد مبتلا به  BD Iنسبت به افراد سالم
افزایش مییابد [ .]28در مقالهی [ ]27مشاهده شده که در افراد
مبتلا به  BD Iارتباطات عملکردی ناحیهی  ACCبا سایر
نواحی  DMNکاهش یافته و میزان ارتباطات عملکردی بین
 ACCو  PCCنیز تضعیف شده است .مشاهده میشود که
تحقیقات انجام شده روی این اختلال به نتایج یکسانی همگرا
نشده است که از دلایل آن میتوان به استفاده از روشهای
مختلف ،کم بودن تعداد نمونهها و عدم توجه به زیردستههای
این اختلال در زمان اخذ دادههای  fMRIاشاره کرد.
از مطالعات انجام شده روی طبقهبندی افراد مبتلا به  BD Iو
افراد سالم میتوان به مقالهی [ ]26اشاره کرد که در آن با
استفادهی همزمان از ویژگیهای عملکردی و ساختاری مغز و
روش ( SVM-FoBa9تلفیق یک روش رفتوبرگشتی انتخاب
ویژگی با طبقهبند  ،)SVMصحت طبقهبندی در حدود %60
حاصل شده است .در مقالهی [ ]25با استفاده از ویژگیهای
استخراج شده از ارتباط پویای نواحی به کمک معیار همبستگی
(که تغییرات ارتباطات عملکردی بین نواحی را در طول زمان
بررسی میکند) و مقایسهی آن با ارتباط ایستای نواحی ،صحت
طبقهبندی  %62به دست آمده است .نتیجهی دیگر به دست
آمده از مقالهی [ ]25این است که استفادهی توام از ویژگیهای

ارتباط پویای نواحی و ارتباط ایستای آنها ،تغییر چندانی در
بهبود صحت طبقهبندی ایجاد نکرده و تنها با استفاده از بررسی
ارتباطات پویا میتوان به صحت قابل قبولی دست یافت .در
پژوهشی دیگر برای طبقهبندی افراد دارای  BDو افراد سالم ،با
بررسی ارتباطات عملکردی کل نواحی مغز در حالت استراحت،
مشخص شده که عمدهی تمایز ارتباطی بین نواحی که باعث
تفکیک افراد سالم از افراد دارای  BDمیشود بین غدههای
قاعدهای و سه شبکهی مغزی  SN ،DMNو  CENقرار داشته
و با استفاده از یک روش خوشهبندی بدون نظارت ،صحت
طبقهبندی  %65به دست آمده است [ .]80در مقالهی []82
سعی شده است تا با استفاده از نظریهی گراف و در نظر گرفتن
هر واکسل به عنوان یک گره و محاسبهی تعداد ارتباطات هر
گره (درجه) به عنوان ویژگی ،افراد دارای  BDاز افراد سالم
طبقهبندی شوند .طبقهبند مورد استفاده در این تحقیق یک
 SVMبا کرنل  RBFبوده که توانسته است با صحت  %62افراد
سالم را از افراد دارای  BDتفکیک کند .در تحقیق مذکور برای
هر فرد ضریب همبستگی بین تمام واکسلها محاسبه شده که
از حجم محاسباتی بسیار بالایی برخوردار است .از دیگر
تحقیقات انجام شده میتوان به مقالههای [ ]88و [ ]85اشاره
کرد که صحت طبقهبندی در آنها کمتر از  %70بوده که نسبت
به سایر روشها نتیجهی مطلوبی به حساب نمیآید.
در تحقیق حاضر ،از روش تحلیل ارتباطات عملکردی بر پایهی
دانه 8استفاده شده است .به طوری که برای هر یک از شبکههای
 DMNو  FPNیک ناحیه و برای شبکهی  SNدو ناحیه به عنوان
مرجع در نظر گرفته شده [ ]82و ارتباطات عملکردی این
نواحی با سایر واکسلهای مغز محاسبه شده است .دلیل اتخاذ
این رویکرد این است که با توجه به مقالهی [ ]82مشخص شده
که ارتباطات عملکردی این سه شبکه با سایر نواحی مغز بین
افراد سالم و مبتلا به  BDتمایز معنیداری دارد .از این رو با
استفاده از ویژگیهای استخراج شده از ارتباط این نواحی با سایر
نواحی مغز ،تلاش شده است تا افراد سالم از افراد دارای BD I
طبقهبندی شوند .ناحیههای  PCCو  dlPFCبه ترتیب به عنوان
نواحی مرجع برای شبکههای  DMNو  FPNانتخاب شده و
برای شبکهی  SNدو ناحیهی مرجع  amygdalaو  sgACC7در
نظر گرفته شده است .با توجه به تحقیقات پیشین انتظار میرود
که میان افراد سالم و افراد دارای  BDناهنجاریهای ارتباطی
این نواحی مرجع با سایر نواحی مغز مشاهده شود [.]82

