
روش تخمین راستنمایی فعالیت

اران مقایسه نواحی فعال شده مغز در فرآیندهای شناختی در بیم
عالیتآلزایمر و افراد سالم با استفاده از روش تخمین راستنمایی ف
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نتایج خالصه/ مقدمه 
های با توجه به شیوع بیماری آلزایمر در جوامع و اهمیت شناخت بهتر و کاملتر فرآیند

مرتبط با این بیماری از طریق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های 
نجام تصویربرداری پزشکی، در مطالعه حاضر درصدد آن هستیم با استفاده از مطالعات ا

شده و با بکار بستن روش تخمین راستنمایی فعالیت،
(Activation likelihood estimation, ALE) داده های تصویری مقاالت مختلفی

لزایمری را که به بررسی نواحی فعال شده در فرآیندهای شناختی مرتبط با زبان بیماران آ
پرداخته اند را با هم مقایسه کرده و ضریب احتمال هر داده را بررسی نماییم و در غالب

افراد تصویر نهایی ارائه کرده و نهایتا با انجام همین مراحل برای مطالعات انجام شده روی
.  سالم دو داده نهایی را با هم مقایسه کنیم

:هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن
و جمع بندی مطالعات انجام شده در بررسی نواحی فعال شده ی مغز بیماران آلزایمری-

ویر افراد سالم در فرآیندهای شناختی و ارائه ی تصویری جامع از جمع بندی مطالعات تص
برداری پزشکی

تیمقایسه نواحی فعال شده ی مغز بیماران آلزایمری و افراد سالم در فرآیندهای شناخ-
مرتبط با زبان

ی فعال کمک به بهبود تشخیص زود هنگام آلزایمر با ارائه تصویر کلی از اختالف نواح-
شده ی مغز بیماران و افراد سالم 

ربمبتنیمتاآنالیزهایبرایالگوریتممتداولترین(ALE)فعالیتراستنماییتخمین
سهمقاییکیانمونهیکبرایشدهگزارشمختصاتاساسبرروشاین.استمختصات
.دهدمینشانراهمگراییشانسبیشترین

درمی شود،گزارشپیکنقاطبصورتfMRIداده یتحلیلینتیجهمعموالکهآنجاییاز
هشدگزارشکانون هایبهمربوطوکسلبهخالی،مغزیینقشهیکدرALEالگوریتم

ابیکمقداراین،بعدمرحلهدر.می شوددادهصفرارزشوکسل هاسایربهویکارزش
Gaussian)گاوسیهستهیکازاستفادهباهمسایههایوکسلهموارسازی kernel)

قدرتازکوچکمطالعات.داردبستگیمطالعهنمونهاندازهبهآناندازهکهشودمیآغشته
اندازهکاهشبابنابراینوهستندبرخورداربیشترمکانیاطمینانعدموکمتریآماری
.یابدمیافزایشهستهاندازهنمونه
modelledفرآینداینینتیجهازآمدهبدستینقشه activation (MA) map

درموجودسازیفعالهایکانونازیکیوجوداحتمالوکسلهربرایومی شودنامیده
احتماالتاتحادگرفتننظردرباMAنقشه های،آنازپس.دهدمینشانراوکسلآن

.شوندمیترکیبALEنقشهیکدر،

𝐴𝐿𝐸𝜘𝑦𝑧 = 1 − 𝛱ⅈ=1
𝑘 𝑙 − 𝑀𝐴𝑥𝑦𝑧

ن افراد برای مقایسه ی نواحی فعال شده ی مغز در حین انجام فرآیندهای مرتبط با زبان بی
مربوط به تخمین سالم و بیماران مبتال به آلزایمر، ابتدا برای هر دو گروه نقشه ی
آن ها را بررسی ALEراستنمایی فعالیت را بدست آوردیم، سپس اختالف بین نقشه  

ایی که نتیجه ی اختالف فعالیت در افراد سالم و بیماران آلزایمر، با توجه به داده ه. کردیم
چپ مخ      ای در سمت در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، فعالیت قابل توجه

(left Cerebrum)  برودمن9و 19، ناحیه(Brodmann)در بررسی هایی که به .بود
عال شده صورت معکوس صورت گرفت، ناحیه ای یافت نشد که در افراد مبتال به آلزایمر ف

.باشد و در افراد سالم نشده باشد

جمع بندی
به زبان با توجه به نتایج این مطالعه ، مهمترین تفاوت در مناطق درگیر در فرآیندهای مربوط

مربوط به 19ناحیه .برودمن بود19و 9بین افراد سالم و بیماران مبتال به آلزایمر در ناحیه 
(spatial working memory)توجه به خصوصیات، تشخیص الگو و حافظه ی فضایی کاری

و یکپارچه ( working memory)مسئول حفظ توجه، حافظه ی کاری9است و ناحیه ی 
. سازی اطالعات حفظی ست

زایمر را نتیجه  ی بنابراین با استناد به این نتایج می توان اختالالت زبانی در بیماران مبتال به آل
اختالل در عملکرد حافظه ی کاری، عدم توجه متمرکز و اختالل در یکپارچه سازی اطالعات

.حفظی دانست
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Step-by-step overview of the ALE algorithm.

Significant ALE values for normal 

subjects

Significant ALE values for AD patients

Significant ALE values for the contrast normal elderly subjects > AD patients.


