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Összefoglaló
A nyugalmi állapotú funkcionális hálózatok analízise hagyományosan az egyes agyterületek alacsony
frekvenciás BOLD jel fluktuációi közötti lineáris összefüggések vizsgálatán alapul (Biswal et al.
1995,Biswal et al. 2010), ami stabil, időkésés nélküli szinkronitást feltételez az agyterületek aktivációi
között (Biswal et al. 1995; Fox et al. 2005; Fox and Raichle 2007; Kalcher et al. 2012; Margulies et al.
2010; Yeo et al. 2011). Ugyanakkor egyre több bizonyíték utal arra, hogy a funkcionális konnektivitás
dinamikusan változik és komplex fázis-struktúrát mutat, amit a statikus, időkéséseket figyelmen kívül
hagyó Pearson korreláció analízis nem képes figyelembe venni (Allen et al., 2014; Chang and Glover,
2010; Handwerker et al., 2012; Jones et al., 2012; Kiviniemi et al., 2011; Sakoğlu et al., 2010; Smith,
2012).
Az első tanulmányunkban bemutattuk hogyan használható a dinamikus idővetemítés távolság
(Dynamic Time Warping - DTW (Sakoe and Chiba, 1978)) a funkcionális konnektivitás erősség
becslésére. A módszer előnye, hogy a DTW analízis képes kezelni az idősorok közötti nem-stacionárius
összefüggéseket és fáziskülönbségeket, amik egyes agyi állapotok közti váltásokból fakadnak (Allen et
al., 2014; Chen et al., 2015). A jól ismert dinamikus funkcionális konnektivitás számítási módszerekkel
szemben (Allen et al., 2014; Hutchison et al., 2013), a DTW algoritmus egyetlen skalárral reprezentálja
még a komplex, instabil fázis-struktúrát mutató kapcsolatok erősségét is, emiatt a DTW távolság és az
abból származtatott DTW hasonlóság segítségével kapcsolatok széles skálája jellemezhető úgy, hogy
az egyszerű csoportszintű statisztikák számítása továbbra is lehetséges. Az első tanulmányban
megvizsgáltuk a DTW távolság előnyeit nyugalmi állapotú fMRI adatok feldolgozásában, valamint
teszteltük a metrika robosztusságát ismételt mérések, illetve eltérő előfeldolgozási stratégiák között.
A nyugalmi állapotú fMRI konnektivitáson alapuló osztályozási eljárások népszerűsége jelentősen
megnőtt az utóbbi évtizedben, felvetve a gépi tanulásra hagyatkozó gyors és objektív diagnózis
felállításának lehetőségét számos mentális megbetegedés esetében (Abraham et al., 2017; KassraianFard et al., 2016; Arbabshirani et al., 2013; Kim et al., 2016; Rosa et al., 2015; Liem et al., 2017).
Ugyanakkor a konnektivitás alapú klasszifikációs tanulmányok többségét érinti az úgynevezett
’dimenzióátok’ (Hughes, 1968), vagyis az fMRI mérések száma a legtöbb kísérletben jóval alatta marad
a kiszámított páronkénti konnektivitás jellemzők (dimenziók) számának. Emiatt az osztályozási
kísérletek jelentős többségében olyan gépi tanulási technikákat használnak fel, amelyek kimondottan
arra fejlesztettek ki, hogy képesek legyenek megbirkózni a dimenzióátokkal alacsony mintaszám
esetében is. Egy különösen izgalmas eljárás a ’Least Absolute Shrinkage and Selection Operator’
(LASSO) ami a klasszifikáció során jellemzőkiválasztást is megvalósít, vagyis képes arra, hogy kiválassza
azokat az agyterület-párokat, amiknek eltérő a konnektivitása a megkülönböztetni kívánt
alanycsoportok között (Ng et al., 2012; Rosa et al., 2015; Ryali et al., 2010; Tibshirani, 1996). A második
tanulmányunkban egy konnektivitás alapú klasszifikációs kísérlet segítségével megvizsgáltuk a DTW
távolság érzékenységét a csoportok közti különbségekre, valamint elemeztük a felhasznált LASSO
modell által kiválasztott konnektivitás leírókat, azaz azon agyi kapcsolatokat, amik a leginkább eltérnek
az alanycsoportok között.
