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Özetçe 
Difüzyon tensör görüntüleme (DTG), insan beynindeki 
mikroyapsal değişikliklerin gözlemlenmesini sağlayan bir 
görüntüleme modalitesidir. Yapsal değişikliklerin tespiti ve 
takibi doku değişikliği ve patolojik bulgularn saptanmas 
açsndan hayati önem taşmaktadr. Yolak tabanl uzaysal 
istatistik (Tract-based spatial statistics (TBSS)) metodu, tüm 
beyin yolak bilgisinin birim hacim eleman baznda 
karşlaştrmal incelenmesini mümkün klan bir tekniktir. 
DTG parametrelerinin istatistiksel olarak karşlaştrlmasna 
olanak tanr ve analizin beyin ak madde yolaklarnn 
merkezine indirgenmesini sağlar. Bu çalşmada, talamik inme 
geçirmiş hasta grubu ile kontrol grubu denekler arasnda 
fraksiyonel anizotropi farkllklar araştrlmş ve farkllk 
gösteren yolaklar belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler — DTG; anatomik bağlantsallk; 
talamik inme; yolak tabanl uzaysal istatistik. 
 

Abstract  
Diffusion tensor imaging (DTI) techniques allow the detection 
of changes in the microstructure of the human brain. The 
detection and follow-up of the underlying pathology and 
disruption of tissues is of vital importance. Tract-based spatial 
statistics (TBSS) is a whole brain voxel-by-voxel technique 
that allows the statistical comparison of the DTI indexes, 

restricting the analysis to the center of white matter tracts. In 
the concept of this study, fractional anisotropic differences of 
the thalamic stroke patients vs control group are investigated 
and the tracts are reported.  
 
Keywords — DTI; anatomical connectivity; thalamic stroke; 
TBSS. 

1. Giriş 
Sinir sistemindeki bağmsz birimler arasndaki bağlant 
ilişkisi yapsal ve fonksiyonel olarak tanmlanmaktadr. 
Birbirinden uzak iki birim eleman (nöron veya nöron 
topluluklar) arasndaki yapsal bağlantsallk anatomik 
bağlantsallk olarak isimlendirilmekte ve non-invazif olarak 
Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) ile ortaya 
konabilmektedir. Buna karşn, beyinde veri akş fonksiyonel 
görüntüleme ile incelenebilmektedir. Fonksiyonel Manyetik 
Rezonans imgelerinden (fMRG) yola çklarak, 3 boyutlu 
görüntüleri oluşturan birim hacim elemanlar arasndaki 
zamansal istatistiki bağnt ile fonksiyonel bağlant, 
nedensellik ilişkileri kullanlarak da efektif bağlantsallk 
incelenebilmektedir [1]. 

Anatomik bağlantsallğn fonksiyonel beyin aktivitesine 
olan etkisi, araştrmaclar insan beynindeki anatomik yapy 
incelemeleri yönünde motive edici bir etken olmaktadr. Yakn 
zamanda gerçekleştirilen bir çalşmada elit cimnastikçiler ile 
kontrol grubu arasndaki yapsal beyin bağlantsallğ DTG ile 
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incelenmiş ve DTG parametrelerinden fraksiyonel 
anizotropinin (FA) kortikospinal traktusta (yolakta) kontrollere 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. FA değerlerindeki 
farkn nedeninin uzun süre gerçekleştirilmiş olan cimnastik 
eğitimi olabileceği öne sürülmüştür [2].  

Klinik çalşmalarda yaygn olarak kullanlan DTG ile, 
çeşitli hastalk gruplarnda değişiklik gösteren beyaz madde 
yolaklarnn, normal beyin anatomisinden hangi bölgelerde 
farkllaştğ kantitatif olarak araştrlmaktadr [3]. Beyaz 
maddeki mikro değişiklikler, DTG parametrelerinden FA ile 
temsil edilebilmektedir [4]. 

Bu çalşmada, sağlkl kontroller ile talamik inme geçirmiş 
bireyler arasndaki yapsal bağlantsallk farkllklarnn 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalşma kapsamnda talamik 
inme sonrasnda beyin anatomik bağlantsallğnda gözlenen 
değişikliklerin belirlenmesine çalşlmştr. Bu amaçla, 15 
kişilik deney grubu ile yaş ve eğitim düzeyleri eşleştirilmiş 15 
kontrol grubu üyesinden DT görüntüleri toplanmştr.  

