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ABSTRACT
Introduction: The hemodynamic response function (HRF), reflecting cerebral blood flow
in response to neural activity, plays a crucial role in the analysis of the brain data obtained
by functional magnetic resonance imaging (fMRI). In this study, a comparison of two statis
tical models was performed to evaluate HRF for block design. Materials

and Methods:

fMRI data from 3 patients with brain tumor were taken using a 3 Tesla scanner. Analysis of
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fMRI data was performed by the SPM12 toolbox in MATLAB software. The AIC, SBC and
MSE indices were used to select the most convenient HRF mode.

Results: Based on the

simulation data, HRF estimated by canonical HRF model plus time derivations (TD) model
was more consistent with simulated HRF. These models were evaluated on real data. The
MSE, AIC and SBC indices were obtained for TD-logistic model (IL) models (for TD and
logistic IL models; 0.052, 1235.1, 1223.9 and 0.068, -1091.5, 1049.2, respectively). Based on
the average values of T, W, H and model selection indicators, IL model for estimating HRF in
healthy regions of the brain and brain tumor is a more appropriate approach. Conclusion:
The results of the present study can be helpful for the evaluation and diagnosis of HRF in
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high-metabolism points. Using the IL model to estimate HRF in the block design may lead to
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a better estimation of HRF and thus maintaining patient health and quality of life after surgical
treatment and non-surgical medical procedures.
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مقدمه :تابع پاسخ همودینامیک ،منعکس کنندة جریان خون مغزی در پاسخ به فعالیتهای عصبی نقش
مهمي در تجزيه و تحليل اطالعات مغزي به دست آمده توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی
دارد .در اين مطالعه مقايسة دو مدل آماري جهت ارزيابي تابع پاسخ هموديناميك به روش بلوكي انجام
گرديده است .مواد وروشها :دادههاي تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی از  3بيمار مبتال به
تومور مغزي در يك اسكنر  3تسال گرفته شد .تجزيه و تحليل دادههاي تصویربرداری تشدید مغناطیسی
عملکردی با استفاده از جعبه ابزار  SPM12در نرمافزار  MATLABانجام شد .شاخصهاي  SBC ،AICو
 MSEجهت انتخاب بهترين مدل تابع پاسخ همودینامیک مورد استفاده قرار گرفتند .يافتهها :بر اساس
دادههاي شبيهسازي ،تابع پاسخ هموديناميك برآورد شده توسط مدل تابع پاسخ هموديناميك كانوني
بهعالوة مشتقات زماني تطابق بيشتري با تابع پاسخ هموديناميك شبيهسازي شده داشت .اين مدلها بر
روي دادههاي واقعي بررسي شد .شاخصهای  AIC ،MSEو  SBCبراي مدلهاي تابع پاسخ هموديناميك
كانوني بهعالوة مشتقات زماني و لجستيك معكوس (براي مدلهاي تابع پاسخ هموديناميك كانوني بهعالوة
مشتقات زماني و لجستيك معكوس به ترتيب 1223/9 ،1235/1 ،0/052 :و )-1049/2 ،-1091/5 ،0/068
به دست آمد .بر اساس مقادير متوسط  H ،W ،Tو شاخصهاي انتخاب مدل ،لجستيك معكوس جهت
برآورد تابع پاسخ هموديناميك در نواحي سالم مغز و تومور مغزي مدل مناسبتري ميباشد .نتيجهگيري:
نتايج مطالعة حاضر ميتواند جهت بررسي و تشخيص تابع پاسخ هموديناميك در نقاط با متابوليسم باال
كمك كننده باشد .استفاده از مدل لجستيك معكوس جهت برآورد تابع پاسخ همودینامیک در روش بلوكي
به بهتر برآورد شدن تابع پاسخ همودینامیک و در نتيجه حفظ سالمت بيمار و كيفيت زندگي پس از عمل
جراحي و روشهاي غير جراحي پزشكي منجر ميشود.
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مقدمه

مدلهای HRF

ارتب��اط بی��ن پاس�خـ س��طح وابس��ته ب��ه اکس��یژن خ��ون و
تحریــک اعمــال شــده بــا اســتفاده از تســاوی زیــر در نظــر
میگیریــم:
کــه در ایــن مســاوی ( y (tســیگنال در زمــان  tمیباشــد
و )  ( s * h)(tیــک پیچــش بیــن تابــع پاســخ همودینامیــک
(( )h(tو تابـ�ع تحریـ�ک (( )s(tمیباشــد .تابــع ( h(tرا یــک
تابــع کنونیــکال ثابــت در نظــر میگیرنــد (.)13
مــدل تابــع پاســخ همودینامیــک بــر اســاس مــدل گامــا،
لجســتیک معکــوس بــا اســتفاده از روش مارتیــن پارامترهــای
 HRFتوســط ایــن مدلهــا بــه دســت آمــد (.)5
معیارهای انتخاب مدل
بــرای انتخــاب بهتریــن مــدل جهــت بــرآورد  HRFاز آکاییکــی،
شــوارتز و متوســط مربعــات خطــا اســتفاده میشــد کــه هــر
ســه  9SBC ،8AICو  10MSEدر معــادالت زيــر قــرار دارد.

