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  مغناطيسیدتشدي پارامترهای مدل بالون در تصوير برداری کاربردیتخمين 
fMRI  با استفاده از روشsteepest descent 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

شناسائي  -  سيستم هموديناميك- )fMRI(تصويربرداري عملکردی تشديدمغناطيسي : واژه های کليدی 
  .مدل غيرخطي

  : مقدمه  ‐۱
گيرنده فرايند  دربر ,وقوع فعاليت عصبي در مغز     

 .اي است يزيولوژيكي متفاوت و بعضا پيچيدههاي ف
تغيير در پارامترهاي اين فرايندها باعث ايجاد بعضي از 
 قابل MRIتوسط    كه اين پارامترها  می شوندفيزيكي 

برداري تصوير. باشند گيري مي مشاهده و اندازه
 مي تواند با اندازه fMRI عملكردي تشديد مغناطيسي

گيري بعضي از تغييرات ثانويه ناشي از فعاليت عصبي 
 عوامل  اين مياناز. بردبي به وقوع فعاليت و محل آن پ

تغييرات ميزان اكسيژن خون به دليل ايجاد كنتراست 
BOLDم هايمكانيز.  عامل مهمي  به شمار مي رود 
متعددي ما بين فعاليت عصبي مغز و تغييرات  واسط

تغيير ميزان اكسيژن . يزان اكسيژن خون وجود دارندم
ها  خون مي تواند با به كار گيري بعضي از رشته پالس

مغناطيسي اندازه  در تصويربرداري عملكردي تشديد
   . گيري شود

ر فعاليت عصبی را می توان تاثير سيستم هموديناميک ب
برای مدلسازی اين سيستم . ]۱[ نشان داد)۱(با شکل

در ساده ترين رويکرد . رويکردهای متعددی وجود دارد
خطی فرض می شود که عملکرد سيستم هموديناميک 

در اين حالت می توان . زمان استذير با ير ناپو تغي
سيستم را با يک پاسخ ضربه به طور کامل توصيف 
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  : چکيده 
  به خصوص وقتی آزمايشfMRI تشديد مغناطيسی  کاربردیمدلسازی سيستم هموديناميک در تصويربرداری

fMRI از نوع event-relatedفرض خطی مدلسازی اين سيستم با .  بوده استمدتهاست مورد توجه محققين,  است
آنچه در اين مقاله . بودن قبال انجام شده است که با پذيرفتن حدی از خطا به پاسخهای نسبتا خوبی منجر شده است

 که شامل معادالت حالت غير خطی اين مدل. استمعرفی يک مدل غير خطی از سيستم هموديناميک می آيد 
 هايی که در يک حجم خاص تحريک در واکسلابتدا در اين مقاله سعی می شود .  مدل بالون ناميده می شود ,است

 با استفاده از  پارامترهای مدل بالون ها واکسلد و سپس برای سری زمانی  آن نآنها ايجاد شده است شناسايی شو
   . دن تخمين زده شوsteepest descentروش 
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 متداول ترين توابعی که برای اين نوع مدلسازی .نمود
 .]۳و۲[ابع پواسن و گاما هستند و می روند تبه کار

 

 
   سيستم هموديناميک‐۱               شکل

   
وصيف  رويکرد ساده ای را در تLTIهر چند مدل 

سيستم هموديناميک ارائه می کند اما تحقيقات اخير 
اند که رفتار اين سيستم غير خطی  نشان داده] ۷و۶[

مدل بالون يک مدل غير خطی و تغيير ناپذير با . است
زمان است که برای  مدلسازی سری زمانی واکسل های 

 buxtonتحريک شده در يک حجم خاص مغزی توسط 
 ارائه buxtonهدف  .]۵[ستشده او همکارانش ارائه 

يک مدل بوده است که تا حد امکان با واقعيت های 
بيولوژيکی همخوانی داشته باشد و در عين حال  بتواند 

 را به خوبی fMRIخصوصيات غير خطی سری زمانی 
 و همکارانش برای friston شيوه ای که توسط .مدل کند

 ,پيدا کردن پارامترهای مدل بالون ارائه شده است 
رای پيدا کردن پارامترهای مدل استفاده از سری ولترا ب

