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Resumo

CUNHA, H. Desenvolvimento de um software para geração de redes

complexas formadas a partir de estimativas de conectividade cerebral:

Um estudo da espessura cortical no cérebro de indivíduos saudáveis

e pacientes com epilepsia. 2014. 93 f. Dissertação (Mestrado - Programa

de Pós-graduação em Física aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,

Ribeirão Preto - SP, 2014.

O cérebro humano é considerado uma rede

complexa em termos estruturais e funcionais em diferentes escalas.

A caracterização da arquitetura desta rede pode ser considerada uma

importante ferramenta no auxílio ao estudo de diferentes doenças

neurodegenerativas. No presente estudo propusemos um software

desenvolvido em JAVA para investigar esta arquitetura com base na

correlação estatística de características morfológicas entre diferentes

regiões do córtex. Foram utilizados dados de espessura cortical obtidos

a partir de imagens de ressonância magnética de 191 indivíduos

saudáveis e 93 pacientes com epilepsia. Foi proposto um modelo

não linear para considerar o efeito da idade na espessura cortical

com identificação de duas etapas: amadurecimento e envelhecimento.

Os pacientes, quando comparados aos controles, apresentaram uma

redução significativa na espessura cortical fundamentalmente nas

regiões para-central, pericalcarina e do pré-cuneo no hemisfério
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direito. Esta diminuição também se manifestou ao longo da idade,

com uma maior taxa de queda na região parahipocampal direita.

Considerando a conectividade anatômica aqui calculada, o grupo de

pacientes evidenciou alterações em 31% das possíveis conexões e de

forma difusa. Adicionalmente, nas redes cerebrais dos pacientes

houve uma diminuição de 15% no comprimento médio do caminho

e no coeficiente de agrupamento. Aplicando-se um algoritmo de

agrupamento, foram detectadas três comunidades para os indivíduos

saudáveis e seis comunidades para os pacientes, confirmando uma

quebra de organização estrutural neste ultimo grupo. Com este

software esperamos trazer à comunidade mais uma ferramenta para

análise das conexões cerebrais e suas modificações em determinadas

patologias, contribuindo com seu entendimento e possível diagnóstico.

Palavras-chave: 1. Espessura cortical. 2. Conectividade cerebral. 3. Redes

complexas. 4. Envelhecimento. 5. Imagens por ressonância magnética.

6. Epilepsia.



Abstract

CUNHA, H. Development of a software to generate complex networks

from estimates of brain connectivity: A study of cortical thickness in

the brain of healthy subjects and patients with epilepsy.. 2014. 93 f.

Dissertation (M.Sc. - Postgraduate program in Physics applied to Medicine

and Biology) - Faculty of Philosophy, Sciences and Literature, University of

São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2014.

The human brain can be characterized as a complex network

structurally and functionally in different levels. The description of

the architecture of this network can be considered an important

tool in understanding different neurodegenerative diseases. In

the present study, we developed a software in JAVA to investigate

this architecture based on statistical correlation of morphological

characteristics between different cortex areas. It was used a database

of cortical thickness obtained from magnetic resonance images of 191

healthy subjects and 93 patients with epilepsy. It was implemented

a non-linear model to consider the effect of age in cortical thickness

with identification of 2 stages: maturation and aging. The patients,

when compared to healthy subjects, showed a significant reduction in

cortical thickness, particularly at the areas precentral, pericalcarine

and pré-cuneus of right hemisphere. This decrease also could

be noted through the age, with a higher decrease rate at the

right parahipocampal area. Considering the anatomical connectivity
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calculated, the patients group showed diffuse changes in 31% of the

possible connections. Furthermore, in the patients brain network it

was found a decrease of 15% in the characteristic path length and

clustering coefficient. By applying a clustering algorithm, 3 clusters

were detected in the healthy subjects and 6 clusters in the patients,

confirming a breakdown of the structural organization in this last

group. With our software we hope to bring to the community another

tool to improve the brain connectivity analysis and its modifications

in some pathologies, contributing with its understanding and possible

diagnosis.