A dinamikus funkcionális konnektivitás területén elért legfrissebb kutatási eredmények arra mutatnak,
hogy az agyterületek közti fáziseltolódás idősora alapján megfigyelhetőek a nyugalmi agyi hálózatok
állapotváltozásai (Allen et al., 2014; Chang and Glover, 2010; Chen et al., 2015) és a fáziseltolódás
stabilitása alapján bizonyos alanycsoportok megkülönböztethetőek (Córdova-Palomera et al., 2017;
Demirtaş et al., 2016; Glerean et al., 2012). Ezekre az eredményekre alapozva terveztük meg a
harmadik tanulmányunkat, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a vetemítési úthossz – a DTW algoritmusból
2

levezethető egyszerű mutató, ami használható a kapcsolat stabilitásának jellemzésére – alkalmas-e
alanycsoportok megkülönböztetésére egy LASSO klasszifikációs paradigmában
Az elmúlt években az úgynevezett mélytanulási módszerek kerültek a gépi tanulással kapcsolatos
kutatások fókuszába (Krizhevsky et al., 2012). A mélytanulás legnagyobb előnye, hogy bonyolult
struktúrával rendelkező, magas-dimenziós adatok esetében a mély neurális hálók exponenciálisan
hatékonyabban taníthatóak a hagyományos gépi tanulási algoritmusoknál, vagyis azonos mennyiségű
tanító adatból egy mély háló exponenciálisan több és komplexebb kimeneti függvényt képes előállítani
(Bengio et al., 2005, 2013; LeCun et al., 2015; Montúfar et al., 2014). Emiatt a mélytanulási
architektúráknak hatalmas jelentősége lehet az fMRI alapú klasszifikációs feladatokban is (Kawahara
et al., 2017; Kim et al., 2016; Plis et al., 2014; Vieira et al., 2017). A negyedik tanulmányunkban azt
vizsgáltuk, hogy mély konvolúciós neurális háló segítségével hogyan kombinálhatóak egyes
konnektivitás jellemzők, esetünkben a DTW távolság és a vetemítési úthossz, és hogyan használható
ez a kombinált információ alanycsoportok osztályozására.
A disszertáció kutatási kérdései:
1. Használható a nyugalmi állapotú fMRI idősorok dinamikus idővetemítés távolsága funkcionális
konnektivitás erősség jellemzésére?
2. Képes a dinamikus idővetemítés távolság, mint funkcionális kapcsolaterősség leíró különbséget
tenni alanycsoportok között?
3. Képes a vetemítési úthossz, mint a funkcionális kapcsolat stabilitásának jellemzője különbséget
tenni alanycsoportok között?
4. A dinamikus idővetemítés távolság és a vetemítési úthossz az agyterületek közti kapcsolatok
két alapvetően eltérő tulajdonságát jellemzi. Hogyan kombinálható hatékonyan a két metrika
információtartalma a konnektivitás alapú osztályozók pontosságának növelése érdekében?

Tézispontok
I. Tézispont: A dinamikus idővetemítés távolság és az ebből származtatott hasonlósági metrika
hatékonyan alkalmazható nyugalmi állapotú fMRI funkcionális konnektivitás erősség becslésére,
mivel az algoritmus képes kezelni az agyterületek dinamikusan változó kapcsolatából származó
időfüggő fáziskülönbségeket, valamint robosztusabb a mért idősorokban található BOLD jellel
lineárisan kombinált globális zaj hatásaira, mint a hagyományos korreláció alapú analízis módszerek.
Első tanulmányunkban (Meszlényi et al., 2017b), megvizsgáltunk egy új funkcionális konnektivitás
erősség számítási eljárást, ami a dinamikus idővetemítés algoritmusán alapszik. A DTW eljárás lényege,
hogy az összehasonlított idősorokon egy nemlineáris transzformációt (vetemítés) végez, melynek
során képes korrigálni az agyterületek aktivitásából származó idősorok közti dinamikusan változó
fázisstruktúrára. Szimulált fMRI adatokon megmutattuk, hogy a DTW alapú módszer valóban alkalmas
dinamikus interakciók kimutatására, illetve kevésbé érzékeny a globális zajkomponens jelenlétére,
mint a hagyományos korrelációanalízis. Továbbá teszteltük a módszert egy alany többszöri méréséből
származó fMRI adatokon is, és demonstráltuk, hogy a DTW analízis stabilabb konnektivitás
mintázatokat eredményez a kisebb alanyon belüli variabilitásnak, illetve az előfeldolgozási stratégiával
szemben mutatott robosztusságnak köszönhetően, mint a hagyományos korrelációanalízis.
