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NÖRORADYOLOJİ

İlgi alanı (ROI) boyutunun duyusal-motor
uyarılma paradigmasında BOLD sinyal intensitesi
üzerine etkisi
Hakkı Muammer Karakaş, Nuri Tasalı, Mermin Tunçbilek, Ercüment Ünlü, Bilge Çakır
AMAÇ

Aktive piksellerdeki sinyal intensitelerinin ilgi alanları
(ROI) yerleştirilerek değerlendirilmesi fonksiyonel
manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarındaki
anahtar basamaklardan biridir, iki ya da daha fazla sayıda aktive alana ait sinyal intensitelerinin karşılaştırılmasının gerektiği durumlarda fonksiyonel analiz
ROl'nin nereye ve hangi büyüklükte yerleştirileceği sorusu ile karmaşıklaşmaktadır. Bu çalışmada ilgi alanı
boyutunun BOLD sinyal intensitesi üzerindeki etkisi
duyusal-motor uyarılma paradigması kullanılarak araştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM

20 yaşında sağlıklı bir kadın denek eko planar görüntüleme sekansının ve 3-sikluslu parmak dokundurma
paradigmasının kullanıldığı duyusal-motor fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmiştir.
Duyusal-motor korteksde en geniş aktivasyon gösteren alan tabule edilmiş ve bu alandaki sinyal değişik
boyutlardaki ROl'lar yerleştirilerek ölçülmüştür. Temel
düzeye göre düzeltilmiş aktivasyon sinyalleri tekrarlı
ölçümler için genel lineer model ve lineer regresyon
analizi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR

ROI boyutu ve sinyal intensitesi arasında görev (p<.
001) ve dinlenme (p<.005) fazları için anlamlı etkileşim
bulunmaktadır. Sinyal intensitesi ve ROI boyutu arasında düzenli ve doğrusal bir ilişki mevcuttur (Görevboyut ilişkisi: B= .971, p<0.000; dinlenme-boyut ilişkisi:
B= .749, p<.05). Görev fazında daha küçük alan daha
yüksek sinyal intensitesine karşılık gelirken, dinlenme
fazında tam tersi bir durum söz konusudur. Görev tepe değeri-dinlenme taban değeri olarak belirlenen sinyal genlikleri ve ROI boyutu arasında da anlamlı ilişki
bulunmaktadır (B= -.971, p<.000).
SONUÇ

BOLD sinyalin kantitatif özellikleri kısmen bu sinyalin
üretildiği ROl'nin boyutuna bağlıdır. Boyut farklılığı
içeren ROl'lar sinyal maksima ve minimasını etkileyerek kantitatif karşılaştırma ve formulasyonları güvenilmez kılacağı için aktive piksellerdeki sinyal intensitesinin değerlendirilmesi eş boyutlu ROl'ların yerleştirilmesini gerektirmektedir.
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ortikal nöral aktivasyomm bölgesel kan akımını (rCBF) arttırarak kapiller ve venöz oksijenizasyonu arttırdığı uzun zamandır
bilinmektedir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
(fMRG) kan oksijenizasyonunda ortaya çıkan bu değişikliği saptayarak
nöral aktivasyonu dolaylı yoldan ortaya koymaktadır. fMRG ile aktive
beyin alanları hassas teknikler kullanılarak görüntülenebilmekte ve beyaz pikseller olarak gösterilebİlmektedİr (l ,2). Yukarıda sözedilen yöntem kan oksijen seviyesi bağımlı (BOLD) kontrast metodu olarak bilinmektedir (3). Bu yöntem sinyal intensİtesinin kan damarlarındaki hemoglobinin oksijenizasyonu İle değiştiği varsayımına dayanmaktadır.
Hemoglobinin oksijenİzasyon seviyesi eko planar görüntüleme (EPI)
ve gradyent eko görüntüleme (GRE) gibi T2* değişikliklerine hassas
puls sekansları ile ölçülmektedir (1). BOLD kontrastının gerçek mekanizması oldukça karmaşıktır (4). Ölçülen sinyal gerçekte hem altta yatan fizyolojik olaylara, hem de görüntüleme fiziğine bağlıdır. Her ne
kadar rCBF'e oldukça hassas olsa da, BOLD kontrastının nöral aktivitenin doğrudan ölçümü olmadığı akılda tutulmalıdır (5).
Bir beyin haritalaması deneyinde, beyin görevleri gerçekleştirilirken
beyinin 1-6 sn'lik tekrarlarla yüzlerce görüntüsü alınmaktadır. Standard paradigmalarda denekler birbirlerini devamlı şekilde takip eden
aktif (görev) ve kontrol (dinlenme) durumları uygulanırken devamlı
olarak görüntülenmekte ve her göreve İlişkin kortikal alanlarda sinyal
intensitesinde hızlı bir artış gözlenmektedir. Oluşan görüntü serileri görev paradigmaları ile korelasyon gösteren sinyal değişikliklerini çıkartmak üzere analiz edilmektedir. Veriler istatistiksel parametrik haritalama (SPM) olarak bilinen teknik kullanılarak görüntü farklılıklarının istatistiksel haritalarına dönüştürülmekte ve korelasyon kesinliğinin İstatistiksel ölçütleri ile ortaya konmaktadır. Anlamlı sinyal artısı gösteren
uyarıcı bağımlı veriler renkle kodlanmakta ve anatomik korelasyon için
yapısal manyetik rezonans görüntüleri ile örtüştürülmektedir (6).
fMRG'nin en sık kullanım alanı duyusal-motor görevler sırasında birincil duyusal-motor korteksİn haritalanmasıdır. Bu tür çalışmalar sırasında bazen ipsilateral veya kontralateral hemisferik aktivasyonlar "sol
hemisferik aktivasyon eksi sağ hemisferik aktivasyon/sağ hemisferik
aktivasyon eksi sol hemisferik aktivasyon" benzeri hemisferik indeks
formülleri kullanılarak (7), ya da anlamlı olarak aktive olmuş piksellere yerleştirilen ilgi alanlarından (ROI) elde edilen verilerdeki zamansal
sinyal İntensİte değişiklikleri hesaplanarak kantitatif olarak değerlendirilmektedir (8). Bu çalışmalarda her ne kadar ipsilateral ve kontralate-