2

9

8

8

Central Executive Network
Dorsal Lateral Pre-Frontol Cortex
5
Posterior Parietal Cortex
2
)Independent Component Analysis (ICA

Support Vector Machine-Forward Selection Backward Elimination
Seed-based Functional Connectivity
7
)Subgenual Anterior Cingulate Cortex (sgACC
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در ادامهی این مقاله ،در بخش  8به بررسی دادههای مورد
استفاده ،نحوهی پیشپردازش دادهها و چگونگی استخراج
ویژگی برای طبقهبندی پرداخته شده ،در بخش  5نتایج حاصل
از طبقهبندی ارائه شده ،بخش  2به بحث و بررسی نتایج به
دست آمده اختصاص داده شده و در نهایت در بخش 9
جمعبندی و نتیجهگیری انجام شده است.

 -2ابزار و روشها
در این بخش ابتدا به معرفی دادههای  rs-fMRIمورد استفاده
در این تحقیق و شیوهی اخذ آنها پرداخته شده و سپس
پیشپردازش انجام شده روی دادهها مطرح شده است .در ادامه،
نحوهی محاسبه و تحلیل ارتباطات عملکردی جهت استخراج
ویژگی و رویکرد این مقاله برای انتخاب ویژگی و طبقهبندی
افراد سالم از افراد دارای  BD Iتوضیح داده شده است.

 -4-2دادههای مورد استفاده
در این تحقیق از دادههای مرجع [ ]89موجود در یک
وبسایت 2استفاده شده است .این مجموعهی داده شامل 99
دادهی  fMRIمربوط به افراد سالم و  20داده مربوط به افراد
دارای اختلال دوقطبی نوع اول ( )BD Iمیباشد .از هر فرد
دادههای  rs-fMRIبه مدت  502ثانیه اخذ شده است .اطلاعات
تکمیلی بیشتر اعم از سن ،جنسیت و  ...برای هر فرد در مرجع
[ ]89ارائه شده است.
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 -9-2پیشپردازش دادهها
پیشپردازش تمام دادهها با استفاده از نرمافزار  ]88[ FSLانجام
شده است .در ابتدا با استفاده از جعبهابزار  BET8قسمت مربوط
به مغز از تمام تصاویر ساختاری استخراج شده و سپس دادههای
عملکردی هر فرد به صورت زیر پیشپردازش شده است.
 -2حذف  9دادهی حجمی اولیه برای رسیدن دستگاه به یک
حالت پایدار
 -8اعمال یک فیلتر بالاگذر گوسی با فرکانس قطع پایین 0/02
هرتز
 -5اصلاح حرکت از طریق انطباق تمام حجمهای اخذ شده بر
حجم وسطی
 -2اصلاح زمانی برشهای اخذ شده برای هر حجم از طریق
تطبیق تمام برشها بر برش وسطی حجم
 -9اعمال فیلتر مکانی گوسی با  9 FWHM7میلیمتر برای
افزایش SNR6
 -8انطباق تمام تصاویر عملکردی بر یک تصویر استاندارد5
پس از اتمام پیشپردازش ،تعداد نهایی دادهها مربوط به افراد
سالم و دارای  BD Iبه ترتیب برابر با  25و  52شده است .دلیل
کاهش دادهها ،نامطلوب بودن تصاویر اخذ شده از برخی افراد
به دلیل حرکات شدید بوده که حتی با روشهای متداول اصلاح
حرکت نیز نتایج مناسبی حاصل نشده است.

 -1-2آنالیز ارتباطات عملکردی

برای اخذ دادههای  rs-fMRIاز تصویربرداری با وزن
برشهای اکسیال 8با ضخامت برش  2میلیمتر ،تعداد کل
برشها برابر  8 TR ،52ثانیه 5 TE ،میلیثانیه ،زاویهی
چرخش 50 5درجه ،ماتریس  82×82و میدان دید258×258 2
میلیمترمربع استفاده شده است .همچنین در تمامی مراحل
اخذ دادههای  rs-fMRIچشم افراد بسته بوده است.
از هر فرد تصویر ساختاری  T1با برشهای ساجیتال 9و حد
تفکیک مکانی بالا با ضخامت برش  2میلیمتر ،تعداد کل برشها
برابر  2/5 TR ،278ثانیه 8/88 TE ،میلیثانیه ،زاویهی چرخش
 50درجه ،ماتریس  898×898و میدان دید 890×890
میلیمترمربع نیز اخذ شده است.