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II. Tézispont: A dinamikus idővetemítés távolsággal jellemzett funkcionális konnektivitás erősség
érzékeny a csoportszintű különbségekre, vagyis nyugalmi állapotú fMRI klasszifikációs feladatokban
azok az osztályozók, amelyek DTW távolság alapú konnektivitás jellemzőkön tanultak
szisztematikusan jobban teljesítettek azon osztályozóknál, amik hagyományos korrelációs
koefficiens jellemzőket kaptak bemenetként.
Második tanulmányunkban (Meszlényi et al., 2016b) a dinamikus idővetemítés távolság alapú
funkcionális konnektivitás erősség jellemzők szenzitivitását vizsgáltuk meg egy fiatal felnőttek fMRI
adatait tartalmazó adatbázison, ahol az alanyok egy része gyermekkori figyelemhiányos-hiperaktivitási
zavarral (ADHD) rendelkezett. Klasszifikációs célváltozóként az alanyok nemét, illetve az ADHD
diagnózist használtuk fel. Az osztályozáshoz LASSO algoritmust használtunk, ami képes automatikus
jellemző-szelekcióra, vagyis a megtanított LASSO modell alapján meghatározható, hogy melyik agyi
kapcsolatok különböznek leginkább az elkülöníteni kívánt alanycsoportok között. Az eredményeink
demonstrálják, hogy a DTW alapú konnektivitási hálózatok stabilabbak és magasabb klasszifikációs
teljesítményt érnek el (átlagos F-értékben kifejezve) mind nem, mind ADHD osztályozás esetében.
III. Tézispont: A vetemítési úthossz, egy a dinamikus idővetemítés algoritmusából származtatható
metrika, ami az agyterületek közti kapcsolat stabilitását jellemzi, értékes információt tartalmaz a
kapcsolatok időfüggő tulajdonságairól a funkcionális konnektivitás erősségén túl, ezért a vetemítési
úthossz hatékonyan alkalmazható konnektivitás jellemzőként nyugalmi állapotú fMRI klasszifikációs
feladatokban.
Harmadik tanulmányunkban (Meszlényi et al., 2016a) demonstráltuk a DTW algoritmus további
előnyeit: a DTW távolság mellett az algoritmus létrehozza az úgynevezett vetemítési utat, ami a két
összehasonlított jel időfüggő időkésés-függvényének feleltethető meg. Egy fiatal felnőttekből álló
adatbázison bemutattuk, hogy a vetemítési úthossz releváns információt hordoz az agyi kapcsolatok
dinamikájáról, ugyanis vetemítési úthossz leírók alapján sikerült cannabis-függőséget szignifikánsan
jobban osztályoznunk, mint korrelációs koefficiensek, vagy akár DTW távolság alapján. Mivel ebben a
tanulmányban is alkalmaztunk LASSO modelleket az osztályzáshoz, a kiválasztott agyi kapcsolatok
alapján itt is felépíthető az a hálózat, amely a függő és nem függő alanyok között leginkább eltér a
vetemítési úthossz, vagyis a kapcsolatok stabilitása szempontjából.
IV. Tézispont: Egy konnektivitási mátrixok osztályozására tervezett konvolúciós neurális háló
architektúra segítségével a dinamikus idővetemítési távolságból és a vetemítési úthosszból
származó információ hatékonyan kombinálható, vagyis a konvolúciós neurális háló lényegesen jobb
osztályozási eredményt ér el a kombinált bemenet alapján, mint ha egyetlen konnektivitás leíró
segítségével tanítjuk (legyen az DTW távolság, vetemítési úthossz, vagy korrelációs együttható).