Key-words: 1. Cortical thickness. 2. Brain connectivity. 3. Complex networks.

4. Aging. 5. Magnetic resonance imaging. 6. Epilepsy.
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Capítulo 1

Introdução

O cérebro humano constitui-se em uma grande, interativa e complexa

rede que possui características topológicas não-triviais (SPORNS et al., 2004;

STAM, 2004; EGUíLUZ et al., 2005; ACHARD et al., 2006; STAM et al., 2007).

O mapeamento e a caracterização dessa rede é um importante problema em

neurociência, na medida em que consegue revelar padrões de conectividade

funcional e estrutural e ajudar-nos a compreender melhor como o cérebro

humano gera informações e integra-as em tempo real (SPORNS et al., 2004).

Atualmente, de maneira geral, quando se fala em conectividade

cerebral, duas vertentes de pesquisa vêm sendo desenvolvidas ao longo dos

anos. A primeira delas é focada na exploração de graus de conectividade

funcional, definidos como a dependência temporal de padrões de atividade

neuronal em regiões anatomicamente separadas do cérebro (AERTSEN et

al., 1989; FRISTON et al., 1993) e a segunda foca na exploração de

padrões de conectividade estrutural entre as regiões cerebrais (GONG et

al., 2009a). O mapeamento do mecanismos de entrada de informações em

uma região cerebral é importante pois determina as informações disponíveis

naquela região, enquanto que a detecção das saídas permite demonstrar a

influência que essa região pode ter em outras áreas. Com esses estudos

de conectividade, é possível realizar inferências sobre as especializações

funcionais de cada região, bem como entender melhor os padrões e distúrbios

estruturais que ocorrem em alguns tipos de doenças (JOHANSEN-BERG;

1
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RUSHWORTH, 2009).

O mapeamento das conexões estruturais cerebrais não é um assunto

recente. Desde o século XVII, pesquisadores iniciaram os estudos nessa

área desenvolvendo metodologias de imersão em óleo e dissecação do

cérebro para tentar mapear as conexões entre as diversas regiões. Métodos

contemporâneos de pesquisa baseiam-se na exploração de mecanismos

ativos de transporte, utilizando substâncias de rastreamento tais como

vírus, enzimas ou substratos fluorescentes, que são injetados na área de

interesse de um animal vivo que é monitorado e sacrificado após um período

pré-determinado. Após o sacrifício, o cérebro é retirado e analisado sob várias

formas para detecção dos locais para onde as substâncias injetadas estavam

sendo transportadas e conseqüentemente realizar o mapeamento cerebral

(MORECRAFT et al., 2009)

Embora poderosas, técnicas de rastreamento obviamente não podem

ser aplicadas para estudos de cérebros humanos in-vivo e por isso a

neuro-anatomia humana está menos sedimentada que a neuro-anatomia

em não humanos (CRICK; JONES, 1993). Desenvolvimentos recentes nas

aquisições de imagens utilizando ressonância magnética possibilitaram o

surgimento de novas técnicas para mapeamento das conexões estruturais

cerebrais de forma não invasiva. Uma delas é chamada Diffusion Tensor

Imaging (DTI ), na qual o sinal de ressonância magnética é "sensibilizado"para

detectar a difusão das moléculas de água nas diversas direções e com isso

estimar de forma simplificada um mapa dos diversos caminhos pelos quais

a molécula de água pode mais facilmente se deslocar no cérebro humano.

Isso é útil pois em se tratando de estruturas anisotrópicas, como a substância

branca do cérebro, a difusão da água depende diretamente desta anisotropia.

Em um feixe de fibras, a difusão ocorre mais facilmente ao longo do que

através dele, sugerindo que haja uma rota conectando os extremos de tais

feixes. Segundo essa técnica, a partir da aplicação de um modelo matemático

nas imagens adquiridas, é possível gerar um mapeamento das conexões
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estruturais cerebrais (JOHANSEN-BERG; RUSHWORTH, 2009).