برای بررسی ارتباطات عملکردی بین چهار دانهی انتخابی و
سایر واکسلهای مغز ،چهار ناحیهی مورد توجه 20به صورت
کرههایی به شعاع  8میلیمتر در نظر گرفته شده است .مرکز هر
کدام از این چهار ناحیه که به عنوان نمایندهی شبکههای
 SN ،DMNو  FPNدر نظر گرفته شدهاند به صورت زیر
میباشد.
 PCC -2نیمکرهی چپ با مختصات -88[ )-9 ،-90 ،58( MNI
 ]86برای شبکهی DMN
 sgACC -8نیمکرهی چپ با مختصات )-2 ،82 ،-6( MNI
[ amygdala ،]50 ،85نیمکرهی چپ با مختصات ،-25( MNI
 ]58 ،52[ )-85 ،-9برای شبکهی SN
 dlPFC -5نیمکرهی چپ با مختصات )-58 ،87 ،85( MNI
[ ]52 ،55برای شبکهی FPN

2

8

8

7

 -2-2نحوهی تصویربرداری
*T2

https://openneuro.org/datasets/ds000030
Axial
5
Flip Angle
2
)Field of View (FOV
9
Sagittal

Brain Extraction Toolbox
Full Width at Half Maximum
6
Signal to Noise Ratio
5
MNI152_T1_2mm
20
)Region of Interest (ROI
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مکان هر یک از دانههای در نظر گرفته شده روی برشهای
اکسیال در شکل ( )2قابل مشاهده است .دلیل انتخاب این سه
شبکه این است که در تحقیقات اخیر ثابت شده که نحوهی
ارتباطات عملکردی این سه شبکه با یکدیگر و نیز با سایر
نواحی مغز میتواند زیستنشانگر خوبی برای تشخیص طیف
گستردهای از اختلالات روانی از افراد سالم باشد [.]58 ،59

شکل ( -)4محل قرارگیری هر کدام از دانههای مورد بررسی ،آ)
 ،PCCب)  ،dlPFCپ)  ،amygdalaت)

sgACC

دلیل انتخاب چهار دانهی مذکور به عنوان نواحی نمایندهی این
سه شبکه این است که این چهار ناحیه بیشترین ارتباطات
عملکردی را با سایر نواحی شبکهی خود داشته و به عنوان
مرکز فعالیت شبکهی خود در نظر گرفته میشوند [.]58 ،59
سریهای زمانی  BOLD2مربوط به تمام واکسلهای داخل این
چهار ناحیه ،استخراج شده و پس از میانگینگیری از آنها،
میزان ضریب همبستگی پیرسون آنها با سایر واکسلهای مغز
به طور جداگانه محاسبه شده است .در نهایت برای هر فرد چهار
بردار همبستگی ایجاد شده که هر یک میزان همبستگی دانهی
مورد نظر با سایر واکسلهای مغز را نشان میدهد .برای نرمالیزه
کردن ،از طریق تبدیل فیشر میزان همبستگیهای محاسبه
شده به مقادیر  z-scoreتبدیل شده است.

 -5-2انتخاب ویژگی و طبقهبندی
پس از به دست آوردن چهار بردار همبستگی برای تمام افراد،
آزمون آماری  8 tبه طور جداگانه روی هر درایه از هر بردار انجام
شده تا مقادیر ارتباطات عملکردی که بین دو گروه از لحاظ
آماری تفاوت معنیدار دارند مشخص گردد .لازم به ذکر است
که گوسی بودن توزیع مقادیر هر درایه در هر بردار (پیشفرض
استفاده از آزمون  )tبرای تمام درایهها بررسی و تایید شده است.
در آزمونهای آماری انجام شده ،میزان ( p-value<0/09متناظر
با  )|t|>2/58به عنوان مقدار آستانهی معنیدار بودن تمایز در
نظر گرفته شده است .پس از به دست آوردن واکسلهایی که
ارتباطات عملکردی آنها با دانههای انتخابی به طور معنیداری
Blood Oxygen Level Dependent
T-Test