FA parametresinin iki grup arasndaki farkllaşmas birim 
hacim eleman (voksel) tabanl morfometrik analiz teknikleri 
ile gerçekleştirilebilmektedir (Voksel Tabanl Morfometri, 
VTM). VTM, T1 ağrlkl MR imgelerinin karşlaştrlmas 
için önerilmiştir ve en önemli dezavantaj olas yanlş uzaysal 
çakştrmadan kaynaklanmaktadr [5]. Smith ve diğ. tarafndan 
önerilen, yolak tabanl uzaysal istatistik (TBSS) yöntemi ile 
çakştrmadan kaynaklanan hatalarn azaltlabileceği öne 
sürülmüştür [6].  Bu çalşma kapsamnda TBSS yöntemi 
kullanlarak, hasta ve kontrol grubu arasndaki uzamsal 
değişiklikler araştrlmştr. 

2. TBSS ile DTG Analizi 

2.1. Difüzyon Tensör Analizi 

DTG niceliksel olarak dokudaki su difüzyonunu saptamaya 
yarayan bir manyetik rezonans (MR) görüntüleme tekniğidir. 
İnvasif yolak bilgisini ve mikro düzeydeki yapsal 
değişiklikleri, non-invasif olarak sağlamasndan dolay 
avantajl bir modalitedir.  
 

TBSS metodu kullancdan bağmsz otomatik bir metod 
olup, birden fazla çoklu denekten alnan FA imgelerini 
sralayp, DTG verilerinin grup karşlaştrmalarnn 
gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadr. TBSS yöntemi 
kullanlarak, FA dşndaki DTG parametrelerinin 
karşlaştrlmasnn gerçekleştirilmesi de mümkündür. 
Difüzyon görüntüleme ile beyaz madde anizotropik 
difüzivitesinin non-invasif olarak saptanabilmesi sayesinde, 
beyindeki anatomik bağlantsallk hakknda bilgi elde 
edilebilmektedir. DTG literatüründe kabul görmüş 
karakteristik bir parametre olarak FA, yolak yön yapsnn ne 
kadar güçlü ve baskn olduğu hakknda bilgi aktarr. Voksel 
tabanl istatistik çalşmalarnda, FA imgeleri kullanlmaya 
başlanmştr. Dejenerasyon, gelişim ve hastalğa dayanan 
beyin doku değişimleri bu yolla tespit edilebilmektedir. Çoklu 
deneklerde, FA imgelerinin incelenebilmesi için TBSS 
yöntemi bağmsz yolak gösterimi imkan sunmaktadr. TBSS 
yöntemi ile ortalama FA iskeleti hesaplanp, imgelerin 
çakştrlma seçiminden bağmsz olarak yolak gösterimi 
gerçekleştirilmektedir [6]. 

 

 

Şekil 1: Difüzyon tensör görüntüleme mantğn gösteren 
akş diyagram [8] 

 
Difüzyon ağrlkl ham MR görüntülerinden Stejskal-

Tanner denklemi araclğyla difüzyon tensör bilgisi, Denklem 
1 ile hesaplanr. Stejskal-Tanner denklemi ile transvers spin 
sinyali S0 ve Si ’ deki faz uyumu ve gradyan darbesi g=[gix giy 

giz]T ile gi boyunca görülen aşikar difüzivite i
T
i gDg ilişkisi 

ifade edilmektedir [7]. Farkl yönlerde difüzyon 
gradyanlarnn sistematik olarak uygulanmas sonucu, 
dokunun her noktasnda saptanabilen difüzyon tensör ad 
verilen matematiksel ifade D elde edilir (Şekil 1) [7]. 
Difüzyon tensör D, difüzyon ağrlkl spin eko çekimlerinde 
uygulanan sinyal ve gradyan kuvveti verileri ile 
hesaplanmaktadr. Elde edilen difüzyon tensör D gerçek, 
simetrik ikinci dereceden tensör olup, 3x3 matris şeklinde 
ifade edilebilmektedir. 
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Diyagonali incelenen D, Dei=λiei olmak üzere tensörün 
özdeğer ve özvektörlerinin oluşturduğu özsistemce tanmlanr. 
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2.2. Temel Bileşen Analizi 

Temel bileşen analizi (principal component analysis) veri 
analizi için kullanlan, faktörler aras değişinti (covariance) 
analizi sonucu veri çok boyutluluğunun indirgenmesine 
olanak tanyan klasik bir istatistiksel yöntemdir. Simetrik olan 
D’ nin ortogonal baz, özvektör ve özdeğerleri bulunarak 
hesaplanabilir [7]. D’ nin diyagonalizasyonu sonucu elde 
edilen λ1, λ2, λ3 özdeğerleri ve ilintili e1, e2, e3 özvektörleri 
Denklem 2’ nin çözümüdür. Hesaplanan özvektörlerin önemi 
ei (i = 1, 2, 3) temel difüziviteyi yanstmasnda yatmaktadr.  

iiix eeC λ=                       (2) 

Sx, Sy, Sz sinyal matrisinin temel bileşen analizi sonucu, üç 
ortogonal doğrusal birleşimi λ1, λ2, λ3 elde edilir. Birinci 
temel bileşen λ1 en büyük değişime sahip olup, buna bağl 
olarak en büyük temel difüziviteyi yanstmaktadr. λ2 ve λ3 
ise srasyla orta ve en küçük temel difüziviteyi 
göstermektedir. 

