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Özetçe

Abstract

Çağmzda, insan ömrü gün geçtikçe uzamaktadr. Bununla
birlikte AH gibi nörodejeneraitf hastalklarn görülme
sklklar artmaktadr. AH’yi erken evrede saptama
çalşmalar günümüzde sinirbilimcilerin önemli hedeflerinden
biridir. Güncel tedavi ve önleme stratejileri erken ve
presemptomatik evreyi hedeflediğinden biyobelirteçler ortaya
koyma amac ile yaplacak çalşmalar büyük önem
taşmaktadr. Dolaysyla; bu çalşmada, AH’yi ve Hafif
Kognitif Bozukluk’u (HKB) kontrol grubundan ayrt
edebilecek biyoişaretleyicilerin fMRG verisinden çkarm için
kullanlacak metodun uygunluğunun
kontrolü hedef
alnmştr. Bu amaçla, MR için optimize edilmiş oddball
paradigmas süresince alnan fMRG verisindeki fonksiyonel
bağlantsallk ağlar, zamansal olarak denek verilerini
birbirine bağlayan bir grup bağmsz bileşen analizi ile elde
edilmiştir. Bu analizde otuz bileşen kestirilmiş olup bileşenler
uzaysal olarak sekiz farkl ağ grubuna ayrlmştr. Bu ağlar
üzerinde de spektrum ve fonksiyonel ağ bağlantsallğ
analizleri
gerçekleştirilmiştir.
Gruplar
aras
karşlaştrmalarda uzaysal haritalarda az sayda voksel için
anlaml
değişiklikler
gözlemlenmiştir.
Fonksiyonel
bağlantsallk ağ haritalar HKB olgularnda AH olgularna
kyasla prekuneus bölgesinde daha yüksek bağlantsallk
göstermişlerdir.

In our era, while the life span is expanding,
neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease
(AD), pose a great threat upon the quality of life. Currently,
one of the urgent goals of neuroscientists is to detect AD in its
early stages. Since recent treatments and prevention
techniques aim at early and presymptomatic stages, studies
carried out to present possible biomarkers are of importance.
Therefore, in this study, the objective is to check the
suitability of the method to the find a distinctive agent for
distinguishing AD and mild cognitive impairment (MCI)
patients from controls via fMRI data analysis. In order to
achieve that, functional connectivity networks are obtained
from an optimized auditory oddball task fMRI data via a
group ICA approach using temporal concatenation of the
subject data. In this analysis, the initial component number is
chosen as thirty and eight different network groups are
determined from the spatial classification of the components.
Spectral and functional network connectivity analyses are
carried out on these networks. In group comparisons,
significant differences are found for small number of voxels in
spatial maps. Functional connectivity network maps in MCI
cases displayed a higher connectivity in precuneus region
when compared to AD patients.
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1. Giriş

yannda, T1 ağrlkl MPRAGE sekans (voksel boyutu 1.25/
1.25/ 1.2 mm; 130 kesit; görüş alan 240 mm) yüksek
çözünürlüklü anatomik görüntü almak için kullanld. Yaklaşk
20 dakika süren anatomik taramann ardndan dinamik, T2*ağrlkl gradyan eko (GE), eko planar görüntüleme (EPI)
sekans 275 dynamik ile BOLD sinyali ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Doku manyetizasyonunun durağan hali
için analizlerde kullanlmayan iki dinamik sekans başna
eklenmiştir. Fonksiyonel EPI hacimleri Ön Komissür Arka
Komissür hizal, 26 kesit, aralksz 4 mm kesit kalnlkl ve
görüş alan 230 x 230 mm (matris = 64 x 64 voksel) ile
alnmştr. Tekrarlama süresi (TR) 2400 ms ile 50 ms süren
eko süresi (TE) kullanlmştr