مــدل جهــت بــرآورد  HRFدر نظــر گرفتــه میشــود.
شبیهسازی دادههای fMRI

ســیگنال  BOLDشبیهســازیشــده بــر اســاس دیتــای واقعــی
و تحریــک در دورة زمانهــای مــورد نظــر تولیــد میشــود.
ایــن تحریکهــا برحســب شــروع و دورة فعالیــت عصبــی بــوده
اســت .بــرای تولیــد ســیگنال  ،BOLDتوابــع تحریــک بــا
اســتفاده از SPM canonical HRFپیچــش داده شــد .بــرای
در نظــر گرفتــن اثــرات مقــاوم در رابطــه بــا تحریــک در طــول
زمــان از پیچــش غیرخطــی اصــاح شــده اســتفاده گردیــد
Function magnetic resonance imaging
Blood oxygen level dependent
3
Hemodynamic response imaging
4
Cerebral blood flow
5
Time to peak

6
7

2
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کــه  nو pحجــم نمونــه و تعــداد پارامترهــا میباشــد .مدلــی
بــا کمتریــن مقــدار  SBC ،AICو MSEبهعنــوان بهتریــن

1

Height
Full width at half maximum
8
Akaike’s information criterion
9
Schwarz’ Bayesian
10
Mean square error

33
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در مطالعــات تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی عملکــردی
( ،1)fMRIهنگامــی کــه مغــز در پاســخ بــه وظیفــة خاصــی
فعــال میشــود ایــن فعالیــت باعــث ایجــاد تغییراتــی در
پارامترهــای فیزیکــی مغــز میگردنــد .یکــی از پارامترهایــی
کــه بــا تحریــک خاصــی فعــال میشــود ،افزایــش نــرخ
2
جریــان خــون و ســطح وابســته بــه اکســیژن خــون ()BOLD
آن منطقــه اســت ( .)1، 2تعییــن مناطــق فعــال مغــز بــه علــت
فعالیتهــای مختلــف یکــی از رایجتریــن اهــداف در تجزیــه و
تحلیــل دادههــای  fMRIاســت .بــا ظهــور طرحهــای بالینــی
و روشهــاي تصویربــرداری پیچیدهتــر ،نقــش آمــار در ایــن
حیطــه در حــال افزایــش اســت کــه میتوانــد بــا ارزیابــی
عملکــرد تابــع پاســخ همودینامیــک ( 3)HRFانجام شــود (3-6
 .)1،بــا بررســی دقیــق  HRFمیتــوان بــه صــورت غیرتهاجمــی
بــه بررســی اتصــاالت عصبــی عروقــی پرداخــت .لــذا مدلدهــی
صحیــح  HRFدر فعالیــت عصبــی نقــش مهمــی را در تجزیــه
و تحلیــل دادههــای  fMRIو بررســی بیماریهــای عروقــی
مغــز ایفــاء میکنــد ( .)4، 7، 8توابــع  HRFنشــاندهندة
تغییــرات جریــان خــون مغــزی ( 4)CBFدر پاســخ بــه فعالیــت
عصبــی هســتند ( .)1، 3، 4تابــع پاســخ همودینامیــک بیــن
افــراد مختلــف و همچنیــن در نواحــی مختلــف مغــز متفــاوت
اســت .بنابرایــن ،مدلســازی درســت  HRFمیتوانــد دقــت
مطالعــات  fMRIرا افزایــش دهــد ( .)1بــه عبارتــی مشــخصات
برانگیختگــی شــکل  HRFماننــد زمــان بــه قلــه رســیدن ()T
 5و ارتفــاع ( 6)Hدر تابــع پاســخ همودینامیــک ،اطالعاتــی
در مــورد زمــان فعالســازی مناطــق مختلــف مغــز را فراهــم
میکنــد و عــرض تابــع پاســخ همودینامیــک در ماکســیمم
نصــف ارتفــاع ( ،7)Wاطالعاتــی در مــورد مــدت فعالیــت را بــه
مــا ارائــه میدهــد ( .)5طراحــی وظیفــة  fMRIتأثيــر قابــل
توجهــی بــر کارآیــی و قــدرت تشــخيص مطالعــه دارد .مطالعات
قبلــی نشــان داده اســت کــه طرحهــای مرتبــط بــا رویــداد،
یــک کارایــی باالیــی را ارزیابــی میکننــد در حالــی کــه
قــدرت تشــخیص ضعیفــی دارنــد .در حالــی کــه در طرحهــای
بلوکــی قــدرت تشــخیص باالیــی وجــود دارد ( .)9طرحهــای
بلوکــی اغلــب جهــت بررســی ســیگنال  BOLDدر مطالعــات
 fMRIاســتفاده میشــود .بنابرایــن انتخــاب بهتریــن مــدل
جهــت بــرآورد توابــع  HRFدر مطالعــات طراحــی بلوکــی
میتوانــد نقــش حیاتــی در تجزیــه و تحلیــل دادههــای FMRI
ایفــاء کنــد .در ایــن مطالعــه از مدلهــای لجســتیک معکــوس
( )10و  HRFکانــون بــه عــاوة مشــتقات زمانــی (،)11، 12
جهــت بررســی و بــرآورد  HRFدر نواحــی ســالم و نواحــی
توموــر مغزــی اســتفاده ش��ده استــ .ل��ذا بـ�رآورد دقیــق HRF
میتوانــد در تشــخیص دادن دقیقتــر مناطــق بــا خونرســانی