 
DTG, su moleküllerinin difüzyonuna hassasiyet gösterir. 

Difüzyon tensör modeli gibi bir matematiksel modelin 
difüzyon ölçümlerine ve her bir birim voksele uygulanmas 
sonucunda FA, difüzyon tensörün temel difüzivite özdeğerleri 
gibi anlaml parametrelerin elde edilmesi mümkündür 
(özdeğerler: λ1, λ2, λ3) [7]. FA bilgisi, difüzyon doğrultusunu 
ve difüzyonun 0 (izotropik difüzyon) ile 1 (anizotropik 
difüzyon) arasnda alabileceği değerleri içeren bir 
parametredir. FA değerlerinin artmas, yolak demetlerinin 
yoğunluğunun veya miyelinlenmenin artmasna işaret 
edebileceği gibi, difüzyon parametrelerindeki değişim her 
zaman basit ve açk değildir. Ayrca yolak geometrisi gibi 
farkl etmenler de FA’i etkilemektedir. Özdeğer bilgisi ak 
madde yolaklar hakknda bilgi içermekte ve dokunun mikro 
boyutta yaplarnn karakterizasyonu için önemli indis 
oluşturmaktadr. Her hacim eleman için FA değerleri 
Denklem 3 kullanlarak hesaplanmaktadr (Şekil 2).  
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2.3. DTG Verilerinin Toplanmas 

Bu çalşmada kullanlan gerçek imgeler İstanbul Tp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dal bünyesinde Philips 1.5T MR 
cihaznda çekilmiştir. DTMR imgelerinin voksel boyutu 
1.75mm x 1.75mm x 2mm., olup difüzyon yönü says 34’ tür 
ve kesit says 60’ tr. b0 değeri olarak 800 kullanlmştr. 
İmge boyut matrisi 128 x 128’ dir. Kesit kalnlğ 2mm, 
kesitler aras boşluk 0.46mm, TE=80.261ms ve TR=9356ms  
olarak seçilmiştir. Çalşma kapsamnda, T1 ağrlkl MR 
imgeleri de toplanmş olup, bu imgeler çakştrma 
işlemlerinde kullanlmştr. Bunun yannda, T1 ağrlkl 
imgelerde uzman nörologlar tarafndan inme bölgeleri görsel 
olarak ayrt edilmiştir. 
 

Çalşma, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tp Fakültesi, 
2011/1646-735 19.10.2011-1689 tarihli etik kurul karar ile 
onaylanmştr. Ölçümler öncesinde katlmclardan yazl 
onam alnmştr. Talamik inmeli hastalarn, inme bölgelerinin 

8 tanesi sağ talamusta, 7 tanesi ise sol talamusta uzman 
nörologlar tarafndan anatomik MR imgelerinde gözlenmiştir. 
 

2.4. Yolak Tabanl Uzaysal İstatistik (TBSS) 

Bu çalşma kapsamnda FSL kütüphanesinde yeralan TBSS 
rutinleri, Linux işletim sisteminin kullanldğ, 8GB 
anahafzaya sahip bir kişisel bilgisayar üzerinde 
koşturulmuştur. FA ve iskelet imgeleri, FSLview adl yazlm 
kullanlarak görüntülenmiştir [9].  
 

 

Şekil 2: FA imgesinin koronal, sagital ve aksiyal 
kesitlerdeki görüntüsü 

Difüzyon tensör görüntülerine uygulanan gürültülü sinyallerin 
elenmesinin yan sra, kafaderisi, kafatas gibi beyin dş 
dokularn, imgelerden ayrlmas işlemi için “Brain Extraction” 
uygulanmştr [10]. Salt beyin dokusuna ait FA imgeleri 
oluşturulduktan sonra, TBSS metodolojisi işletilmiştir. 
 