1.1. Alzheimer ve Hafif Kognitif Bozukluk
Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) günlük yaşam
aktivitelerinde bozukluğa yol açmayacak düzeyde kognitif
bozukluğu ifade eder. Bu sürecin durağan seyretmesi veya
iyileşmesi mümkündür [1]. Fakat %50 olaslkla beş yl
içerisinde demansa dönüşme ihtimali vardr [1]. Özellikle
sendromun amnestik türünün daha sk oranda Alzheimer
Hastalğ’na (AH) dönüştüğü bilinmektedir. Bu yüzden bu
sendromun olduğu hastalarn çoğu AH'nin prodromal
evresindeki hastalardr.
AH kognitif, düşünsel ve davranşsal bozukluğa neden
olan ilerleyici bir nörodejeneratif rahatszlktr [2]. Patoloji
hippokampus ve entorinal kortekste başlayp temporal lobun
çoğuna ve arka singülata sçrayp son olarak tüm beyne
yaylmaktadr. Bu yüzden hastann hafza, dikkat, muhakeme,
dil ve yürütücü işlevleri kademeli olarak zayflamaktadr [3].
Hastalğn temel nedeni hala bilinmemekte olup nörobiyolojik
baz değişiklikler hem sebep hem tansal nitelik olarak
sunulmaktadr [4, 5, 6]. Bu değişiklikler fonksiyonel
bağlantsallk bozukluklarn da kapsamaktadr [4].
Dolaysyla, bu çalşmada fonksiyonel bağlantsallk analizi ile
bir biyobelirteç araştrmas yaplmştr.

2.2. Denekler ve Deney Paradigmas
Denekler, yaş ortalamalar 68 olan beş Alzheimer hastas,
alt HKB hastas ve beş sağlkl kişiden oluşmaktadr.
Deney paradigmas olarak, OİP/OİS ölçümlerinde
kullanlan işitsel oddball paradigmasnn uyaranlar aras
süreleri olaya ilişkin fMRG ölçümüne göre optimize edilmiş
bir varyant kullanlmştr. İşitsel oddball paradigmasnda,
1000 Hz’lik standart sesler arasna %20 olaslkla ve
rastlantsal bir srada yerleştirilen 1500 Hz’lik hedef uyaranlar
verilmiştir. Deneklerden hedef uyaranlar (ince ses) işittikleri
srada olabildiğince hzl şekilde bir düğmeye basarak yant
vermeleri istenmiştir. Uyaranlar 200 ms süreli seslerden
oluşmaktadr. Uyaranlar aras süreler, en az 1.2 s ve
ortalamalar 2.2 s olacak şekilde rastsal olarak belirlenmiştir.
Analizler srasnda, hedef uyaranlara ait BOLD yantlarnn
standart seslerden ayrştrlmasn kolaylaştrmak için sekans
optimizasyonu yaplmştr.

1.2. Bağmsz Bileşen Analizi
Fonksiyonel bağlantsallk ağlar, bağmsz bileşen analizi
ile herhangi bir modelleme yaplmakszn, veri güdümlü
olarak bulunabilmektedir. Bağmsz bileşen analizinin amac,
verideki uzaysal veya zamansal olarak birbirinden bağmsz,
birbiri ile doğrusal olarak karşmş bileşenleri ayrmaktr.
fMRG verisi için en yaygn yöntem uzaysal olarak bağmsz
bileşenleri elde etmektir. Bunun için verinin (X), belli sayda
bağmsz bileşenin oluşturduğu matris (kaynak matrisi) (S) ile
zamansal seyirleri içeren bir karştrma veya ağrlk matrisiyle
çarplarak elde edildiği varsaylr (A) (Denklem 1). Kaynak ve
karştrma matrisi bilinmediği için, bileşenler en iyi şekilde
birbirinden bağmsz olacak şekilde, tekrarl olarak verinin bir
çözücü matris (��� ) ile çarplmasyla elde edilir (Denklem 2)
[7]. Bu işlemde verinin en üst düzeyde Gaussian olmayan
dağlma sahip olmas veya bileşenler aras gönderilmiş
bilginin (mutual information) asgari miktarda olmas beklenir
[8].
� � ��
� � ����

2.3. fMRG Önişleme ve Fonksiyonel Bağlantsallk Beyin
Ağlar
2.3.1. fMRG Önişlem Aşamalar
fMRG verisi zayf bir Kan Oksijenasyon Düzeyine
Bağml (Blood-Oxygenation-Level-Dependent - BOLD)
sinyal ile zaman-mekansal gürültüden olşur. Bu gürültü, veriyi
özilintili bir hale getirir [9]. Dolaysyla; veri, analiz
yöntemlerinin
ve
istatistiksel
testlerin
gerektirdiği
varsaymlara uygun sinyal halinde baz önişlem aşamalarndan
geçerek elde edilir. En temel önişlem aşamalar srasyla kesit
zaman
düzeltmesi,
hareket
düzeltmesi,
çakştrma,
normalizasyon ve uzaysal yumuşatma işlemlerinden
oluşmaktadr. Bu aşamalardan önce yapsal imgeler
kafatasndan FreeSurfer v5.3.0 [10] bünyesindeki watershed
algoritmas ve BrainSuite v.13a4 [11] ile syrlmştr. Diğer
işlemler Matlab tabanl Statistical Parametric Mapping
(SPM12b) [12] arac ile tamamlanmştr. Normalizasyon
aşamasna kadar öntanml algoritmalar kullanlrken bu aşama
ve sonrasnda öntanml algoritmadan daha gerçekçi sonuç
veren [13] DARTEL [14] algoritmas kullanlmştr.

(1)
(2)

İşlem sonucu elde edilen her bileşen uzaysal haritaya ve
zamansal seyre sahiptir. Bileşenin uzaysal haritasnda beliren
bölgeler, bileşenin zamansal haritasndaki seyrin örüntüsüne
sahip olan, yani fonksiyonel bağlantllk gösteren bölgelerdir.
Bu bölgeler zamansal seyirle olan ilinti derecelerine göre
renklendirilir.

2.3.2. fMRG Bağmsz Bileşen Analizi

2. Yöntem

Matlab tabanl GIFT [15] aracyla grup bağmsz bileşen
analizi yaplmştr. Temel bileşen analiziyle (Principal
Component Analysis - PCA) veri önce indirgenmiştir. Ayn
zamanda yoğunluk normalizasyonu ve zamansal birleştirmeye
uğramştr. Takibinde, bağmsz bileşen analizi 30 bileşen
çkaracak şekilde genişletilmiş infomax algoritmasyla [16] 30
defa ICASSO metoduyla tekrarlanmştr. Elde edilen 30 x 30
tane bileşen yğnsal hiyerarşik kümelemeyle (agglomerative

2.1. Manyetik Rezonans İmge Kümesi
Görüntüleme 1.5T MR taraycsnda (Achieva, Philips
Healthcare, Best, Hollanda) 8 kanal SENSE kafa koili
kullanlarak, NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi,
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Rutin kranial MR çekiminin
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hierarchic clustering) 30 gruba ayrlmş ve her grubun
merkezindeki bileşen en sabit bileşen olmas nedeniyle
seçilmiştir. Bu bileşenler daha sonra GICA3 algoritmas [17]
ile geri yapnlandrlmş (backreconstruction) ve deneklere
özel bileşenler elde edilmiştir. Şekil 1’de işlem aşamalar
detaylca görülmektedir.

Şekil 2: Bağmsz bileşen analizi sonras işlem şemas

3. Sonuçlar ve Tartşma
Bu analiz sonucunda sekiz farkl ağa mensup onalt ağ alt
bileşeni bulunmuştur (baknz Şekil 3). Bu ağlar, artifakt
içeriği fazla olan bileşenlerden hem Şekil 4’te görülen dinamik
aralk ve frekans oran grafiğinden faydalanlarak hem de
literatürdeki bilinen bileşenlerin ve sinyal bozukluğuna
sebebiyet verebilecek bölgelerin bilgisinden yola çklarak
ayrştrlmştr. Buna göre, Şekil 4’teki grafikte sol alt köşede
toplanmş olan krmz bileşenler ve hava boşluklarna yakn
olan bölgeleri, damarlanmann fazla olduğu bölgeleri,
ventrikülleri ve beyin-omurilik svsn içeren bölgeri yoğun
olarak kapsayan bileşenler fonksiyonel bağlantsallk ağlar
arasndan çkarlmştr.