بیشــتر و کس ـلهای مغــز کمــک شــایانی بکنــد و در نتیجــه
میتــوان بــا اســتفاده از ایــن مدلهــا بــه صــورت کلینیکــی
در رونــد تشــخیص نواحــی بــا متابولیســم بــاال در بیمــاران
تومــوری بــه صــورت غیرتهاجمــی کمــک کننــده باشــد.
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کــه در آنیــک کاهــش نمایــی بــه همــراه نتایــج خالــص
پاســخهای  BOLDکــه بــا فعالیتهــای ثابــت و پایــدار
ی کــه ایــن نتایــج
اشــباعشــده اســت ،وجــود دارد .ب ـه طــور 
بــا پاســخهای  BOLDمشــاهده شــده ســازگاری داشــته
باشــد .فــرض بــر ایــن اســت کــه  11TR=3ثانیــه باشــد .در
شبیهســازی بــه روش بلوکــی تحریکهــا را بــه صــورت 60
ثانیــه اســتراحت 120 ،ثانیــه تحریــک 60 ،ثانیــه اســتراحت،
 120ثانیــه تحریــک و  60ثانیــه اســتراحت در نظــر گرفتــه
شــده اســت .مجموعــه دادههــای تولیــد شــده شــامل ســیگنال
 BOLDبــه عــاوه یــک نویــز گوســین میباشــد .عــاوه بــر
ایــن،یــک واریانــس بیــن فــردی تصادفــی کــه دارای انحــراف
معیــار یکســوم واریانــس درون فــردی میباشــد ،بــه هــر
ســری زمانــی یــک فــرد اضافــهشــده اســت .ســیگنال BOLD
مــورد نظــر در مطالعــة شبیهســازی بــرای بــرازش دو مــدل
مذکــور مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .مطالعــة شبیهســازی
 100بــار در بازههــای مشــخص بــه روش بلوکــی انجــام شــد.
پــس از بــرازش هــر مــدل در شبیهســازی بــه روش بلوکــی،
متوســط پارامترهــای  H ,Tو  Wبــه دســت آمــد.

) (Math works, ver.8.6پــردازش شــدند .شبیهســازی 100
بــار تکــرار شــد و بهتریــن مــدل جهــت بــرآورد  HRFانتخــاب
شــدند .ســپس ایــن مدلهــا بــر روی دادههــای بیمــار اجــرا
گردیــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــای  FMRIبــا اســتفاده از
جعبــه ابــزار  SPM12در نرمافــزار  MATLABصــورت گرفــت.
دادههای بیمار

ســه بیمــار مبتــا بــه تومــور ( 15CNSنســبت نــر و مــاده:2 ،
 ،1میانگیــن ســن 33/33 ،ســال ،گروههــای ســنی 21-34
ســال) مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه در جــدول  1آمــده
اســت .ایــن مطالعــه در کمیتــة ملــی اخــاق در پژوهشهــای
پزشــکی مــورد تأییــد میباشــد .رضایــت آگاهانــه از بیمــاران
نیــز قبــل از مطالعــه بــه دســت آمــده اســت.
جدول  -1مربوط به اطالعات بالینی و هیستوپاتولوژیک بیماران.