  جديدی در اين مقاله سعی می شود به شيوه .]۲[است
وش نسبت اين ر .دنپارامترهای مدل بالون تخمين زده شو

دارای پيچيدگی کمتری  ]۲[به روش ارائه شده در مرجع 
قاله می آيد شامل بخشهای زير آنچه در اين م. است
 ن يک مدل غير خطیفی مدل بالون به عنوا  معر‐۱ :است

 تخمين ‐۳واکسل های تحريک شده طريقه يافتن ‐۲
 ‐steepest descent ۴پارامترهای مدل بالون با روش 

 با روش مقايسه پارامترهای تخمين زده شده از اين روش
   . ]۲[ تخمين از طريق سری ولترا

 معرفی مدل بالون به عنوان يک مدل ‐۲
   غير خطی

 مدل واقعگراترين مدل و نزديکترين مدل به اين
اين . فيزيولوژی می باشد که تا به حال ارائه شده است

 و خروجی آن fمدل که ورودی آن جريان خون 
 v, q می باشد دارای دو متغير حالت BOLDسيگنال 

که به ترتيب نشاندهنده حجم خون و محتوای , است 
متغير های تمامی . دی اکسی هموگلوبين آن می باشند

اين مدل نرماليزه هستند يعنی نسبت دامنه متغير به 
در اين . نه آن در حالت استراحت را نشان می دهندمدا

 از درون و خارج حاصلمدل بعد از محاسبه سيگنال 
 به صورت تابعی از BOLDنهايتا سيگنال , رگ 

يعنی محتوای دی اکسی ( متغيرهای حالت سيستم
 E0 کسر مصرف اکسيژن و) هموگلوبين و حجم خون

به صورت زير نوشته ) که مقدار ثابتی فرض می شود (
   .می شود
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نسبت حجم خون به حجم بافت در V0 فوق دررابطه
برای تکميل مدل الزم است . حال استراحت می باشد

که معادالت ديناميکی متغيرهای حالت آن نيز نوشته 

'(ارتباط نرخ تغييرات حجم خون . شوند
dt
dvv =

)('0 vffv outin −=

 را با )

فلوی ورودی و خروجی سرخرگ می توان به صورت 
  .] ۲و۱[ رابطه ساده زير نوشت

  τ
  

رفتار فلوی خروجی که در رابطه فوق تابعی از حجم 
خون در نظر گرفته شده است می تواند ظرفيت بالون 

در واقع هر چقدر حجم . مانند سرخرگ را نشان دهد
 ميزان فلوی خروجی بيشتر خواهد ,الون بيشتر باشدب

  .بود که رابطه آن به شکل زير نوشته می شود
α/1vfout =

)'(q
  
 را می توان نرخ تغييرات دی اکسی هموگلوبين 

با ميزان دی اکسی هموگلوبين وارد شده به رگ و 
  .ميزانی که از آن خارج می شود با تساوی زير ربط داد

)٢(  

)٣(  
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.  به مدل بالون موسوم استمجموعه معادالت باال

خون است که با ) فلوی(ورودی مدل بالون جريان 
هر چند مراجع مختلف  .فعاليت عصبی متفاوت است

 اما فريستون ,اين دو کميت را متناسب فرض کرده اند
يل نمود به با اضافه کردن معادالت زير مدل را تکم
 u(t)اگر .]۲[شکلی که ورودی آن فعاليت عصبی است

از طريق اين فعاليت عصبی باشد ارتباط آن با
  .معادالت برقرار می شود

sf in =
.

  

fins fstUs ττε /)1(/)(
.