2

بین دو گروه متفاوت است ،مقادیر آستانهی مختلفی برای مقدار
 tدر نظر گرفته شده تا میزان صحت طبقهبندی بر حسب تغییر
آستانهی  tمقایسه شود .سپس میانگین مقادیر z-score
درایههای انتخابی برای هر کدام از دانههای در نظر گرفته شده
(هر یک از چهار بردار) به عنوان ویژگی استخراج شدهی نهایی
برای هر فرد در نظر گرفته شده است .در نهایت برای هر فرد با
توجه به مقدار آستانهی در نظر گرفته شده ،چهار مقدار ویژگی
به دست آمده که در شکل ( )8نمایش داده شده است .پس از
به دست آوردن ویژگیهای مورد نظر برای هر فرد ،از یک
طبقهبند  SVMبا کرنل  RBFجهت طبقهبندی استفاده شده
است .روش بررسی صحت طبقهبندی به صورت  LOOCV5بوده
به صورتی که در هر مرحله یک نمونه از دادهها به عنوان دادهی
آزمایش و سایر دادهها به عنوان دادهی آموزش در نظر گرفته
شده و صحت طبقهبندی دادهی آزمایش محاسبه شده است.
این روند تا آنجا تکرار شده که تمام دادهها یک بار به عنوان
داده ی آزمایش در نظر گرفته شوند .پس از به دست آمدن
صحت طبقهبندی برای تمام دادههای آزمایش ،میانگین آنها
به عنوان صحت کلی طبقهبند در نظر گرفته شده است.

شکل ( -)2بردار ویژگی مربوط به هر فرد با توجه به
آستانهی در نظر گرفته شده

مقدار

 -9نتایج
همانطور که اشاره شد ،با توجه به آزمون  tانجام شده ،چهار
بردار ویژگی برای هر فرد به دست آمده است .جزئیات مربوط
به آزمون  tدر جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( -)4مقادیر کمینه و میانگین  tبرای ارتباطات
عملکردی هر واکسل با دانهی متناظر
مقدار میانگین

*

کمینهی مقدار

t

دانه

-8/20

-2/90

PCC

-8/25

-2/55

dlPFC

-8/22

-2/28

amygdala

-8/55

-2/57

sgACC

میانگین* :مقدار میانگین  tمحاسبه شده برای ارتباطات عملکردی
واکسلهایی که  tآنها در بازهی ( ،-2/58کمینهی مقدار  )tاست
Leave One Out Cross Validation

5

8
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برای هر مقدار آستانهی  ،tبا میانگینگیری از مقادیر
واکسلهایی که شرایط مقدار آستانه را رعایت کردند ،برای هر
فرد یک بردار با چهار ویژگی به دست آمده و برای طبقهبندی
مورد استفاده قرار گرفته که نتایج آن در جدول ( )8ارائه شده
است .مشاهده میشود که در این مقاله تنها با استفاده از چهار
ویژگی ،طبقهبندی افراد دارای  BD Iاز افراد سالم با صحتی
بالاتر از  %50انجام شده که نسبت به روشهای پیشین نتیجهی
مطلوبی به شمار میرود.
z-score

57

همچنین محل هر یک از ناحیههایی که بین افراد دارای اختلال
و افراد سالم دچار افت ارتباطات عملکردی شده و دانههای
متناظر با آنها در شکل ( )5نشان داده شده است.

جدول ( -)2نتایج طبقهبندی افراد سالم از افراد دارای  BD Iبا
توجه به مقادیر آستانهی )mean±std %( t
حساسیت

اختصاصیت

صحت

آستانهی

t < -2/58

87/89±0/27

65/87±0/57

77/22±0/28

میانگین < t

75/95±0/29

65/87±0/57

75/98±0/22

t < -5/9

69/85±0/58

55/66±0/82

50/58±0/50

t < -2

68/59±0/55

55/66±0/82

65/28±0/52

t

همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون آماری،
مشخص شده که در افراد مبتلا به  ،BD Iمیزان ارتباطات
عملکردی نواحی  amygdala ،dlPFC ،PCCو  sgACCبا سایر
نواحی مغز به طور معنیداری کاهش پیدا کرده است .از
ناحیههایی که ارتباطات عملکردی آنها با ناحیهی PCC
کاهش یافته است میتوان به چین گوشهای ،2قشر میانی
پیشانی 8و قشر مداری جلویی 5مغز اشاره کرد .همچنین
مشاهده میشود که در افراد مبتلا به  ،BD Iنواحی  dlPFCو
 amygdalaدچار افت شدید ارتباطی با ناحیهی قشر کمربندی
قدامی 2مغز شدهاند .نتایج دقیق به دست آمده از افت ارتباطات
عملکردی نواحی در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول ( -)9نتایج به دست آمده از دستهبندی ناحیههای

شکل ( -)9محل قرارگیری هر یک از دانهها و ناحیهای که با
دانهی مورد نظر بیشترین افت ارتباطات عملکردی را در افراد
دارای اختلال دارد-2 ،آ تا -2ت (بالا به پایین)،dlPFC ،PCC :
 amygdalaو -8 ،sgACCآ-5 ،L-Ag :آ-8 ،L-OFC :بL- :
-8 ،ACCپ-8 ،L-ACC :تR-ITG :