داده های اکتساب شدة fMRI

طراحی وظیفه در تصویربرداری fMRI

داده شبیهسازی
ســیگنال شبیهســازی شــده در تصويــر  1نشــان داده شــده
اســت .ســری زمانــی شبیهســازی شــده بهعنــوان حالــت
اســتاندارد و ســیگنالهای بــرآورد شــده توســط دو مــدل
مذکــور در تصويــر  2نشــان داده شــده اســت .همــان طــور کــه
از تصويــر دیــده میشــود ،ســیگنالهای تخمیــن زده شــده
توســط مدلهــای  16ILو  17TDبــا ســری زمانــی اســتاندارد
تطابــق خوبــی دارنــد.

در ایــن تصویربــرداری ،از روش بلوکــی اســتفاده شــد .بــه ایــن
صــورت کــه بــه بیمــاران گاز  CO2در بــازة  420ثانیــه و بــه
صــورت  60ثانیــه اســتراحت 120 ،ثانیــه دریافــت دیاکســید
کربــن 60 ،ثانیــه اســتراحت 120 ،ثانیــه دریافــت دیاکســید
کربــن و  60ثانیــه اســتراحت از طریــق ماســک تحــت نظــارت
فیزیولوژیســت داده شــد .در ایــن مســير ،تأثیــر افزایــش
جریــان خــون در برشهــای مقطعــی مغــز و جریــان خــون
هــر بــاک از جریــان خــون پایــه بررســی و تعییــن گردیــد.
ل شــدة مغــز ،در اثــر تغییــر
بــر ایــن اســاس  HRFنقــاط فعــا 
ســطح دیاکســید کربــن خــون در نواحــی ســالم و تومــور
تعییــن گردیــد.
دادههــای  FMRIبــا اســتفاده از نرمافــزار MATLAB R2015b
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پردازش دادهها

تصويــر  -1ســیگنال شبیهســازی شــده در طراحــی بلوکــی در نرمافــزار متلــبTR=3 ،
ثانیــه ،زمانهــای شــروع تحریــک  60و  240ثانیــه ،مــدت هــر تحریــک  120ثانیــه ،طــول
بلــوک  420ثانیــه.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

دادههــای  fMRIدر اســکنر  3تســا زیمنــس (مونیــخ ،آلمــان)
 MAGNETOM TIM Trioبــا اســتفاده از یــک کانــال
ماتریــس  12کانالــه بــه دســت آمــد .تصاویــر عملکــردی
بــا کنتراســت  BOLDبــرای وظایــف  12CVRبــا اســتفاده
از یــک توالــی تصویربــرداری اکولوژیــک ( 13)EPIبــا ،14TE
 ،TRزاویــه  /انــدازة ماتریــس بــه ترتیــب  30میلیثانیــه ،
 3ثانیــه 90،درجــه 64×64 ،بــه دســت آمــد .در مجمــوع 40
اســایس بــا وکســلهای ایزوتــروپ  3 × 3 × 3میلیمتــر 3
محــوری قــرار گرفتنــد.

يافتهها
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تصويــر  -2ســری زمانــی اســتاندارد نیــز در تصويــر نشــان داده شــده اســت .ســیگنال بــرآورد شــده توســط دو مــدل نشــان داده شــده اســت  ILو  TDبــه ترتیــب عبارتنــد
از لجســتیک معكــوس و  HRFکانونــی بــه عــاوة مشــتق زمانــی.

 HRFاســتاندارد ،توســط  SPM Canonical HRFتولیــد شــد
کــه در تصويــر  3نشــان داده شــده اســت .تصويــر  4نمــودار
 HRFتخمیــن زده شــده توســط دو مــدل و  HRFاســتاندارد
را نشــان میدهــد HRF .بــرآورد شــده توســط مدلهــای
ILو  TDاز نظــر ارتفــاع ،زمــان بــه قلــه رســیدن و عــرض
در ماکســیمم نصــف ارتفــاع بــه  HRFاســتاندارد نزدیــک
میباشــد .مالحظــه میشــود کــه مــدل  TDتطابــق بهتــری
بــر  HRFاســتاندارد دارد .در ادامــه روشهــای شبیهســازی
بــرای  100بــار تکــرار شــد و متوســط مقادیــر پارامترهــای، H
Tو  Wثبــت گردیــد .متوســط پارامترهــای  HRFبــرآورد شــده
در هــر مــدل و مقادیــر اســتاندارد ایــن مدلهــا بــه عــاوة
شــاخص  AIC ،MSEو SBCدر جــدول  2ذکــر شــده اســت.
مقادیــر اســتاندارد  T ،Hو  Wبــه ترتیــب  7/5 ،1و  5/5در نظــر
گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  2و تصويرهــای2
و  4میتــوان گفــت :مدلهــای ILو  ،TDبــرآورد HRF
خوبــی را در شبیهســازی ســیگنال  BOLDارائــه میدهنــد.
نمــودار پراکندگــی بــرای ارزیابــی کارایــی مــدل بــرای تخمیــن
ســیگنال شبیهســازی شــده اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد
هــر دو مــدل تقریبـاً در اطــراف نیمســاز ربــع اول قــرار دارنــد.