−−−=  
  
  ها  اجزاء و روش‐۳
  ونوع fMRI معرفی آزمايشهای مختلف  ۱‐۳

  داده مورد استفاده
يطرح آزمايش كه در واقع نحوه هدا

 انجام فعاليت هاي حركتي يا  براي) صدا يا تصوير
دركي مي باشد عمدتا به دو صورت طراحي بلوكي 

)block design( يا event-related آزمايش  .است
طراحي بلوكي بدين صورت است كه شخص در يك 

د و سپس مدتي زنجام فعاليت مي پرداافاصله زماني به 
وك چندين بار تكرار مي استراحت مي كند و اين بل

است كه  finger tapping آزمايش نمونه اي از اين.شود
در آن شخص ماداميكه عالمت خاصي را روي صفحه 
نمايش مي بيند انگشتان خود را باز و بسته مي كند و 

از روي را تكرار مي كند تا عالمت مذكور اين كار 
صفحه نمايش حذف شده و شخص بايد تا ديدن عالمت 

 event-relatedدر طراحي  . استراحت مي كندبعدي
در حد .(دت زمان وجود يك تحريك كوتاه است م 

 تلقي eventو هر تحريك به منزله وقوع يك ) چند ثانيه
 فاصله بين دو اين نوع طرح آزمايش در.مي شود

تحريک آنقدر زياد است که فعاليت عصبی مربوطه در 

در . را شودمغز در فاصله دو تحريک به قدر کافی مي
 شبيه اعمال يک تابع ضربه به سيستم eventهر نتيجه 
  .است

توسط (ت شخص 

  تصوير ۱۲۴ شامل   مورد استفاده در اين تحقيق  داده
برش ۱۶شامل حجمها هريك از اين. حجمي است

 در  دارد کهواکسل ۶۴*۶۴هر برش  . است عرضی
 استفاده ۶۴*۶۴*۱۶ سه بعدي  داده ۱۲۴نهايت ما از 

 .ايم كرده
  event-related به صورت بکار رفتهحريك  نوع ت

سر تا برداشت وفاصله زماني تصوير برداري از  حجم 
تحريك . .است   ثانيه۸۶/۲  (TR) بعديتصوير حجمی 
 ثانيه يك بار يا بيشتر انجام مي هشتها تقريبا هر 

 .گيرد كه اثر تحريك قبلي از بين رفته باشد
. است visual stimulated sensorimotor   نوع تحريك

يعني فرد مورد آزمايش هر گاه شكل خاصي را در 
تصوير مي بيند انگشت خود را بر روي دكمه فشار مي 

   :الگوي تحريك به صورت زير است. دهد

  
 است که در هنگام یهر عدد نمايانگر انديس تصوير

 .برداشت آن تحريک عصبی وجود داشته است

  های تحريک شده واکسل قه يافتن  طري۲‐۳
های تحريک شده در اگر چه برای يافتن واکسل 

ولی , [9] راههای متفاوتی وجود داردfMRIآزمايش 
 در سری ی غير خطیچون هدف اين مقاله يافتن مدل

رويکرد ما نيز اکثرا به کارهای انجام , بودfMRI زمانی 
تدا برای اين منظور اب. شده در اين زمينه بوده است

. خطی و تغييرنا پذير با زمان فرض شد  (1)مدل شکل
 ها واکسلدر اينجا ما ميزان شباهت سری زمانی تمام 

.  الگوی زمانی فعاليت مورد انتظار محاسبه کرديمرا با
 سيستم با ه پاسخ ضرباين الگو کانولوشن حاصل از

 هايی که ضريب شباهت واکسل. الگوی تحريک بود
(correlation coefficient) بود به  ۳۵/۰ آنها بيشتر از 

 های تحريک شده در نظر گرفتيم که واکسلعنوان 
بيشترين ضريب شباهت  . بودواکسل ۴۰تعداد آنها 

)۴(  

)۵(  

)۶(  

٧٢ ۶۴ ۵٩ ۵۶ ۴٨ ۴٣ ٠۵ ٢ ٢٧ ٣٢۴ ١۶ ٠ ٨ ١١  
١٠ ١٠٧ ١١٢۴ ٩۶ ٧ ٨٠ ٨٣ ٨٨۵   
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 در شکل  ها با رنگ سفيدواکسلاين .  بود۴۸/۰برابر 
 visual cortexشده اند که در منطقه  نشان داده )۲(

  .قرار دارند
        
مترهای مدل بالون با روش  تخمين پارا۳‐ ۳

steepest descent  
آنچه ما برای تخمين پارامترهای اين مدل در اختيار 

معادالت حالت سيستم که شامل : داريم عبارتند از 
الگوی تحريک عصبی که شامل . شش پارامتر است