2.3.3. Bağmsz Bileşen Analizi Sonrasnda Yaplan İşlemler
Bağmsz bileşen analizi sonucunda hem bütün deneklerin
ortalamas olan hem de her deneğe ait bileşenler elde edilir.
Her bileşen uzaysal haritaya ve zamansal seyre sahiptir. Bu
çalşmada hem bütün deneklerin ortalamas olan sonuçlar hem
de her deneğe özel sonuçlar uzaysal ve zamansal olarak
incelenmiştir. Şekil 2’de bütün deneklerin ortalamalar olan
sonuçlar üzerine yaplan aşamalar görülmektedir. Bunun
haricinde, ayn aşamalar her denek için ayr ayr
tekrarlanmştr. Şekil 2’de görüldüğü üzere, uzaysal haritalar
görsel olarak snflandrlmştr. Zamansal seyirler ise hem
spektrum analizine hem de bağlantsallk analizine tabi
tutulmuştur. Bu analizlerden önce, zaman seyirleri sivrilmiş
sinyallerden arndrlmş, filtrelenmiş (alçak geçireni 0.2 Hz
olan Butterworth filtresi ile) ve seyirlerin taban çizgileri
düzeltilmiştir. Spektrum analizinde elde edilen güç grafiği
üzerinden hem dinamik aralk (dynamik range) hem de yüksek
frekanstaki (1.5 Hz – 2.0 Hz) toplam güç ile düşük frekanstaki
(0.1 Hz’in altndaki) toplam güç oran bulunmuştur [18].
Fonksiyonel bağlantsallk analazi içinse; Pearson ilintisi
sonucunda elde edilen katsaylar, Fisher’n dönüşümü ile zskora çevrilip haritalanmştr. Deneklere özel spektrum
analizleri, fonksiyonel bağlantsallk haritalar ve uzaysal
haritalar hastalğa göre gruplandrlarak MANCOVA analizi
ile karşlaştrlmştr.

Analizler sonucunda anlaml olarak elde edilen ağlar:

Varsaylan mod ağ (Default mode network) (DMN): Bu
ağ çoğunlukla dinlenim durumundayken, içsel düşünme
srasnda veya dalgnken aktif olur [19, 20]. Fakat bir görev
srasnda, eğer göreve yönelik çalşan ağlar aktive olursa bu
durum tersine döner. Çalşmada, ilgili ağ grubunda beş
bileşen bulunmuştur.
Görsel Ağ: Bu ağ, görsel uyaranlarn alglanmas sürecinde
aktive olur [21, 22, 23]. Çalşmada, ilgili ağ grubunda dört
bileşen bulunmuştur.
Beyincik Ağ: Bu ağ; eylemlerin yürütülmesi, alg-somesteziac zincirleri, baz duysal-motor, otonom ve kognitif
fonksiyonlar srasnda aktive olur [21, 23, 24]. Çalşmada tek
ilgili bileşen bulunmuştur.
Dikkat Ağ: Bu ağ grubu, dikkat ve yürütücü fonksiyonlar
srasnda aktive olur. Çalşmada, ilgili ağ grubunda üç bileşen
bulunmuştur.
Somatik duysal-motor ağ: Bu ağ, eylemlerin yürütülmesi ve
alg-somestezi zincirlerini ilgilendiren görevler srasnda
aktive olur. Çalşmada, tek bileşen olarak bulunmuştur.
İşitsel ağ: Bu ağ, çoğunlukla işitsel görevlerde aktive olur
[25]. Çalşmada, tek bileşen olarak bulunmuştur.
Snflandrlmamş ağ: Bu ağ, literatürde dört farkl ağ ile
(ventral stream, semantic network, auditory processing
network, temporo-parietal network) ksmi örtüşmeye sahip
olduğu için snflandrlmamştr [25]. Fakat çoğunlukla
semantik işlevi olduğu düşünülmektedir.
Bu ağlar görev olsun olmasn, veriden çkarlabilmektedir.
Görev olmadğ durumda dinlenim durumu fonsiyonel
bağlantsallk ağlar olarak yorumlanmaktadrlar.