مقادیــر میانگیــن پارامترهــای  T ،Hو  Wدر مناطــق مــورد
عالقــه ( 21)ROIدر جــداول  4 ،3و  5ذکــر شــدهاند .بــه عــاوه
شــاخصهای  AIC ،MSEو  SBCبــرای هــر مــدل نیــز در
ایــن جــداول قــرار دارنــد.
] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

آنالیز داده بیماران

از ســه بیمــار مبتــا بــه تومورهــای  CNSبــه روش بلوکــی
تصويرب�رـداری انجـ�ام شــد .دادههــا در مرحلــة اولیــه مــورد
پیــش پــردازش قــرار گرفــت ،بــا اســتفاده از آزمــون ،P=0/001
آســتانة واکســل= ،20زمــان شــروع تحریکهــا= 60و  240و
مــدت زمــان تحریــک= 120ثانیــه مغــز آنالیــز شــد .تصويــر 5
نواح��ی مغ��زی بـ�ا میزــان خونرســانی بیشــتر در ســه بیمــار
مبتــا بــه تومورهــای  CNSرا پــس از آنالیــز مغــز نشــان
میدهــد .در بیمــاران ،مناطقــی کــه میــزان خونرســانی بیشــتر،
تحــت تحریــک مربوطــه را شــامل میشــوند بــه ترتیــب در
قســمتهای لــوب پيشــاني ،18گيجگاهــي 19و پسســري 20قــرار
دارد .تصويــر  6ســیگنالهای تخمیــن زده شــده بــا اســتفاده از
هــر یــک از مدلهــا میباشــد کــه در نواحــی مغــزی بــا میــزان
خونرســانی بیشــتر را نشــان میدهــد HRF .هــای تخمینــی
توســط مدلهــای  ILو  TDبــرای یــک نقطــه از مغــز در
تصويــر  7نشــان داده شــده اســت.

جــدول  -2متوســط مقادیــر زمــان بــه قلــه رســیدن ،ارتفــاع و عــرض تابــع پاســخ
همودینامیــک در نصــف ارتفــاع و همچنیــن مقادیــر میانگیــن حداقــل مربعــات ،آکاییکــی
و شــوارتز در  100بــار شبیهســازی بــه روش بلوکــی.

تصوير  HRF -3استاندارد تولید شده در نرمافزار متلب را نشان میدهد.
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تصوير  -4شمایی از  HRFاستاندارد و  HRFبرآورد شده توسط هر یک از مدلها میباشد IL .و  TDبه ترتیب عبارتند از لجستیک معکوس و  HRFکانونی به عالوة مشتق زمانی.
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تصويــر  -5شــمایی از اســایسهای مغــز ســه فــرد تومــوری
میباشــد کــه بــا گرفتــن بالکهــای مــورد نظــر مناطــق فعــال
مغزشــان مالحظــه میشــود .بخــش الــف مربــوط بــه بیمــار اول
و نقــاط فعــال در اســایس  23ام و در قســمت لــوب پیشــانی
میباشــد .بخــش ب مربــوط بــه بیمــار دوم و نقــاط فعــال در
اســایس  16و در لــوب گیجگاهــی و بخــش ج مربــوط بــه بیمــار
ســوم و نقــاط فعــال شــده در اســایس  29ام و در لــوب پسســری
میباشــد.

