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Το σήμα BOLD στο fMRI



rsfMRI και λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ 
περιοχών του εγκεφάλου



Βασικά λειτουργικά δίκτυα



Διαγνωστική κατηγοροποίηση με 
βάση τα δίκτυα ηρεμίας

Du et al 2015



Αύξηση λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ 
βασικών γαγγλίων και  περιοχων του φλοιού με 

την μέιωση των ψυχωτικών συμπτωμάτων

Sarpal et al 2014



Μέιωση λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ βασικών 
γαγγλίων και  άλλων περιοχών του φλοιού με την 

μέιωση των ψυχωτικών συμπτωμάτων

Sarpal et al 2014



Δίκτυα Ηρεμίας σε ασθενείς και 
μάρτυρες

Kraguljac et al 2014



Διαφορές λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ 
ασθενών και φυσιολογικών σε 4 δίκτυα ηρεμιάς

Kraguljac et al 2014



Επίδραση των συμπτωμάτων

Kraguljac et al 2014



Επίδραση της θεραπείας με 
ρισπεριδόνη

Kraguljac et al 2014



Επίδραση της φαρμακευτικής 
αγωγής στον εγκεφαλικό όγκο

Ho et al 2010



Επίδραση των διαφορετικών 
κατηγοριών αντιψυχωτικών 

Ho et al 2010



Σχεδιασμός Μελέτης

time

Baseline (zero time)  6-month Year-after

Gallos et al 2019



Επεξεργασία δεδομένων 
λειτουργικής νευροαπεικόνισης

Gallos et al 2019



Δίκτυα Ηρεμίας

Spatial Correlation was used to determine RSNs from Smith et al. 2002*.

                    VS1                    VS2                          VS3                     DMN             CRBLM

               SRM                AD                  EC                   FPL                 FPR

*Smith, Stephen M., et al. "Correspondence of the brain's functional architecture during activation and rest." Proceedings of the National Academy of 
Sciences 106.31 (2009): 13040-13045.

Gallos et al 2019



Μετρούμενες Ιδιότητες Δικτύων

List of the most used and recent brain graph metrics both global and local scale. 

GLOBAL SCALE

• characteristic path length : Average value of the shortest paths between all possible pairs of nodes

• global efficiency : the inverse of the average characteristic path length shows the flow of information

• global clustering coefficient: how much random or structured graph is

• graph density : the number of existent edges divided by the number of all possible edges

• median degree of nodes : the median number of edges of all nodes

LOCAL SCALE

• degree of a node : the number of links associated with a node

• local clustering coefficient : reflects the interconnection or how close are the neighbors of a node 

• closeness centrality : how central a node is in terms of the sum of the shortest paths between a node and all 
other

• betweenness centrality : number of shortest paths that pass through a node

• local efficiency : flow of information in a local area of a node and its neighbors

Gallos et al 2019



Διαφορές στις ιδίοτητες του συνολικού 
δικτύου υγειών και ασθενών

Gallos et al 2019



Διαφορές στις τοπικές ιδιότητες 
για το Default Mode Network

Gallos et al 2019



Διαφορές στις τοπικές ιδιότητες 
για το Frontoparietal Network

Gallos et al 2019



Σύνδεση DMN FPN

Gallos et al 2019


	Διαφάνεια 1
	Το σήμα BOLD στο fMRI
	Διαφάνεια 3
	Βασικά λειτουργικά δίκτυα
	Διαγνωστική κατηγοροποίηση με βάση τα δίκτυα ηρεμίας
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Δίκτυα Ηρεμίας σε ασθενείς και μάρτυρες
	Διαφάνεια 9
	Επίδραση των συμπτωμάτων
	Επίδραση της θεραπείας με ρισπεριδόνη
	Επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στον εγκεφαλικό όγκο
	Επίδραση των διαφορετικών κατηγοριών αντιψυχωτικών
	Σχεδιασμός Μελέτης
	Επεξεργασία δεδομένων λειτουργικής νευροαπεικόνισης
	Δίκτυα Ηρεμίας
	Μετρούμενες Ιδιότητες Δικτύων
	Διαφάνεια 18
	Διαφορές στις τοπικές ιδιότητες για το Default Mode Network
	Διαφορές στις τοπικές ιδιότητες για το Frontoparietal Network
	Σύνδεση DMN FPN