A negyedik tanulmányban (Meszlényi et al., 2017a) megterveztünk és implementáltunk egy
konnektivitási mátrixok feldolgozására specializált konvolúciós neurális háló architektúrát, és
teszteltük a módszert egy egészséges és enyhe kognitív zavartól szenvedő idős alanyokból álló
adatbázison. A konvolúciós módszer egyik legnagyobb előnye a legtöbb hagyományos gépi tanulási
technikával szemben, hogy a konvolúció segítségével könnyedén kombinálhatóak különféle
konnektivitási metrikák, így a modell a többletinformációt kihasználva eredményesebb klasszifikációra
képes. A kifejlesztett konvolúciós architektúrával bemutattuk, hogy a legjobb osztályozási teljesítmény
a DTW távolság és a vetemítési úthossz leírók kombinálásával érhető el. Azt is igazoltuk, hogy az első
konvolúciós réteg tanult súlyainak egyszerű vizsgálatával kimutatható, hogy mely agyterületek
kapcsolatrendszere befolyásolja leginkább az osztályozási kimenetet, vagyis melyik agyi régiók
konnektivitási paraméterei térnek el leginkább az egyes alanycsoportok között.
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Diszkusszió
Egy konnektivitási metrika hasznosíthatósága számos faktortól függ. Fontos, hogy a konnektivitás
erősségét megbízhatóan tudjuk becsülni többszöri mérések esetén, illetve a metrikának robosztusnak
kell lennie a legmeghatározóbb zajforrásokkal szemben. Ugyanakkor természetesen elengedhetetlen
a későbbi felhasználás szempontjából, hogy az adott leíró alapján meg lehessen különböztetni egyes
alanycsoportokat, amelyek konnektivitása eltér valamilyen neurodegeneratív betegség vagy
fenotipikus tulajdonság miatt. A hagyományos korreláció alapú funkcionális konnektivitás számítás
számos szempontnak megfelel a fentiek közül, ugyanakkor hipotézisünk szerint egy olyan metrika, ami
képes kezelni a kapcsolatok dinamikus természetét, még alkalmasabb lehet a konnektivitás
jellemzésére.
Sikerült bemutatnunk, hogy mivel a dinamikus idővetemítés algoritmusa képes kezelni nem-stacioner
folyamatokat is, ezért az ebből származtatott konnektivitás erősség jellemző (DTW hasonlóság)
stabilabb konnektivitási mintázatokat eredményez többszöri mérésekben, illetve kevésbé érzékeny a
BOLD jellel lineárisan kevert úgynevezett globális zajkomponens jelenlétére, mint a korreláció alapú
konnektivitás. Ezen felül számos különböző klasszifikációs algoritmus és osztályozási célváltozó
esetében demonstráltuk, hogy DTW távolság adatok alapján jobban elkülöníthetőek egyes
alanycsoportok, mint korrelációs együtthatók alapján.
A funkcionális konnektivitás erősség jellemzése mellett a DTW algoritmus a vetemítési úton keresztül
információt szolgáltat az összehasonlított agyterületek időfüggő fáziseltéréséről (idő-késleltetéséről).
A vetemítési út hossza alapján következtethetünk az agyterületek közti kapcsolat stabilitására, és
klasszifikációs eredményeink alapján ez a leíró szintén alkalmas alanycsoportok megkülönböztetésére.
Bemutattuk, hogy a vetemítési úthossz a DTW távolsággal kifejezett kapcsolaterősségen túl is értékes
információt hordoz, ezért egy megfelelően tervezett konvolúciós neurális háló jelentősen jobb
klasszifikációs eredményt ér el, amennyiben bemenetként DTW távolság és vetemítési úthossz
adatokat is kap, mintha az azonos struktúrájú hálót egyetlen konnektivitási jellemző segítségével
tanítanánk.
Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a dinamikus idővetemítési algoritmus valóban alkalmas és
eredményes eszköz lehet a nyugalmi állapotú fMRI funkcionális konnektivitás elemzésében, mivel a
módszer megfelelően kezeli a kapcsolat dinamikáját, valamint egyszerre szolgáltat információt a
konnektivitás erősségéről és a kapcsolat stabilitásáról is.
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