66
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تصويــر  HRF-7هــای بــرآورد شــده بــا اســتفاده از مدلهــای  ILو  TDبــرای یــک
نقط��ه از مغ��ز ه��ر بیمـ�ار را نشــان میدهــد IL .و  TDبــه جــای لجســتیک معکــوس و HRF
کانونــی بــه عــاوة مشــتق زمانــی آن اســتفاده میشــود.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

تصويــر  -6شــمایی از ســیگنال بلوکــی گرفتــه شــده مربــوط بــه هــر یــک از بیمــاران از یــک نقطــه از ناحیــة فعــال اســایس مــورد نظــر و همچنیــن
بــرازش مدلهــای  ILو  TDبــر ســیگنال مــورد نظــر میباشــد .بخــش الــف مربــوط بــه ســیگنال یــک نقطــه فعــال از اســایس مغــز بیمــار اول ،بخــش
ب ســیگنال یــک نقطــة فعــال از اســایس مغــز بیمــار دوم و بخــش ج ســیگنال یــک نقطــة فعــال از اســایس مغــز بیمــار ســوم میباشــد.
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ـدول  -3بــرآورد پارامترهــای  HRFبــرای یــک زن  32ســاله بــا تومــور گلیومــاIL .
جـ
و  TDبــه ترتیــب لجســتیک معکــوس و  HRFکانونــی بــه عــاوة مشــتق زمانــی،MSE .
 AICو  SBCبــه ترتیــب میانگیــن مربــع خطــا ،شــاخص آکاییکــی و شــاخص شــوارتز
اســتفاده شــده است.

جــدول  -4متوســط پارامترهــای  HRFبــرای یــک مــرد  34ســاله بــا تومــور گلیومــا.
 ILو  TDبــه ترتیــب لجســتیک معکــوس و  HRFکانونــی بــه عــاوة مشــتق زمانــی.
 AIC ،MSEو  SBCبــه ترتیــب میانگیــن مربــع خطــا ،شــاخص آکاییکــی و شــاخص
شــوارتز اســتفاده شــده است.

جــدول  -5متوســط پارامترهــای  HRFبــرای یــک مــرد  21ســاله بــا تومــور
آستروســایتوما IL .و  TDبــه ترتیــب لجســتیک معکــوس HRF ،کانونــی بــه عــاوة
مشــتق زمانــی AIC ،MSE .و  SBCبــه ترتیــب میانگیــن مربــع خطــا ،شــاخص آکاییکی
و شــاخص شــوارتز اســتفاده شــده اســت.

در مطالعــة شبیهســازی مدلهــای مذکــور بــر ســیگنال
 BOLDشبیهســازی شــده بــه روش بلوکــی بــرازش داده
شــده اســت .طبــق تصاويــر  3و  4دو مــدل ،بــرازش خوبــی
بــر ســیگنال  BOLDشبیهســازی شــده و HRFاســتاندارد
دارنــد .در ایــن شبیهســازی مــدل TDبــا اختــاف کمــی
نســبت بــه مــدل  ،ILبــرآورد کننــدة بهتــری جهــت بــرآورد
 HRFمیباشــد .در شبیهســازی بــا  100بــار تکــرار میانگیــن
مقادیــر پارامترهــای  W ،Tو  Hو معیارهــای انتخــاب مــدل
ثبــت گردیــد .میانگیــن پارامترهــای  H ،Tو  Wدر مــدل TD
نزدیــک بــه مقادیــر  HRFاســتاندارد بــود .شــاخصهای MSE
 AICو  SBCنیــز بــرای مدلهــای  TDو  ILدر شبیهســازی
بررســی شــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــر قــدر ایــن شــاخصها
در بررســی مدلهــا مقــدار کمتــری داشــته باشــند مــدل بهتــر
اســت میتــوان گفــت مــدل  TDبــا تفاوتــی جزیــی بهتــر از
مــدل  ILتابــع  HRFرا در شبیهســازی ســیگنال  BOLDبــه
روش بلوکــی بــرآورد میکنــد .
در ادامــة مدلهــا بــر روی دادههــای  fMRIمربــوط بــه
ناحیــة ســالم بــا میــزان خونرســانی بیشــتر مغــز بیمــاران
دارای تومــور مغــزی ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .تصويــر 7
ســیگنال مربــوط بــه یــک نقطــه از بهتریــن اســایس مغــز ،بــا
میــزان خونرســانی بیشــتر در هــر فــرد و مدلهــای بــرازش
داده شــده بــر ایــن ســیگنال را نشــان میدهــد .مدلهــا بــر
روی ســیگنال گرفتــه شــده بــرازش خوبــی دارنــد .از ایــن
میــان مــدل  TDبــرازش بهتــری بــر روی ســیگنال مــا دارد.
گفتنــی اســت کــه مــدل ILنیــز بــرازش خوبــی بــر ســیگنال
را ارایــه میدهــد .هــر یــک از ایــن ســیگنالها بــرای یــک
نقطــه میباشــد .جهــت کاهــش نویــز ،در نواحــی بــا میــزان
خونرســانی بیشــتر ،یــک ناحیــة مربعــی مــورد عالقــه (در
انــدازة  3 × 3پیکســل) بــرای ارزیابــی مناطــق مغــزی بــا
میــزان خونرســانی بیشــتر در نظــر گرفتــه شــد .ســپس
میانگیــن پارامترهــای  W ،Tو  Hو همچنیــن شــاخصهای
 AIC ، MSEو  SBCبــرای هــر مــدل محاســبه گردیــد .ایــن
نتایــج در جــداول  4 ،3و  5بــرای هــر یــک از بیمــاران قابــل
مالحظــه میباشــد کــه نشــان میدهــد مــدل  TDبــا اختــاف
جزیــی مــدل برتــری جهــت بــرآورد  HRFمیباشــد.

