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Özetçe—Nörolojik bozukluklar ile beynin fonksiyonel
bağlantısallık arasındaki değişiklikleri keşfetmek için
Dinlenme-Durumunda fonksiyonel Manyetik Rezonans
Görüntüleme (fMRG) gelişmekte olan ve güçlü bir yöntemdir.
Dinlenme-Durumunda fMRG, aktivasyon-görev ilişkili
fMRG ile karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahiptir i)
Dinlenme-Durumunda fMRG’de bireyin performansı ve
tepkisi, herhangi bir göreve verilen tepki değil, sadece
istirahat konumundaki kan oksijen seviyesi bağımlı fMRG
sinyalleri ile ölçülür. ii) Tek bir veri kümesi, tüm beyin
fonksiyonel bağlantılarını keşfetmeyi sağlayan dinlenme hal
ağları kümesini elde etmek için yeterlidir. Çalışmada Philips
Achieve 1.5 T MRG sistemi SENSE-head 8 koil ile T2* ağırlıklı
eko-planar görüntüleme metodu kullanılarak sağlıklı 11
erkek ve 9 bayan (20-41 yaş arasında) gönüllü katılımcılardan
200 dinamik 3D-tomogram alınıp 40 ms yankı süresi, 90o
sapma açısı ile 2.64 saniye zamansal çözünürlüğü ve 3.5x3.5x4
mm uzaysal çözünürlüğü üzerinde kayıt alınmıştır. Bu
çalışmada, insan beyninde dinlenme durumundaki farklı
fonksiyonel bağlantıları tespit edilerek çeşitli nörolojik
bozuklukların, bu farklı fonksiyonel bağlantılarda yarattığı
değişikleri ortaya koyabilmek için jeodezik benzerlik
ölçütlerine dayalı yaklaşık spektral öbekleme kullanılmıştır.

sufficient to extract a set of resting state networks that allows
to explore whole brain FC. In the experiment, 200 dynamic
3D-tomograms were taken from healthy 11 male and 9 female
volunteers (aged 20-41 years) using T2 * weighted echo-planar
imaging method with the Philips Achieve 1.5 T MRI system
SENSE-head 8 coil and TE=40 ms, deviation angle 90o with a
temporal resolution of 2.64 seconds and a spatial resolution of
3.5x3.5x4 mm. This study will help to determine the various
functional neurologal connections of the human brain in the
resting state and use approximate spectral clustering based on
a geodesic measure of similarity to define different
neurological disordes created by these differences in
functional neurological connections.
Keywords—Resting State-fMRI; Resting state networks;
Default mode network; Approximate spectral clustering.

I.

GİRİŞ

Dünyanın en yaygın 50 hastalık sıralamasında nörolojik
rahatsızlıklar ilk 20’de yer almaktadır. Dünya sağlık
örgütüne göre sıkça gözlenen Alzheimer, Parkinson
hastalıkları, demans, nöropatiler ve diğer dejeneratif
hastalıklar da artış göstermektedir. Bu nörolojik hastalıkları
gözlemek için Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
yöntemleri dünyada oldukça yaygın kullanılmaktadır ve
tüm dünyada üzerinde en fazla araştırma yapılan ve çok
hızlı gelişen bir yöntemdir. Son 10 yılda, Dinlenme
Durumunda fMRG (DD-fMRG) tekniği büyük ilgi
çekmektedir. Çalışma ilkesi klasik fMRG [1] ile aynıdır.
Tek farkı DD-fMRG herhangi bir paradigma
bulunmamaktadır. BOLD sinyalin spontan düşük frekanslı
dalgalanmaları (<0.1Hz) DD-fMRG analizinde önem