دارای بیشترین کاهش ارتباطات عملکردی با دانهی مورد نظر

 -4-9مقایسهی  ROCطبقهبندی بر حسب

حجم
ناحیه
()mm3

کمینهی
مقدار t

ناحیهی دارای بیشترین
افت ارتباطات عملکردی
با دانهی متناظر

دانه

826

-2/55

L-Ag9

PCC

806

-2/82

L-OFC8

7722

-2/57

L-ACC7

dlPFC

5006

-2/50

L-ACC

amygdala

820

-2/05

R-ITG6

sgACC

آستانههای  tدر نظر گرفته شده
از طریق آستانهگذاری روی مقادیر  ،tبه ازای هر  tچهار بردار
ویژگی برای هر فرد استخراج شده و عمل طبقهبندی به صورت
جداگانه انجام شده است .همانطور که در جدول ( )8مشاهده
میشود ،کیفیت طبقهبندی به شدت به مقدار آستانهی t
وابسته است .این آستانه باید از مقدار میانگین  tبیشتر باشد
2

9

8

8

)Angular Gyrus (AG
)Medial PreFrontal Cortex (mPFC
5
)Frontal Orbital Cortex (FOC
2
)Anterior Cingulate Cortex (ACC

Left Angular Gyrus
Left Orbital Frontal Cortex
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زیرا با قرار دادن آستانهی مورد نظر روی مقدار میانگین  tو یا
بیشتر از آن ،نتایج طبقهبندی به شدت تضعیف شده است.
در این مقاله با استفاده از منحنی  ROC2به مقایسهی
آستانههای در نظر گرفته شده روی مقادیر  tپرداخته شده است.
در این روش با استفاده از روش پیشنهادی در [ ]57پس از
آموزش طبقهبند  SVMبا کرنل  ،RBFمقادیر احتمال پسین هر
یک از کلاسها به دست آورده شده و سپس با قرار دادن
آستانههای مختلف روی احتمال پسین خروجی هر کدام از
-SVMهای آموزش داده شده ،نمودار  ROCمتناظر با هر
طبقهبند رسم شده است (شکل .)2

 -1بحث و بررسی
در این مقاله ،از طریق آنالیز ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه
روی دادههای  ،rs-fMRIروشی برای طبقهبندی مبتلایان به
 BD Iاز افراد سالم ارائه شده که نسبت به پژوهشهای پیشین
از پیچیدگی محاسباتی پایینتر و صحت بالاتری برخوردار است.
با استفاده از این روش ،طبقهبندی افراد دارای اختلال  BD Iاز
افراد سالم با صحت بالای  %50انجام شده است .همچنین
مشاهده شد که در افراد دارای  ،BD Iمیزان ارتباطات
عملکردی دانههای انتخابی با سایر نواحی مغز نسبت به افراد
سالم کاهش یافته است.
همانطور که اشاره شد ،در این روش با انتخاب تنها چهار دانه
و محاسبهی همبستگی آنها با سایر نواحی مغز ،انتخاب یک
آستانهی مناسب روی میزان تمایز ارتباطات عملکردی این
چهار دانه با سایر واکسلهای مغز بین دو گروه و میانگینگیری
از میزان  z-scoreآنها ،برای هر فرد یک بردار ویژگی با بعد 2
ایجاد شده و در نهایت با استفاده از یک  SVMبا کرنل RBF
عمل طبقهبندی انجام شده است.

شکل ( -)1نمودار  ROCمربوط به هر طبقهبند ،با توجه

به

ویژگیهای استخراج شده از آستانهگذاری روی هر مقدار t

مساحت زیر منحنی  ROCیک شاخص مهم در بررسی میزان
کارایی ویژگیهای انتخاب شده جهت طبقهبندی میباشد.
میزان مساحت زیر منحنی  ROCبرای هر چهار مقدار آستانهی
 ،t>-5/9 ،t>-2( tمیانگین> tو  )t<-2/58در هنگام طبقهبندی
در جدول ( )2ارائه شده است .مشاهده میشود که مقدار
مساحت محاسبه شده در هنگام استفاده از دو آستانهی t>-2
و  t>-5/9به نسبت دو آستانهی دیگر بیشتر است .از این رو
میتوان نتیجه گرفت که آستانهی انتخابی روی  tجهت
استخراج ویژگی ،باید از مقدار میانگین آن کمتر باشد.