rai hemîsferler arasında aktivasyon
alan boyutları açısından anlamlı farklılıklar bildirmişse de (7,9) bu alanlardan sağ ve sol el görevleri sırasında
kaydedilen sinyal intensiteleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır
(8). Aktive alanların boyutları ipsİlateral ve kontralateral hemîsferlerde
belirgin farklılık gösterdiği için sinyal
intensite değişikliklerinin ölçülmesinde ROl'ların kullanımı yukarıda sözedilen bulgulardan kısmen sorumlu
olabilir. Geniş ROl'ların kullanılması
durumunda ilgi alanı içine girecek
komşu dokulardaki aktivasyon intensite ölçümünü etkileyebilir.
Bu çalışmanın amacı duyusal-motor
aktivasyon paradigmasında RO1 boyutunun fMRG sinyal intensitesi üzerine etkisini ve hemîsferlerde birbirlerine karşı gelen duyusal-motor alanlara eş boyutlu İlgi alanları koyma gerekliliğini belirlemektir.

Gereç ve yöntem
Aktivasyon paradigması ve veri
toplama

Bu çalışmada 20 yaşında, fiziksel
bakısı ve MRG incelemesi normal
olarak bulunan bir kadın denek incelenmiştir. Denek Edİnburg bataryası-

na göre sol el baskın (solak) olarak
değerlendirilmiştir (10). MRG incelemesinden önce hastanın yazılı onayı
alınmıştır. Kullanılan duyusal-motor
paradigma sol elin başparmağının geri kalan parmakların uçlarına 2,3,4,
5,5,4,3,2 sırası ile ritmik olarak değdirilmesinden oluşan görev fazlarından
ve hiçbir parmağın hareket etmediği
dinlenme fazlarından oluşmaktadır.
Parmakların birbirine değdirilme hızı
hasta tarafından denetlenmektedir.
Denek incelemeden önce görevi 2 Hz
frekansında gerçekleştirmesi için eğitilmiş ve görüntüleme öncesinde görev performansı yönünden gözlem altında alıştırma yapması sağlanmıştır.
Fonksiyonel görüntüleme için kullanılan aktivasyon protokolü 21 sn süren temel düzey periyodunu takip
eden ve her biri 21 sn süren parmak
dokundurma ve 21 sn süren dinlenmeden oluşan toplam 42 sn süreli üç perîyoddan meydana gelmektedir (Çizim 1). Görevin başlangıç ve bitişi
magnct odasındaki hoparlörden verilen l sn süreli kısa bir sinyal ile belirtilmektedir. Sinyalin duyutabilirliğî
analize dahil edilmeyen bir deneme
çekimi sırasında denetlenmiştir. Denek tüm inceleme süresince gözlerini
kapalı tutması yolunda uyarılmıştır.