Anahtar Kelimeler— Dinlenme dumunda fMRG; Dinlenme
hal ağları; Varsayılan mod ağı; Yaklaşık Spektral Öbekleme.
Abstract—Resting State-fMRI represents an emerging and
powerful tool to explore brain functional connectivity (FC)
changes associated with neurologic disorders. Compared to
activation/task-related fMRI, Resting State fMRI has the
advantages such as (i) Blood oxygen level dependent (BOLD)
fMRI signals are self-generated and independent of subject’s
performance during the task and (ii) a single dataset is
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kazanmaktadır [2]. Dış uyarıcılardan bağımsız olsa da, bu
sinyaller güçlü beyin yapıları arasındaki korelasyonu
göstermektedir. İnsan beyni yapısal ve işlevsel olarak
karmaşık bir ağdır. Çok sayıda farklı beyin bölgeler
birleşerek her biri belli bir işlevi yerine getirir. Bununla
birlikte, bu bölümler birbiriyle iletişim kurup bir program
gerçekleştirirken birleşik bir sistem oluşturup beyne gelen
bilgi yapısal ya da işlevsel birbiriyle ilişkili sabit işleme
merkezinde işlemektedir [3]. Senkronize aktivite ve salınım
frekansı sahip olan nöronlar kümeler haline birleştirebilir.
Bu kümeler temsil eden belli özelliklere sahip olan birkaç
homojen elemanların birliğini bağımsız bir birim olarak
kabul edilip beyin dinlenme hal ağları olarak (Resting state
network) adlandırır. Beynimizdeki bazı bölgeler, istirahat
anında, diğer beyin bölgelerine göre daha aktiftir [3]. Beyin
dinlenme ağlarının oldukça çok sayıda, ancak en sık tespit
edilen: görsel ağ, motor ağ, 2 latiralize ağ, varsayılan mod
ağı (Default Mode Network: DMN), bilateral temporalinsular/anterior singulat korteks [4].
İstirahat halinde bağlantıları tanımlamak için DD-fMRG
görev veya uyarıcı yokluğunda meydana gelen uzamsal
olarak ayrı olan bölgeler arasındaki senkron aktivasyonlar
tespit eder.
Beynin farklı alanları arasındaki fonksiyonel bağlantıların
varlığı ve boyutunu değerlendirmek için DD-fMRG’nın
verilerin işlemelerinden en kullanılan veri tabanlı
yöntemlerden bağımsız bileşen analizi (Independent
Component Analysis), tohum tabanlı korelasyon analizi
(Seed-Based correlation Analysis) ve kümeleme
(Clustering) yaklaşımlara dayanan yöntemler önerilmiştir.
Kümeleme yaklaşımları esas olarak benzerliklerine göre
grup fMRG zaman serisi için kullanılır. Klasik kümeleme
yaklaşımlarından bazıları c-ortalama ve bulanık c-ortalama
gibi, kümelerin şeklini etkileyen bir mesafe ölçüsü kullanır.
Örneğin, Öklid ve Mahalanobis uzaklıkları, sırasıyla,
hiper-küresel ve hiper-elipsoidal kümeler şeklini zorlar. Bu
eksikliği aşmak için, veri noktalarından oluşturulan
benzerlik matrisinin öz vektörleri alanındaki kümeleme ile
veri yapısına göre hem düzensiz şekilli kümeleri elde etmek
için hem de parametrik modellere uymayan gerçek
kümeleri bulmada daha başarılı spektral öbekleme (SÖ)
kullanılıyordu. Özdeğer ayırışımı SÖ’nın yüksek
hesaplama yükü ve bellek gereksinimi yüzünden
uygulanması sorun oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü
için geliştirilen yaklaşık spektral öbekleme yöntemleri tüm
veri setini kullanmak yerine, tüm veri setinden azaltılmış
veri temsilcileri seti kullanır. Orijinalde kümeleme yöntemi
olan k-ortalama kullanır. k-ortalama yönteminin
rasgelmedikten kaynaklanan ilk merkez atama sorunu
çözmek amacıyla ilk kez k-ortalama++ öbekleme [5]
yöntemi olarak Yalçın B. ve Taşdemir K. [6] kullanılmıştır.
Öklid tabanlı Gauss kernel benzerlik fonksiyonu yerine
jeodezik uzaklık tabanlı benzerlik kullanılmıştır. Yalçın B.
ve Taşdemir K. önerilen yöntem YSÖ’nın ortaya çıkardığı

bütün bilgileri bu şekilde kullanarak daha iyi bir benzerlik
sunumu edilmesini sağlanmıştır.
Bu çalışmada fMRG sinyallerinin yaklaşık spektral
öbekleme yöntemleri ile işlenmesi ve öbeklemesi
sonucunda, beyin dinlenme hal ağların tespit edilmesi
çalışmaları yürütülmüştür.
II.