تعدادی تابع ضربه است که طبق الگوی تحريک  به 
 که  هااکسلسيستم اعمال می شود و نيز سری زمانی و

 طی اسکن های مختلف BOLDاز تصوير با کنتراست 
کاری که بايد انجام شود اين است که . به دست می آيد

با داشتن رابطه ورودی و خروجی و نيز معادالت حالت 
  . پارامترهای اين مدل تخمين زده شود, سيستم 

 برای  از شرايط اوليه ايجهت تخمين پارامترها 
ا نزديک به پارامتر هاي مدل بالون  که نسبتپارامترها 

شروع مي کنيم و يک بار معادالت حالت باال را , است 
کم گام سپس با يک .  حل مي کنيم simulinkبا 

دهيم پارامترها ر در جهت گراديان افزايش مي ) ۰۲/۰(
براي هر . ودوباره معادالت حالت را حل مي کنيم

  :ي يابيم پارامتر از رابطه زير مقدار گراديان را م

)()(
)1()(
)1()()(

nyyne
nana
neneeGrad

real −=
−−
−−=

 

 y(n) ام است و n خطای گام e(n)که در اين رابطه 
اين ) ۳( شکل . ام استn در گام سيگنال خروجی مدل

  . پروسه را بهتر نشان می دهد
 امترها را به صورت زير ميسپس مقدار جديد پار 

   .يابيم
  

))(()()1( neGradnana ∗−=+ ρ  
ب در معادالت را به همبن ترتيمقدارجديد پارامترها 

جايگزين کرده اين روش را ادامه مي دهيم تا به حالت 
  . برسيمe(n) ,e(n-1) بين ۰۲/۰خطاي کمتر از  

  

   نتايج‐۴
نتايج حاصل از تخمين پارامترها از اين روش با آنچه 

friston و همکارانش از استخراج کرنل های سری ولترا 
ی به دست آوردند از معادالت حالت به صورت تئور

نتيجه تخمين )  ۴( هيستوگرام شکل . مقايسه شده است
اين . واکسل است ۴۰پارامترهای مدل بالون برروی 

به دست داده ای که از يک شخص مسن  تخمين بر روی 
 و همکارانش fristonای که داده . آمده انجام شده است

نظر  اين مقاله از استفاده کردند با داده مورد استفاده در
سن شخص و شيوه يافتن  , (TR)داری زمان تصوير بر

  روشاما هر دو. واکسل های تحريک شده متفاوت است
 . به پاسخ نسبتا نزديکی رسيده اند

ميانگين پارامترهای تخمين زده شده از دو روش با 
   در steepest descentاستفاده از سری ولترا و روش 

  . نشان داده شده است)۱(جدول 
  

 مقايسه پارامترهای مدل بالون با ‐۱جدول
  استفاده از دو روش مختلف

ε sf0  پارامترها T  T  T  α  0E 

Steepet 

descent 
.6  1.6 2.52  1.02  .37 .4  

  ولتراسری

]۲[  

.54 1.5 2.46  .98  .33 .34 
(7) 

  
   بحث و نتيجه گيری ‐۵

در اين مقاله ابتدا به معرفی سيستم هموديناميک و 
 سيستم جهت مدلسازی اينرويکردهای مختلف 

سپس با فرض غير خطی بودن اين سيستم . پرداختيم
با استفاده . برای آن يک مدل پارامتری در نظر گرفتيم

ترهای اين مدل را تخمين زديم و از داده تجربی پارام
نتيجه را با روش قبلی تخمين اين پارامترها مقايسه 

(8) 
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تخمين پارامترهای اين سيستم ضمن اينکه . کرديم
سيستم هموديناميک ارائه می توصيف نسبتا خوبی از 

 واند در تحقيقات بعدی جهت تشخيص  می تدهد 
امراض خاص که بر روی پارامترهای مدل  

تاثير می گذارند مانند نوعی از هموديناميک 
  .  به کار رود(dementia)ديوانگی

 :مراجع  
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نگاری عملکردی تشديد مغناطيسی با استفاده بهينه از 
   . ۸۱اسفند ,رساله دکتری , اطالعات مکانی 
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