Region of interest
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در ایــن مطالعــه بعــد از بررســی  HRFدر نواحــی ســالم
مغــز بــا میــزان خونرســانی بیشــتر ،در ادامــه بــه بررســی
قســمتهای تومــور یــک بیمــار پرداختــه شــد و پارامترهــای
مربــوط بــه  HRFهــر قســمت ،توســط هــر مــدل گــزارش داده
شــد .مناطــق شــامل ،ناحیــة نکــروز ،ناحیــة فعــال تومــور و
همچنیــن بررســی  HRFناحیــة ســالم غیرفعــال و بررســی
 HRFناحیــة ســالم و فعــال مغــز میباشــد .انتظــار مــیرود
کــه در نواحـیای کــه مغــز فعــال اســت و همچنیــن در ناحیــة
فعــال تومــور  HRFخوبــی دیــده شــود و در نواحــی بافــت
نکــروز و یــا مناطــق غیرفعــال مغــز HRF ،واضحــی وجــود
نداشــته باشــد .نتایــج مربــوط بــه هــر یــک از ایــن نواحــی در
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جــدول  -6بــرآورد متوســط پارامترهــای تابــع پاســخ همودینامیــک در ناحیــة ســالم و
فعــال ،ناحیــة فعــال تومــور ،ناحیــة نکــروز تومــور و ناحیــة ســالم و غیرفعــال مغــزT ،H .
و  Wبــه ترتیــب معــادل ارتفــاع ،زمــان بــه قلــه رســیدن و عــرض در ماکســیمم نصــف
ارتفــاع در تابــع پاســخ همودینامیــک میباشــد.

بحث و نتيجهگيري
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جــدول  6آمــده اســت .در ناحیــة ســالم و فعــال مغــز متوســط
پارامترهــای  HRFبــرای هــر مــدل گــزارششــده اســت .مــدل
 TDارتفــاع بیشــتری نســبت بــه  ILرا گــزارش میدهــد و
همچنیــن زمــان بــه قلــه رســیدن آن خیلــی زودتر از مــدل IL
میباشــد .عــرض در هــر دو مــدل تقریب ـاً یکســان میباشــد؛
لــذا میتــوان گفــت مــدل  TDبــا اختــاف جزیــی ،در مناطــق
ســالم و فعــال در روش بلوکــی HRF ،واضحتــر و بــا ارتفــاع
بیشــتری را گــزارش میدهــد .در ناحیــة فعــال تومــور کــه جــز
نواحــی فعــال تومــور میباشــد ،مالحظــه میشــود کــه مــدل
 TDمتوســط ارتفــاع بیشــتری از  HRFرا نســبت بــه مــدل IL
گــزارش میدهــد .امــا بــاز هــم ایــن تفــاوت زیــاد چشــمگیر
نمیباشــد .لــذا در قســمت فعــال تومــور نیــز مــا شــاهد ایــن
هســتیم کــه مــدل  HRF ،TDواضحتــری را گــزارش میکنــد.
در ادامــة جــدول  ،6متوســط پارامترهــای  HRFتوســط دو
مــدل  ILو  TDدر ناحیــة نکــروز را داریــم .در قســمت نکــروز
بــه علــت بافــت مــرده ،هیــچ نــوع فعالیتــی وجــود نــدارد ،لــذا
انتظــار م ـیرود  HRFواضحــی از ایــن ناحیــه وجــود نداشــته
باشــد .امــا مــدل  TDبازهــم ارتفــاع باالیــی از  HRFرا گــزارش
میدهــد .در حالــیکــه مــدل  ILارتفــاع را زیرخــط صفــر
گــزارش میدهــد .لــذا متوســط ارتفــاع بهدســتآمــده در
مــدل  ILمنطقیتــر از مــدل  TDمیباشــد.