YAKLAŞIK SPEKTRAL ÖBEKLEME

A. Spektral öbekleme yöntemi
Kümeleme yöntemleri, bir veri kümesinde, özellikleriyle
ilgili önceden bilgi verilmeden açık gruplar çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu yöntemler genel olarak hiyerarşik ve
bölücü olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bölücü kümeleme
yöntemleri, hiyerarşik bir yapı zorlamak yerine çeşitli
kümeleme kurallarına göre kümelere bölünür. Bu
prosedürlerde, benzerlik matrisinin spektrumu (özdeğer ve
karşılık gelen özvektörler), kümeleşmeden önce doğrusal
olmayan bir dönüşümle yeni bir veri gösterimi bulmak için
kullanılır, bu nedenle bu prosedürleri kullanan yöntemlere
spektral kümeleme yöntemleri denir.
k-ortalama [7] en popüler öbekleme algoritmalarından
biridir. Bu algoritma, her veri noktasının bir kümeye
atanmasına izin veren bir üyelik işlevini kullanır; böylece
bu işlev, bir küme ortalaması ile kümedeki noktalar
arasındaki mesafeyi en aza indirmiştir.
Kümelenecek temsilcileri ve bu temsilciler arası
benzerlikleri gösteren yönsüz ağırlıklı bir çizge G = (V,E).
Burada V temsilcileri gösteren düğümler, S benzerlikleri
gösteren ayrıtlar. Normalize Laplace matrisi [8]:
𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐷𝐷 −1⁄2 𝑆𝑆𝐷𝐷 −1⁄2

(1)

𝑑𝑑𝑖𝑖 = ∑𝑗𝑗 𝑠𝑠(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)

(2)

Bu denklemde D köşegen matrisi, S benzerlik matrisi ise
benzerlik matrisinden üretilen derece matrisidir:
Benzerlik matrisi S farklı yaklaşımlarla oluşturulsa da,
genel eğilim ikili benzerlikleri s(i,j) uzaklık bazlı Gauss
işleviyle ifade etmektedir [6]:
𝑠𝑠(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒

𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)
2𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗

(3)

Burada dEuc(i,j): i ve j temsilcisi arasındaki Öklid uzağı, σi
ve σj parametreleri ifade etmektedir.
Spektral kümeleme düzensiz şekilli kümelerin çıkarılması
için etkili ve basit bir yoldur, yüksek hesaplama maliyeti (O
(N3)) dezavantajı vardır; çünkü grafik Laplace matrisinin L
özgün ayrışması yapılıyor. Özgün parçalanma için bir
benzerlik matrisi (NxN) oluşturması gerekir. Benzerlik
matrisi olası tüm çift veri noktalarını karşılaştırır ve bu
işlem büyük bir veri seti için hesaplama açısından pahalıdır.
Bu doğrudan SÖ büyük veri kümeleri kullanılması için
imkânsız yapıyor. Büyük veri kümelerinde SÖ
avantajlarından yaralanmak amacıyla çeşitli yöntemleri
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durumunda olup belirli bir şey hakkında düşünmemeyi ve
mümkün oldukça dinlenme talimatı vermektedir. 2D ekoplanar görüntüleme EPI (T 2* ağırlıklı) kullanılarak TE=40
ms yankı süresi, TR=2.64 saniye zamansal çözünürlüğü ve
3.5x3.5x4 mm uzaysal çözünürlüğü üzerinde 200 dinamik
3D-tomogram kayıt almaktadır. RF çevirme açısı 90 ° 'ye
ayarlanıp bir tarama hedefi 64 x 64 piksel matris oldu, FOV
230 mm ve dilim kalınlığı 4 mm dir.

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi aşağıda
gösterecektir.
B. Yaklaşık spektral öbekleme için jeodezik bazlı hibrit
uzaklıklar
Yaklaşık spektral öbekleme (YSÖ) yöntemi, veri
temsilcilerine SÖ uygular ya veri kümelerinden veri kümesi
için tüm veri noktaları yerine bir örnekleme yaklaşımı ile
seçilir. Bu süreçte, en kritik nokta, benzerlik ölçümleri ile
veri temsilcileri elde etmek için uygun bir örnekleme veya
niceleme yöntemi bulmaktır. Yalçın ve Taşdemir [6],
başlatmada yeni bir olasılık yaklaşımına sahip k-ortalama
başarılı bir varyantı olan k-ortalama ++ 'nın YSÖ'da
niceleme için iyi bir alternatif olduğunu göstermektedir. K
kümelerini bulmak için bir YSÖ algoritması şu şekilde
özetlenebilir(makale [6] yardımıyla yapılmıştır):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Alınan veri işleme aşamaları
Katılımcılardan elde edilen dinlenme durumunda fMRG
çekimleri Matlab yazılımı ile çalışan Statistical Parametric
Mapping (SPM) yazılımı kullanılarak ön işleme yapıldı. Ön
işlemeden sonra MathWorks modifiye edilmiş paketle
YSÖ işlemi yapıldı.
B. Yaklaşık spektral öbekleme yöntemi
Çalışmanın ilk aşaması sağlıklı gönüllüler grubunda
dinlenme hal ağlarından varsayılan mod ağı tanımlamak
için görevlendirilmiştir. İlgi alanları, üç boyutlu sistemi [x;
y; z] MNI (Montreal Neurological Institute) koordinatları
ile tarif edilip değerlendirilip Tablo 1’e yazıldı. Tablodaki
T gösterge t-testin değeri (one-sample test) [11]
anlamındadır.