Görevin yerine getirilmesi ve olası
denek hareketi magnet tünelinin yanında bekleyen bir radyolog tarafından denetlenmiştir.
Çalışma 20 mT/m maksimum gradyent kuvvetine sahip l .0 T süperiletken tarayıcıda (Magnetom Expert, Siemens, Erlangen, Almanya) Standard
kafa sargısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Lokalİzasyon için elde edilmiş üç düzlemlİ görüntüleri takiben
sagital ve koronal görüntüler kullanılarak aksiyel plandaki anatomik görüntüler İçin biplanar lokalİzasyon yapılmıştır. Anatomik görüntüler birincil kortîkal el alanını korpus kallosumdan vertekse kadar kapsayan, bikomissural düzleme paralel T l-ağırlıklı 10 paraksiyel kesitten oluşmaktadır.
Fonksiyonel görüntüleme serbest
indüksiyon kayboluşu T2* EPI sekansı kullanılarak (TR/TE/NEX= 1.8/
66/1) anatomik T l-ağırlıklı görüntülere eş kesitlerde gerçekleştirilmiştir.
Görüntüleme parametreleri TA: 2.94
sn; FOV: 210x210; matriks: 64x64;
kesit kalınlığı: 4 mm; ve kesit arası
mesafesi: iVım şeklindedir. Toplam
147 sn süren veri toplama 21 sn süreli dört dinlenme periyodundan ve bu
periyodlarla alterne olarak uygulanan
21 sn süreli üç duyusal-motor periyoddan oluşmaktadır. Deney süresince her biri on kesit İçeren toplam 49
seri (490 görüntü) elde olunmuştur.
Tüm seriler hareket artefaktları yönünden sine olarak kontrol edilmiştir.
Veri analizi

Beyin bölgelerinin İşlevsel kooperasyonu görev bağımlı aktivasyonun
korclasyonel analizi ile belirlenmiştir.
Çapraz korelasyon analizinde, 21
sn'lik periyodların ilk 6'şar sn'si (ilk
İki akuzisyon) olay bağımlı aktivasyonun latansı ve yükselme süresi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır (1 l). Korelasyon analizi -1' den l' e
kadar değişen korelasyon katsayıları
üretmiştir. Korelasyon katsayısı eşik
değeri (z skoru) bireysel piksel dalgalanmalarını ortadan kaldırmak için
0.8 olarak seçilmiştir.
Sinyal intensitesindeki temporal değişimler renk kodlu aktive pikseller

T a n ı s a l ve G i r i ş i r n s e l R a d y o l o j i . 17

olarak gösterilmiş ve elde edildikleri
fonksiyonel kesitlere karşılık gelen
anatomik MRG kesitleri üzerine örtüştürülmüştür. Peri-Rolandik bölge
anatomik kriterlere göre belirlenen
santral sulkusa komşu giruslar olarak
kabul edilmiştir (12). Piksel tabulasyonnuda sadece peri-Rolandİk bölge-
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deki en geniş aktivasyon sahası kullanılmıştır. Bu saha l cm2 olarak ölçülmüştür. Yukarıda belirtilen aktİve alana değişik boyutlu ROI'lar yerleştirilmiştir. En geniş ROI (0.9 cm2) aktİve
bölgenin sınırlan içinde kalan irregüler bir alandır. Geri kalan ROI'lar her
biri bir öncekinin içine yerleştirilmiş

dört adet sirküler (0.8,0.3,0,1,0.05
cm2) alandan oluşmaktadır. ROI setlerindeki ROFların sınırları (irregüler
veya sirküler) ilgili sette geri kalan
ROI'ların sınırları ile kesişmemektedir (Resim 1). Erken dönemdeki sinyal düşüşünü kontrol etmek için ilk
dinlenme fazındaki İlk iki görüntüden
elde edilen veriler analiz dışı bırakılmıştır. İlk dinlenme fazında geri kalan
beş sinyal şiddetinin ortalaması sinyal
intensitesînin zamansal akışı sırasındaki temel düzey dalgalanmalarını
kompanze etmek üzere diğer görev ve
dinlenme fazlarmdaki verilerin temel
düzey düzeltmelerini yapmak için
kullanılmıştır (2) (Tablo l, Grafik 1).
Görev fazları için birinci ve ikinci
tepe sinyal intensiteleri (maxirna) ve
dinlenme fazlan için İkinci ve üçüncü
negatif tepe sinyal intensiteleri (mİnima) istatistiksel analize alınmıştır.
Yerleştirilen ROT Marda ölçülen sİnyallerdeki varyansı analiz etmek üzere tekrarlı ölçümler için Genel Lineer
Model (GLM-RM) kullanılmıştır.
Sinyal ölçümleri ROI'ların alanlarını
denekler-arası faktör olarak, paradigmanın fazlarını ("görev" için 3 seviye
ve "dinlenme" için üç seviye) denekİçi faktör olarak belirtmek sureti ile
gruplara bölünmüştür. GLM-RM işlemi kullanılarak alan ve paradigmanın
değişik fazlarına yönelik sıfır hipotezleri test edilmiştir. Maksinıa ve minimanm tahminsel ortalama değerlerin
bulunması için marjinal ortalamalar
hesaplanmış ve ROI boyutu ve sinyal
genliği arasındaki ilişkileri görmek
üzere bu ortalamalarının profil grafikleri (İnteraksİyon grafikleri) oluşturul-