از آنجا که تعداد تحقیقات انجام شده برای بررسی اختلال
دوقطبی به کمک دادههای  rs-fMRIناچیز است ،در حال حاضر
همگرایی دقیقی بین نتایج این تحقیقات حاصل نشده است .با
این وجود در ادامهی این بخش ،میزان تطابق نتایج به دست
آمده از این تحقیق با تحقیقات گذشته از لحاظ فیزیولوژیکی
(پزشکی) مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ( -)1مساحت زیر هر منحنی  ROCبا توجه به
ویژگیهای استخراج شده
مقدار آستانهی

t

مساحت زیر منحنی

t<-2/58

0/6965

میانگین>t

0/6650

t>-5/9

0/5566

t>-2

0/5578

ROC

Receiver Operative Characteristic

روش ارائه شده در این تحقیق نسبت به سایر روشها نظیر
[ ]80-26از صحت بالایی برخوردار بوده و هزینهی محاسباتی
آن نیز بسیار کمتر است .برای مثال در مقالهی [ ]26با
استفادهی همزمان از ویژگیهای عملکردی و ساختاری مغز ،با
انتخاب  82ویژگی و با استفاده از طبقهبند  SVMبا کرنل RBF
صحت طبقهبندی  %62به دست آمده است .در مقالهی []25
به کمک  229ویژگی مبتنی بر ضریب همبستگی ایستا و پویای
بین نواحی مغزی و با استفاده از طبقهبند  SVMبا کرنل خطی،
صحت طبقهبندی  %62حاصل شده است .در مقالهی [ ]80نیز
با استفاده از  808ویژگی ضریب همبستگی بین نواحی مغزی،
یک روش خوشهبندی سلسلهمراتبی و استفاده از فاصلهی
اقلیدسی به عنوان معیار عدم شباهت ،صحت طبقهبندی %65
به دست آمده است .در جدول ( )9روشهای مقالات []80-26
و روش پیشنهادی از لحاظ تعداد و نوع ویژگیها ،نوع طبقهبند
و صحت طبقهبندی روی دادهها ،با یکدیگر مقایسه شده است.

2
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جدول ( -)5مقایسهی صحت طبقهبندی بهترین روشهای موجود
مرجع

دادههای
rs-fMRI

تعداد و نوع ویژگیهای مورد استفاده

صحت
طبقهبندی

روش طبقهبندی

[]26

 82 :BDنفر
سالم 85 :نفر

( 82ویژگی)
 fALFFنواحی مغزی و ویژگیهای ساختاری مغز

[]25

 56 :BD Iنفر
سالم 82 :نفر

( 229ویژگی)
ضریب همبستگی ایستا و پویای بین نواحی مغزی

[]80

 29 :BD Iنفر
سالم 28 :نفر

( 808ویژگی)
ضریب همبستگی بین نواحی مغزی

روش
پیشنهادی

 52 :BD Iنفر
سالم 25 :نفر

( 2ویژگی)  /ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه با
استفاده از معیار ضریب همبستگی

 SVMبا

کرنل RBF

 SVMبا کرنل خطی و  K-foldبا

%60
K=10

خوشهبندی سلسله مراتبی با معیار
فاصلهی اقلیدسی
 SVMبا کرنل  RBFو

LOOCV

%62
%65
%50

 -4-1ارتباطات عملکردی ناحیهی  PCCبا AG

 -2-1ارتباطات عملکردی ناحیهی  PCCبا OFC

ناحیهی  AGکه در قسمت پسین لوبول آهیانهای 2قرار دارد،
یکی از نواحی در برگیرندهی شبکهی  DMNاست که در هنگام
استراحت ،ارتباطات عملکردی آن با سایر نواحی DMN
افزایش مییابد .در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که
زمانی که مغز در حالت استراحت از دانش عقلانی و تمثیلهای
ذهنی استفاده کند ،ارتباطات عملکردی نواحی  DMNبا AG
افزایش مییابد [ .]56نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که
میزان ارتباطات عملکردی بین  AGو ( PCCاز نواحی اساسی
شبکهی  )DMNدر افراد مبتلا به  BD Iنسبت به افراد سالم به
شدت کاهش پیدا میکند .نتایج حاصل از ارتباطات عملکردی
میان این دو ناحیه در افراد دارای  BDشبیه به مرجع []55
است .در مقالهی [ ]20با بررسی  50ناحیهی مغزی و به
کارگیری دادههای  rs-fMRIاین نتیجه به دست آمده است که
میزان ارتباطات عملکردی در نواحی مربوط به پردازش سخن
در افراد مبتلا به این اختلال کاهش پیدا میکند .در یک تحقیق
دیگر نشان داده شده است که در افراد مبتلا به  BDکه سابقهی
روانپریشی دارند میزان ارتباطات عملکردی ناحیهی  AGبا
سایر نواحی  DMNکاهش پیدا میکند .این تحقیق همچنین
اشاره دارد که کاهش ارتباطات عملکردی در این ناحیه
میتواند دلیلی بر وجود سابقهی روانپریشی در افراد مبتلا به
این اختلال باشد زیرا چنین کاهش ارتباطات عملکردی در
افرادی که سابقهی روانپریشی نداشتند مشاهده نشده است
[ .]20در مقالهی [ ]22نیز با بررسی ارتباطات عملکردی کل
مغز نشان داده شده است که در افراد مبتلا به  BDمیزان
ارتباطات عملکردی نواحی  DMNبا ناحیهی  AGدچار کاهش
میشود .از این رو میتوان نتیجه گرفت که وجود اختلال در
ارتباطات عملکردی ناحیهی  AGبا نواحی  DMNیکی از
نشانههای مهم در تفکیک افراد مبتلا به  BDاز افراد سالم است.