طبــق مطالع ـهای کــه مارتیــن و همکارانــش در ســال 2009

بــا توجــه بــه مطالعــة انجــامشــده جهــت بــرآورد تابــع پاســخ
همودینامیــک و پارامترهــای آن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه،
بهتریــن مــدل جهــت بــرآورد تابــع پاســخ همودینامیــک در
تصویربــرداری بــه روش بلوکــی مــدل  ILمیباشــد .مــدل
 TDدر نواحــی بــا میــزان خونرســانی باالتــر و مناطــق فعــال
میتوانــد  HRFواضحتــری را نســبت بــه  ILارائــه دهــد .امــا
در مناطقــی کــه در آن فعالیتــی وجــود ندارد ،مناســب نیســت.
چــرا کــه در آن مناطــق ،مــدل  TDبازهــم وجــود فعالیــت را
نشــان میدهــد  .لــذا بــا توجــه بــه اینکــه در مناطــق فعــال،
مــدل  ILتفــاوت چندانــی بــا مــدل  TDدر بــرآورد پارامترهــای
 HRFنــدارد ،میتــوان گفــت مــدل  ILدر حالــت کلــی ،جهــت
بررســی  HRFکل مناطــق مغــز ،اعــم از ســالم فعــال ،ســالم
غیرفعــال و همچنیــن  HRFتومــور میتوانــد مــدل برتــری
باشــد .لــذا اســتفاده از ایــن مــدل در بــرآورد دقیقتــر HRF
میتوانــد در جهــت تشــخیص صحیــح مناطــق فعــال مغــز و
درنتیجــه ،حفــظ ســامت بیمــار و کیفیــت زندگـیاش بعــد از
جراحــی و درمــان کمککننــده باشــد.
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در قســمت چهــارم جــدول  ،6متوســط بــرآورد پارامترهــای
 HRFدر ناحیــة نرمــال بــدون فعالیــت ،توســط دو مــدل
مذکــور را داریــم .در ایــن ناحیــه نیــز انتظــار میرود کــهHRF ،
واضحــی بــه خاطــر عــدم فعالیــت عــروق نداشــته باشــیم .بــا
توجــه بــه نتایــج ،مــدل  TDارتفــاع باالتــری نســبت بــه  ILرا
گــزارش میکنــد ،ب ـه طــوریکــه مقــدار متوســط ارتفــاع در
ی کــه در مــدل
مــدل  ILبرابــر بــا  0/0153میباشــد در حال ـ 
 TDبرابــر بــا  0/0196اســت .لــذا در حالــت کلــی میتــوان
گفــت مــدل  ILبــرآورد دقیقتــر و مــورد انتظارتــری ازHRF
را نســبت بــه TDدر گــزارش میدهــد و مــدل  TDبــهطــور
کلــی ارتفــاع باالتــری از  HRFرا گــزارش کــرده اســت.

بــا هــدف گســترش کار قبلــی خــود در ســال  2007انجــام
دادنــد ،جهــت بــرآورد بهتریــن  HRFبــه بررســی  7مــدل
آمــاری پرداختنــد .آنهــا از اطالعــات  20فــرد شــرکتکننده
اســتفاده کردنــد .بــه ایــن صــورت کــه یــک بازوبنــد حرارتــی
کــه بــه صــورت مرتبــط بــا رویــداد 4 ،دمــای گــرم ،دردنــاک
کــم ،نســبتاً دردنــاک و دردنــاک بــه آنهــا اعمــال شــده بــود،
اســتفاده کردنــد و تصویربــرداری از آنهــا بــه عمــل آمــد،
نتایــج نشــان داد کــه مــدل  ILبهتریــن مــدل جهــت بــرآورد
 HRFمــی باشــد و مــدل TDبــا قــدرت پایینتــری  HRFرا از
بیــن مدلهــا بــرآورد میکنــد ( .)6در مطالع ـهای کــه زویــا و
و همکارانــش در ســال  2014در مــورد مــدل کــردن  HRFدر
طراحــی بلوکــی بــا  5مــدل آمــاری انجــام دادنــد ،بــه بررســی
مدلهــا و نتایــج خــود و مارتیــن پرداختنــد .نتایــج کار آنهــا
بــر روی دادههــای واقعــی کــه بــه روش بلوکــی تهیــه شــده
بــود نشــان داد کــه ،مــدل دو گامــا بــا شــش پارامتــر بهتریــن
مــدل جهــت بــرآورد  HRFمیباشــند (.)14
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