pılmış BOLD sinyal şiddet üzerine etkisi görev (F= 180.034, p<0.001) ve
dinlenme fazları için (F= 231.938,
p<0.005) istatistiksel açıdan anlamlı
olarak bulunmuştur. Görev-dinlenme
periyodunun sırası BOLD sinyali üzerinde etkili değildir (p>0.05).

muştur. ROI boyutu ve sinyal intensite ve genliği arasındaki ilişkinin doğrusallığı görev ve dinlenme fazları
için lineer regresyon analizi ile incelenmiştir.
Bulgular
İrregüler ve sirküler ROI'lann kullanılması ile 0.9, 0.8, 0.6 ve 0.05
cm2'lik alanlar için birer, 0.3 ve 0.1
cm2'lik alanlar için İse İkişer ölçüm
sağlanmıştır.
Görev için temel düzey düzeltmesi
yapılmış sinyal maksimasının ve dinlenme İçin temel düzey düzeltmesi yapılmış sinyal mİnimasınm profil grafikleri sinyal intensitesi ve ROI boyutu arasında düzenli bir ilişkiyi belirlemiştir. Daha küçük alan görev fazında
daha yüksek sinyal şiddetine yol açar-

ken, dinlenme fazında daha büyük
sinyal şiddetine karşılık gelmektedir
(Grafik 2). Lineer regresyon analizi
ile görev-boyut ilişkisi B-.971,
p<0.000; dinlenmc-boyut ilişkisi ise
B= .749,p<.05 olarak bulunmuştur.
"Maksima eksi takip eden minima"
olarak hesaplanan sinal genlikleri dikkate alındığında, sinyal genliği ve görev-dinlenme siklusu için çizilen profil grafiği daha küçük alan daha yüksek sinyal genliğine karşılık gelmek
üzere sinyal genliği ve ROI boyutu
arasında düzenli bir ilişkiyi ortaya
koymaktadır (Grafik 3). Lineer regresyon analizi İle genlik-boyut ilişkisi
B= -.971, p< .000 olarak bulunmuştur.
GLM-RM kullanıldığında ROI boyutunun temel düzey düzeltilmesi ya-