ناحیهی  OFCکه زیرمجموعهای از ناحیهی  PFCاست در
فعالیتهایی همچون تصمیمگیری و استدلال نقش دارد.
همچنین محققان بر این باور هستند که ویژگیهای شخصیتی
افراد ،وابسته به عملکرد این ناحیه است .با توجه به تحقیقات
انجام شده ،تا کنون تاثیر ارتباطات عملکردی ناحیهی  OFCبا
ناحیهی  PCCدر افراد مبتلا به  BDبه طور گسترده بررسی
نشده است .در تحقیق حاضر ،این ناحیه پس از ناحیهی  Agاز
مهمترین ناحیههایی است که با ناحیهی  PCCدر افراد مبتلا به
 BD Iدچار افت ارتباطات عملکردی میشود .یکی از
ویژگیهای مشترک در افراد مبتلا به  BD Iو  BD IIوجود
نشانههایی از اضطراب در آنها است .ناحیهی  OFCعملکرد
مهمی در زمان اضطراب داشته و با توجه به تحقیقات انجام
شده ،در افراد مبتلا به اختلال اضطراب ،میزان ارتباطات
عملکردی ناحیهی  OFCبا نواحی  amygdalaو  PCCکاهش
مییابد [ .]28از این رو میتوان نتیجه گرفت که ارتباط این
ناحیه با  PCCمیتواند نقشی اساسی در تمایز میان افراد سالم
و دارای  BDایفا کند .اما با توجه به نتایج اندک به دست آمده
از ارتباط این دو ناحیه با یکدیگر ،لازم است تحقیقات بیشتری
روی آنها انجام شود تا میزان موثر بودن این ارتباط در تمایز
افراد سالم از افراد دارای  BDبه طور واضح مشخص گردد.

Parietal Lobule

 -9-1ارتباطات عملکردی نواحی  ACCو amygdala

در تحقیقات زیادی بیان شده است که ناحیهی  ACCارتباطات
گستردهای با  amygdalaداشته [ ]29-25و مسئولیت تنظیم
پاسخهای ناحیهی  amygdalaرا بر عهده دارد [ .]28ارتباطات
عملکردی میان ناحیهی  ACCبا  amygdalaنقشی اساسی در
پردازش احساسات میان افراد داشته و مبتلایان به  BDچه در
فاز شیدایی و چه در فاز افسردگی در پردازش احساسات دچار
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مشکل هستند ،از این رو ارتباط بین نواحی  ACCو amygdala

در مبتلایان به  BDدچار اختلال میباشد [ .]25در این تحقیق
که دانهی  amygdalaبه عنوان نمایندهی شبکهی  SNدر نظر
گرفته شده ،مشخص شده است که این دانه با ناحیهی ACC
بیشترین افت ارتباطات عملکردی را در افراد مبتلا به BD I
داشته (سازگار با نتایج [ )]25و میتواند نقشی اساسی در تمایز
میان مبتلایان به  BD Iاز افراد سالم داشته باشد.
 -1-1ارتباطات عملکردی ناحیهی  ACCبا dlPFC

در این تحقیق مشاهده شد که ارتباطات عملکردی بین نواحی
 ACCو  dlPFCدر افراد مبتلا به  BDکاهش مییابد .اگر چه
تحقیقات زیادی روی ارتباطات عملکردی این دو ناحیه در افراد
مبتلا به  BDصورت نگرفته است ،اما ارتباط میان این دو ناحیه
نقشی اساسی در تنظیم حالات رفتاری افراد داشته و ایجاد
اختلال در ارتباط میان این دو ناحیه باعث بروز افسردگی در
افراد میشود [ .]27با توجه به تحقیق [ ]26که در آن با استفاده
از تحلیل گراف ،ارتباطات عملکردی میان نواحی قشر-پیشانی
مغز مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده است که در افراد
مبتلا به  BDارتباطات عملکردی در نواحی ( PFCخصوصا با
ناحیهی  )ACCنسبت به افراد سالم کاهش مییابد.
 -5-1ارتباطات عملکردی ناحیهی  ITGبا sgACC

