Akustik seslerin uyandırdığı duygusal algılama ile beyin bağlantısallık ağı indislerinin
bağıllığı
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ÖZET
Bu çalışmada, hem fonksiyonel (Pearson Korelasyonu) hem efektif (Kısmi Yönlendirilmiş Koherens) metodlar kullanılarak akustik seslerin uyandırdığı duygu durumlarıyla
ilişkili olan çizgi kuramsal beyin bağlantısallık indisleri hesaplanmıştır ve bu yöntemlerin EEG kayıtları ile duygu tanıma başarıları ölçülmüştür. EEG kayıtları, katılımcıların 12
saniye boyunca müzik klipleri dinlemeleri sırasında oluşturulmuştur. Veriler, OpenNeuro platformundaki ds002721 erişim numaralı veri setinden elde edilmiştir [1]. Çalışmada
sunulan hesaplamaların çeşitli yaklaşımları, farklı faktörlere göre karşılaştırılmıştır: analizlerin yapıldığı EEG segment uzunluğu (2 saniye veya 6 saniye), EEG frekans
aralıkları, transforming adjacency matrislerinde kullanılan eşikler, bağlantısallık indisleri (clustering coefficients, local efficiency, global efficiency, modularity, assortativity,
transitivity) faktörlerine göre karşılaştırılmıştır.
30 sağlıklı erişkinin kayıtlarından hesaplanan indislerin %50’si derin öğrenme adımında eğitim seti olarak kullanılmış, geri kalan veri de duygu durumlarının sınıflandırılması
(korku-kızgınlık, mutluluk-üzgünlük, duygusal hal-durağan hal) Long Short Term Memory Network ile gerçekleştirilmiştir. 2 saniyelik segmentlerde ve komşuluk (adjacency)
matrislerindeki maksimum değerin %60’ı eşik olarak kabul edildiğinde, Gamma bandındaki ağ indislerinde KYK en iyi sonuçları vermiştir. Farklı duygular olmalarına rağmen
benzer uyarılma-değerlik skorlarına sahip olan olumsuz ve ikincil, ‘savaş ya da kaç’ sistemini çalıştıran (korku-kızgınlık), %91.79’luk yüksek bir başarıyla
sınıflandırılabilmektedir. Sonuçlar, hızlı nörotransmiter aktivitelerini tetikleyen kısa süreli afektif müzik kliplerinin indüklediği ayrık duygusal durumlar ile çizge teoremine
dayalı beyin ağı indisleri arasında sayısal kanıta dayalı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

YÖNTEM
Yaşları 18-63 aralığında değişen 30 sağlıklı erişkinden, 1000 Hz örnekleme frekansıyla akustik uyaranların
dinletildiği kısa zaman dilimlerinde kaydedilen 19- kanal EEG sinyalleri, DS002721 numaralı OpenNeuro
veritabanından elde edilmiştir. İlgili bağlantısallık kestirimleri, doğrusal Pearson Korelasyon (PK) ve doğrusal
olmayan Kısmi Yönlendirilmiş Koherens (KYK) yöntemleri kullanılarak, 6sn ve 2sn süreli segmentler için, altı
frekans aralığında (tam bant: 0.5-60.5 Hz, delta: 0.5-4.5 Hz, theta: 4.5-8 Hz, alpha: 8.5-16 Hz, beta: 16.5-31
Hz, gamma: 31.5-60.5 Hz) hesaplanmıştır. Tüm kortekse ait bağlantısallık matrislerine max değerin %60’ı
(eşik-1) ve ortalama değeri (eşik-2) iki farklı eşik seviyesi olarak tanımlanmış ve Beyin Bağlantısallık
Kütüphanesi kullanılarak altı farklı ağ indisi (clustering coefficient, global efficiency, local efficiency, transitivity,
assortativity, modularity) elde edilmiştir. İki farklı duygu durumunun (korku-kızgınlık, mutluluk-üzüntü,
durağan hal-korku, durağan hal-kızgınlık, durağan hal- mutluluk, durağan hal-üzüntü) ürettiği beyin ağı
indisleri arasındaki istatistiksel farklılıklar tek-yön Anova testi kullanılarak incelenmiştir. Ek olarak; birbirinden
farklı duygu durumları tüm frekans bantlarında hesaplanan indislere göre, derin öğrenme modeliyle
MATLAB2020Rb platformunda sınıflandırılmıştır.
Duygu durumlarının uyaran tasarımında ve bu çalışma sunulan analizlerde Şekil-2’de resmedilen duygu
modelleri dikkate alınmıştır.

SONUÇLAR
Pearson Korelasyon (PK) ve Kısmi Yönlendirilmiş Koherens (KYK) yöntemleri
her iki eşik için de iki-durum karşılaştırmalarında birbirine yakın performanslar
üretmiştir. Bunun yanı sıra; 2sn süreli segmentasyon için KYK yönteminin daha
başarılı olduğu söylenebilir.
Korku ve Kızgınlık duygu durumlarının ürettiği ağ indislerinin istatistiksel
farklılıklarına baktığımızda; anlamlı ve önemli farklılıkların (p<0.05), eşik-1 için,
PK yöntemiyle segregasyon indislerinde (CC, LE, T) ve modülerlik indisinde elde
edildiğini görmekteyiz. KYK yönteminde ise, anlamlı farklılıklar segregasyon
(LE,T), integrasyon (GE) ve modülerlik (Q) indislerinde elde edilmektedir.
5-kat (5-fold) çapraz validasyonla uygulanan derin öğrenme sınıflandırma
sonucunda; sınıflandırma doğruluğu iki yöntem için %70.65 ile %96.67
aralığında değişmiştir. Uygulamalarda en iyi performanslar; ‘mutluluk ve üzüntü’
duygularının sınıflandırılmasında, Gama frekans bandına ait ağ indislerinin
kullanılmasıyla
(%96.67)
ve
‘korku
ve
kızgınlık’
duygularının
sınıflandırılmasında, tüm frekans bantlarına ait indisler birleştirildiğinde (%91.79)
elde edilmiştir.

YORUMLAR
Hem pediatrik psikiyatride hem erişkin psikiyatrisinde tanı desteği amacıyla, deneysel paradigmalarda kullanılan korku ve kızgınlık duyguları, dairesel (circumplex) duygu
modelinde uyarılma-valans ölçeklerine göre aynı çeyrektedir. Buna rağmen, EEG sinyallerinin oluşum mekanizmasında rol alan nörotransmiter hareketler ve hormonal
değişimler, korku ve kızgınlık duyguları algılandığında birbirinden tamamen farklıdır. Sunulan çalışmada bu farklılık, Çizge Kuramına dayalı beyin bağlantısallık ağ indisleri
cinsinden sayısal olarak gösterilmiştir. Sayısal bulgular ayrıca, durağan duruma göre mutluluk ve üzüntü duygularının algılanması ve tanınmasının beynin segregasyon,
integrasyon ve modülerlik indislerine bağıl olduğunu göstermektedir. 2 saniyelik segmentlerde ve komşuluk matrislerindeki maksimum değerin %60’ı eşik olarak kabul
edildiğinde, Gama frekans bandına ait ağ indisleri için en iyi sonuçlar KYK yaklaşımıyla elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları; kısa süreli afektif ve akustik seslerin hızlı
nörotransmitter aktiviteler nedeniyle farklı duygu durumlarını indükleyebildiğini göstermektedir.
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