TBSS çalşmalarnn ilk aşamasnda FA imgelerinin 
standart bir şablona çakştrma işlemi gerçekleştirilir. 
Çakştrma işlemindeki hedef dosya, standart şablon 
imgelerinden biri olabileceği gibi, kullanc tarafndan verilen 
bir imge de olabilmektedir. Her kişinin MR imgesi için 
çakştrma işlemi tek tek yaplmaktadr. TBSS yönteminde 
çakştrma işlemi için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise,  
her FA imgesinin birbiri ile çakştrlmas ve hedef imge 
olarak tüm deneklerin FA imgelerini en iyi şekilde temsil 
edebilecek yapy bulmay temel almaktadr. Bu işlemi takiben 
elde edilen hedef imge, MNI152 olarak anlan ortak uzaya 
çakştrlr. Çakştrmay sağlayan dönüşüm, tüm deneklerin 
imgelerine tek tek uygulanarak, deneklerin ortak uzaya 
dönüşümünü sağlanr [11]. Tüm deneklerin FA imgeleri 
oluşturulduktan sonra, bu imgeler 4-boyutlu bir bilgi 
oluşturacak şekilde saklanmştr. Elde edilen 4-boyutlu FA 
imgesinin, denekler üzerinden ortalamas alnarak ortalama FA 
imgesi oluşturulur. TBSS metodolojisinin özgün adm olan 
iskelet oluşturma adm, bir önceki admda oluşturulan 
ortalama imge üzerinde uygulanmaktadr (Şekil 3). 

 
Ortalama FA imgesine uzaysal seyreltme işlemi, yerel 

bölge yaplarna dik maksimum olmayan basklama yöntemi 
ile (Non-maximum supression) uygulanr. Bu aşama 
sonrasnda ortalama FA görüntüsünün iskelet imgesi elde 
edilmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 3: TBSS işlem akş 

Elde edilen FA imgesi, tipik olarak 0.2 ve 0.3 arasndaki 
bir değer ile eşiklenir. Eşikleme işlemi ile denekler aras 
değişkenliğin azaltldğ düşünülmektedir. Şekil 4’ te elde 
edilen FA iskeleti görüntülenmektedir. Ortalama FA iskeleti, 
her denek için bir şablon kabul edilerek, her deneğin bu 
iskeletin gösterdiği noktalardaki FA değerlerinin izdüşümü ile 
temsil edilir. Her deneğin FA imgelerinden elde edilen iskelet 
izdüşüm verilerini oluşturan birim hacim elemanlar değerleri 
üzerinde çeşitli istatistik testler uygulanabilmektedir. 
 

Bu çalşma kapsamnda, permutasyon tabanl parametrik 
olmayan istatistik test uygulanarak hasta ve kontrol grubu 
arasnda voksel tabanl FA değerleri karşlaştrlmştr. Elde 
edilen p değerleri üzerinde çoklu karşlaştrma düzeltmesi 
uygulanmştr (Familywise Error).  
 

 

Şekil 4: Örnek bir denek FA görüntüsünden elde TBSS 
iskelet imgesi (koronal, sagital ve aksiyal) 

3. Sonuç ve Tartşma 
Bu çalşma kapsamnda talamik inmeli hastalar üzerinde 
gerçekleştirilmiş olgu çalşmalarndan farkl olarak  anatomik 
bağlantsallk özellikleri araştrlmştr.  Hasta ve kontrol 
grubundan hesaplanan FA imgeleri üzerinde TBSS 
uygulamas gerçekleştirilerek iki grup arasndaki farkllklar 
belirlenmiştir (Şekil 5). Talamik inme grubunda, kontrol 
grubuna göre, FA değerlerinin düşüş gösterdiği anatomik 
lokasyonlar; Korpus Kalosum, süperiyör korona radiata (sağ, 
sol), süperiyör longitüdunal fasikül (sağ, sol), singulat grüs, 
posteriyör korona radiata  (sol), splenyum (korpus kalosum), 
anteriyör korona radiata (sağ, sol), posteryör talamik radiata 

(sol), internal kapsülün sol retrolentiküler bölümü, sağ 
internal kapsülün posteriyör bölümü, sol tapatum ve sol 
internal kapsülün anteriyör bölümü şeklinde gözlenmiştir 
(p<0.05).  

 

Şekil 5: Ortalama FA iskeleti üzerinde (yeşil),  kontrol 
grubunun hasta grubundan anlaml derecede (p<0.05) 

yüksek FA değerleri taşdğ noktalar sar ve krmz renk 
ile temsil edilmiştir. 

Hasta ve kontrol grubu FA değerlerindeki farkllaşma talamik 
inmenin beyaz madde dağlm üzerinde etkisinin olduğunu 
göstermektedir. TBSS metodolojisi kullanlarak, FA 
imgelerindeki değişikiklerin yan sra, difüzyon 
görüntülerinden elde edilebilen ortalama difüzivite, radyal 
difüzivite ve benzeri parametreleri ifade eden imgeler 
kullanlabilmektedir. FA imgeleri için kullanlan yöntem, 
girdi imgesi olarak farkl bir yapsal imge kümesi kullanlarak 
Şekil 3’ teki akşn izlenmesine olanak vermektedir. Yöntem, 
voksel tabanl analizleri, traktografi tabanl analizlerin 
kuvvetli yanlar ile birleştirmektedir. 
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