تحقیقات اخیر نشان داده است که  ITGنقشی اساسی در
یادگیری ادارکی رفتار ،درک بینایی و حافظهی تصویری دارد
[ .]25در تحقیق حاضر مشاهده شد که ارتباطات عملکردی
میان ناحیهی  sgACCو  ITGدر افراد مبتلا به  BD Iنسبت به
افراد سالم کاهش پیدا میکند .در مقالهی [ ]90با توجه به
تحقیق انجام شده روی ناحیهی  ITGمشخص شده است که
ارتباطات عملکردی این ناحیه با ناحیهی  PCCدر افراد مبتلا
به  BD Iکاهش پیدا میکند .در یک تحقیق دیگر روی افراد
مبتلا به  BD Iنشان داده شده است که کاهش ارتباطات
عملکردی ناحیهی  ITGبا سایر نواحی مغز میتواند به عنوان
یک ویژگی اساسی در تمایز افراد دارای این اختلال از افراد سالم
در نظر گرفته شود [ .]92از این رو میتوان ارتباطات عملکردی
ناحیهی  ITGرا به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای متمایز
کنندهی افراد سالم و افراد دارای اختلال  BD Iدر نظر گرفت.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از یک رویکرد جدید و به کارگیری
ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه ،طبقهبندی افراد مبتلا به
 BD Iاز افراد سالم انجام شده است .با بررسی تحقیقات پیشین

نتیجه گرفته شده است که ناهنجاریهای ارتباطی در سه
شبکهی  FPN ،DMNو  SNبا سایر نواحی مغز میتواند یک
ویژگی مهم در طبقهبندی افراد مبتلا به  BD Iبه حساب آید .از
این رو با استفاده از ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه ،انتخاب
چهار دانه به عنوان نمایندههای سه شبکهی  FPN ،DMNو
 SNو محاسبهی میزان همبستگی این چهار دانه با سایر نواحی
مغز به عنوان معیار ارتباطی ،برای هر فرد یک بردار ویژگی با
تنها چهار بعد به دست آمده است .سپس با استفاده از طبقهبند
 SVMبا کرنل  ،RBFطبقهبندی مبتلایان به  BD Iاز افراد سالم
با صحتی بیش از  %50انجام شده است که نسبت به سایر
روشها نتیجهی مطلوبی به شمار میرود .علاوه بر این ،به دلیل
کم بودن تعداد ویژگیهای انتخاب شده در این روش جهت
طبقهبندی ،هزینهی محاسباتی آن روی دادههای آزمایش
نسبت به سایر روشها به شدت کمتر است .همچنین با توجه
به آزمونهای آماری انجام شده در این تحقیق ،نشان داده شده
که میزان ارتباطات عملکردی چهار دانهی انتخابی با سایر
نواحی در افراد مبتلا به  BD Iنسبت به افراد سالم یا بدون تغییر
مانده و یا دچار کاهش ارتباطی شده و هیچگونه افزایش
ارتباطات عملکردی بین این چهار دانه و سایر نواحی مغز در
افراد مبتلا به  BD Iنسبت به افراد سالم مشاهده نشده است.
استفاده از ارتباطات عملکردی بر پایهی دانه میتواند حجم
محاسباتی طبقهبندی روی دادههای آزمایش را تا حد زیادی
کاهش دهد اما انتخاب نامناسب دانهها در این روش میتواند
تاثیر نامطلوبی روی نتایج داشته باشد .برای رفع این مشکل
میتوان از روش  voxel-wiseبرای طبقهبندی این اختلال و
سایر اختلالات مغزی استفاده کرد تا نیازی به تعیین دانه بر
پایهی دانش پیشین نبوده و احتمالا صحت طبقهبندی بالاتری
حاصل شود .اما از طرفی چون در این روش باید ارتباطات
عملکردی بین تمام واکسلها با یکدیگر محاسبه شود ،حجم
محاسباتی آموزش طبقهبند و احتمالا آزمایش آن بسیار بالا
خواهد بود .استفاده از رویکرد  voxel-wiseبرای دستیابی به
صحت تشخیص بالاتر اختلال  BDمیتواند به عنوان یکی از
رویکردهای مطالعات آتی در این زمینه در نظر گرفته شود.
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