Tartışma
Her ne kadar t'MRG'nin altta yatan
mekanizmaları ve bu tekniğin doğuracağı problemler tam olarak anlaşılamamışsa da, günümüze değin elde
edilmiş olan bulgular olay-bağımlı serebral süreçlerin lokalizasyonlanmn
ve mekanizmalarının aydınlatılması
için yapılacak incelemeler için önemli
ipuçları sağlamaktadır. Aktive piksellerdeki sinyal İntensitelerinin ROI'lar
belirlenerek zamansal yönden değerlendirilmesi fMRG çalışmalarındaki
anahtar basamaklardan biridir. İki ya
da daha fazla aktive alanın sinyal İntensitelerinin karşılaştırılmasının gerektiği durumlarda gündeme ROI'nın
nereye hangi büyüklükte yerleştirileceği sorusu gelmektedir. Her ne kadar
bazı fMRG çalışmalarında bu probleme dolaylı olarak değinilmişsc de (8),
literatürde ROI'lann sinyal üzerine
olan etkileri ile İlgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Yukarıda belirtilen fMRG çalışmalarında, sinyal intensitcsindeki değişimler BOLD etkisi ile oluşturulmaktadır. Bu etki serebral oksijenin metabolik oram (CMRO2) ve bölgesel serebral kan akımı (rCBF) artışları arasındaki tutarsızlığa dayanmaktadır.
Mevcut kabule göre sinyal intensite
artışı rCBF artışı ile oldukça doğrusal
bir korelasyon göstermeli ve aktive
nöronların sayısı arttıkça rCBF'de ve
dolayısı ile sinyal intensitesinde artış
oluşmalıdır. Bununla birlikte, her İki
hemisferin karşılaştırıldığı çalışmalarda hemisferlerden kaydedilen sinyal
İntensitelerİ arasında anlamlı farklılık
bulunmamıştır (8J. Nöral aktivasyon
ve rCBF derecesi arasındaki tutarsızlıklar elektrofizyolojik ve hemodinamik cevaplar arasında kabul edilebilir
fakat mükemmel olmayan İlişkilere
İşaret eden magnetoensefalografi
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(MEG) ve fMRG karşılaştırmalarında
da gözlemlenmiştir (13). Belirtilen
bulgular genellikle bireysel aktive nöronlara aynı oranda kan akımı artışı
olduğu hipotezi ile açıklanmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışmada araştırmacılar yukarıda belirtilen bulgulardan genellikle
farklı boyuta sahip ROI'ların kullanılmasının sorumlu olabileceğini düşünmüşlerdir. Elde edilen bulgular BOLD
sinyalin kantitatif özelliklerinin (maksima, minima ve genlik) sinyalin oluşturulduğu ROI'mn boyutundan etkilendiğini göstermiştir. Görev fazı İçin
20 . M a r t 2 0 0 1

temel düzey düzeltmesi yapılmış sinyal maksiması ve dinlenme için temel
düzey düeltmesi yapılmış sinyal miniması ile ROT boyutu arasında düzenli
biri ilişki bulunmaktadır. Görev fazında daha küçük alan daha yüksek sinyale karşılık gelmekteyken, dinlenme
fazında tam tersi bir ilişki mevcuttur,
Duyusal-motor aktivasyon paradigmasmdaki tüm örneklem gözönünc
alındığında, görev sinyalinin küçülen
ROI boyutuna paralel şekilde düzenli
olarak arttığı açıkça görülmektedir
(Grafik 1).

Yukarıda açıklanan bulgular daha
yüksek hemodinamik cevap içerdiği
düşünülen daha aktif nöronların santralde yerleştiğini ve periferde daha
düşük hemodinamik cevaplı koherent
doku aktivasyonlarının varlığını düşündürmektedir. Bu hipotezi desteklemek üzere giderek küçülen ROFlardan oluşan bir sirküler set aynı aktivasyon bölgesine eksentrik olarak
yerleştirilmiş ve alan-intensite düzenliliğinin kaybolduğu gözlemlenmiştir
(Grafik 4).
Kan damarlarının boyutu ve manyetik alan gücünün BOLD etkisinde
önemli rol oynadığı bilinmektedir.
Klinik kullanımdaki MRG sistemlerinde yaratılan BOLD etkisi paramanyetik deoksihemoglobinin göreceli
olarak geniş venöz yapılardaki kompartmantalizasyonuna dayanmakladır.
Geniş venöz yapılar nöronlarla yakın
ilişkide olan kapiller damarların aksine serebrumda göreceli olarak düşük
yoğunluklu nonünİform bir dağılım
göstermektedir. Bu nedenle geniş damarlarla ilgili BOLD etkisi nöronal
aktivitenin gerçek yeri ile yakın ilişki
göstermeyebilir (14). Mikrovaskülatürden kaynaklanan BOLD etkisi
manyetik alan gücüyle kuadratik olarak artmaktadır (15). Yüksek Tesla
gücünde elde edilen öncül bulgular
ROI boyutunun belirtilen koşullarda
sinyal intensitesi üzerine olan etkisini
yitirebileceğini düşündürdüğünden bu
çalışmanın 9 Tesla ve üzerindeki manyetik ortamlarda tekrarlanması gerekmektedir (Ugurbil K, kişisel görüşme).
Sonuç olarak, rutin klinik kullanımdaki sistemlerde asimetrik ROI'lar
sinyal maksİma ve minimasım olumsuz olarak etkileyecek, kantitatif karşılaştırma ve formulasyonları güvenilmez kılacaktır. Bu nedenle aktive piksellerdekİ zamansal sinyal inlensite
değişimlerinin kantitatif değerlendirilmesinde aktivasyon odağı merkezine
eş boyutlu olacak şekilde yerleştirilmiş ROI'ların kullanılması gerekmektedir.
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