Şekil 1: Bağmsz bileşen analizi işlem şemas
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göre, prekuneus bölgesinde 5 voksel’den küçük, HKB
hastalarnda Alzheimer hastalarna oranla daha fazla
bağlantsallk gösteren alanlara rastlanmştr. Bu sonuçlar
oldukça net bir belirleyici olmasa da, deney srasnda oluşan
sinyal kayplar giderilip veri 3T ve üzeri bir tarayc ile
toplandğnda ayrt edici bilgilere ulaşma olaslğn
göstermektedir.

Şekil 3: Bağmsz bileşen analizi sonras bütün deneklerin
ortalamas olan fonksiyonel bağlantsallk ağlarnn uzaysal
haritalar

Şekil 6: Fonksiyonel bağlantsallk
haritalarnn gruplara göre farklar

ağlarnn

uzaysal

Özetlemek gerekirse, çalşmann amac AH ve HKB olan
bireylerin
fonksiyonel
bağlantsallk
haritalarn
karşlaştrarak bir biyobelirtecin ortaya çkarlmasdr. Bu
bağlamda zamansal birleştirme uygulayan bir grup bağmsz
bileşen yöntemi otuz bileşen ile tercih edildi. Sonucunda sekiz
farkl gruba mensup olan ağlar bulundu. Bu ağlar geri
yaplandrma yöntemi ile her denek için ayrca hesapland.
Hem deneklerin ortalamas olan ağlar üzerinde hem de
deneklere özel ağlar üzerinde spektrum ve fonksiyonel ağ
bağlantsallğ
analizleri
yapld.
Gruplar
aras
karşlaştrmalarda küçük de olsa uzaysal haritalarda farklar
tespit edildi. Daha güçlü ve daha etkili sonuçlar için hem
dinlenim durumu hem de görevle alakal fMRG verilerinin 3T
MR yardmyla uzunlamasna bir çalşma süresince diğer olas
modalitelerle
ölçülmesi
sonraki
aşama
olarak
planlanmaktadr. Böylece uzaysal haritalarda, onlarn
zamansal seyirlerinde ve bağlantsallklarnda ayrt edici
farklarn bulunmas amaçlanmaktadr.

Şekil 4: Dinamik aralk ve frekans orants grafiği

Şekil 5: Fonksiyonel ağlarn bağlantsallğ

Kaynaklar

Şekil 5’te, çalşmada bulunan ağlar arasndaki ilintililiğin
z-skor haritasnda 0.3 değerinden büyük olduğu durumlar
şema halinde görülmektedir. Şekilde krmz çizgiler pozitif,
mavi çizgilerse negatif bağ göstermektedir. Bağlar tamamen
yönsüz ve srasz olup, pozif olanlar birlikte aktive olmay,
negatif olanlarsa biri aktive iken diğerinin sönümlendiğini
belirtmektedir. Bulunan bağlantsallk ksaca görsel ağ grubu
bileşenleri ile DMN ve frontal ağ bileşenlerini, dikkat ağ ile
de DMN bileşenlerini kapsamaktadr. Bulunan görsel ağ
bileşeni ile frontal ağ bileşeni arasndaki bağn görsel bir
hafza görevi srasnda frontal ağn yukardan aşağ kontrolüyle
oluştuğu bilinmektedir [25]. Bu çalşmada görsel bir görev
yoktur fakat durum yaşllarn bilişsel süreciyle ve doku
kaybn telafi edici mekanizmalaryla ilgili olabilir. Çeşitli
görsel ağ bileşenleri ile DMN bileşenleri arasndaki pozitif ve
negatif bağlar görevle alakasz görsel ve içsel uyaranlarn
engellenmesine yönelik bir anlam taşyor olabilir. Dikkat ağ
bileşeni ile DMN bileşenlerinin bağlants ise, dikkat ağnn bu
bileşeninin görev ve dinlenim srasnda bir geçiş merkezi
olmasna dayandrlabilir.
Şekil 6’da deneklere özel bileşenlerin uzaysal
haritalarnn, deneklerin hastalklarna göre gruplandrlarak
karşlaştrlmalar sonucunda elde edilmiştir. Düzeltmeler
FDR (False Discovery Rate) ile p=0.05 için yaplmştr. Buna
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