İlk olarak, N örnekli bir veri kümesi için kortalama++ yöntemi ile n veri temsilcisi bulunur.
Bu temsilcilerin S benzerlik matrisi (3), D köşegen
matrisi (2) hesaplanır.
Normalize Laplace matrisi Lnorm (1) S benzer
matrisi ve D köşegen matrisi kullanıp hesaplanır.
Lnorm ‘un k en büyük özdeğerinin (λ1, λ2, … λk) k
özdeğer vektörlerinin [e1e2 …ek] bulunur.
E=[e1e2 …ek] n x k matrisinin satırlarını normalize
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖
ederek U matrisi elde edilir: 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 =

Bölgeler
DMN'nin
parçası olan

2
√∑𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖

U matrisinin n satırı k-ortalama ile k öbeğe ayrılır.
Her temsilcinin öbek etiketi temsil ettiği veri
örneklerine atanarak YSÖ tamamlanır.

Jeodezik uzaklık ölçütü hem Öklid hem yerel yoğunluk
tabanlı (CONN [9]) bilgisi tümleştirip oluşturuyor:
𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = ∑𝑙𝑙,𝑚𝑚∈𝑆𝑆𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑙𝑙, 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑙𝑙, 𝑚𝑚)
−

(4)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑖𝑖,𝑗𝑗)

Burada 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦,𝑧𝑧𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑦𝑦,𝑧𝑧) - yerel yoğunluk
dağılım, 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑙𝑙, 𝑚𝑚) iki nokta arasındaki Öklit uzaklığı,
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 i, j arasındaki CONN komşuluğu oluşturabilen en
yakın yoldaki noktalar kümesidir.
Denklem (3)’te yer alan Öklid uzaklığın (𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ) yerine
𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 kullanılarak benzerlik matrisi oluşturur ve YSÖ’de
kullanılır. Matematiksel ifadeler Moazzen Y. ve Taşdemir
K. [10] makale yardımıyla yapıldı.
III.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yaklaşık spektral öbekleme
Vöksellerde
MNI bölgeleri pikleri
bölge(normal
koordinatları [x; y; z]
ize edilmiş
mm
3x3x3 mm)

1.
Anterior
singulat medial,
frontal
lob
bölümleri

479

2. Singulat girus
arka
kısımları,
Prekuneus

2157

3. Sağ parietal lob
alt kısımları

512

4. Sol parietalde
alt kısımları

622

[18; 36; 51]
[3; 33; 27]
[-3; 51; -18]
[-6; 57; 21]
[-6; -54; 27]
[-6; -60; 42]
[0; -48; 36]
[45; -63; 33]
[51; -54; 39]
[51; 54; 21]
[-48;-57; 39]
[-42;-63; 24]

T

7,47
7,61
6,87
7,80
13,0
12,05
10,12
8,09
7,00
6,94
9,84
8,69

Tablo 1. DMN bölge spontan nöronal aktivite, YSÖ sonuçları.

Aşamalı istatistiksel süreçlerden geçmesinin bir sonucu
olarak renkli haritaları dinlenme durumundaki beyin nöron
aktivitesi bölgeleri ile elde edilmiştir (Şekil 1), burada
fonksiyonel verileri anatomik kesim ile birleştirilmiştir.
Ayrıca spontan nöron aktivitesi bölgesinin istatistiksel
önemi gösteren bir matematiksel biçimi verileri elde
edilmiştir, bölgelerin vokselli hacim klasterlerin
seviyesinde MNI koordinat ile bilgi almaktadır. İstatistiksel
parametreler ile dijital formda sonuçları Tablo 1'de
sunulmuştur.

DENEY VE SONUÇLAR

Çalışmalarının gerçekleşmesinde İ.Ü. Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünde ve İ.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı bulunan laboratuvar imkanları ile İ.Ü.
Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Merkezi’nde bulunan 1.5
Tesla Philips Achieva MRG sistemi SENSE-head 8 koil
kullanılmıştır. Çalışmamızda sağlıklı 11 erkek ve 9 bayan
(20-41 yaş arasında) gönüllü katıldılar. DD-fMRG deney
sırasında incelediği katılımcı MRG’de dinlenme
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hastalıklarda beyin aktivitesinin desen yeniden
örgütlenmesini anlamada önemli bir rol oynayabilir.
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