Embora seja uma técnica que vem se desenvolvendo constantemente

ao longo dos anos, a DTI ainda sofre com algumas limitações na aquisição de

dados e nas abordagens de processamento de cruzamentos ou intersecções de

fibras (DOUGHERTY et al., 2005; TUCH et al., 2005). Em 2005, foi proposta

uma nova técnica de pesquisa para explorar os padrões de conectividade

anatômica cerebral humana, na qual duas áreas foram consideradas

anatomicamente conectadas se elas mostrassem associações estatísticas

significativas em suas respectivas espessuras corticais (MECHELLI et al.,

2005).

No presente estudo, nosso objetivo foi criar um software capaz de

detectar sub-redes de conectividade estrutural com base em associações

estatísticas significativas de uma característica morfológica cerebral. Para

tal, retiramos o efeito da idade através de um modelo não linear de regressão,

calculamos a matriz de correlações dos dados, implementamos um algoritmo

para detecção de grupos ou sub-redes na rede global encontrada e por fim

validamos as implementações submetendo ao software dados de espessura

cortical de indivíduos saudáveis e pacientes com epilepsia de lobo temporal,

comparando os resultados encontrados.



Capítulo 2

Conectividade estrutural do
cérebro humano usando imagens
por ressonância magnética

A obtenção de imagens por ressonância magnética (IRM) é um método

já bastante estabelecido na prática clínica e em crescente desenvolvimento.

Dada a alta capacidade de diferenciar tecidos e o uso de radiação não

ionizante, a gama de aplicações se estende a todas as partes do corpo

humano e viabiliza a exploração de aspectos anatômicos e funcionais tanto

de pacientes quanto indivíduos saudáveis.

No presente capítulo abordaremos as etapas para se obter uma rede

complexa de conectividade estrutural do cérebro humano com base em

imagens obtidas por meio da ressonância magnética. Discorreremos de forma

sucinta desde os princípios de obtenção das imagens até o pós processamento

necessário para dividi-las em regiões e transformá-las em uma rede com seus

respectivos nós e conexões.

2.1 Princípios das imagens por ressonância

magnética

O fenômeno físico da ressonância magnética nuclear (RMN) foi descrito

inicialmente em 1946 em artigos independentes (BLOCH, 1946; PURCELL;

TORREY; POUND, 1946). Entretanto, a as primeiras imagens do corpo

4
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humano só foram possíveis cerca de 30 anos depois.

O detalhamento dos princípios físicos abrangendo a técnica de

ressonância magnética não é o foco do presente estudo e maiores informações

podem ser encontradas em (POOLEY, 2005; MAZZOLA, 2009; RINCK, 2013).

De forma simplicada, pode ser descrita como o resultado da interação de

diferentes campos magnéticos produzidos pelo equipamento com os núcleos

físicos dos tecidos presente no corpo humano. Para que aconteça o fenômeno

de ressonância são necessários dois campos magnéticos: um campo estático

e um campo variável, na faixa das radiofrequências. O campo estático cria

uma magnetização nuclear de equilíbrio na sua direção, a qual chamar-se-a

longitudinal, forçando uma precessão dos momentos magnéticos dos núcleos

presentes nos tecidos corporais. Já o campo de radiofrequência excita tais

núcleos gerando alterações nas componentes de magnetização longitudinal e

transversal da amostra. No caso das imagens, um terceiro campo magnético,

chamado campo de gradiente, também é aplicado para fazer a codificação

espacial do sinal de RM. Como o núcleo mais abundante é o hidrogênio (1H),

a grande maioria das técnicas de imagens está associada ao mesmo.

Um conceito importante na qualidade das imagens e na posterior

segmentação é o contraste. Trata-se da capacidade de diferenciar tecidos

permitindo identificar com maior acuracidade as fronteiras de cada um. As

imagens formadas por meio das técnicas de ressonância magnética garantem

um bom contraste entre tecidos moles do corpo, o que as tornam úteis

especialmente no estudo do cérebro, tecidos musculares, coração e tumores

(RINCK, 2013).

Existem diversos mecanismos de contraste que podem ser explorados

para a geração das imagens, destacando-se os baseados na densidade

protônica (ρ) e em tempos característicos do fenômeno de relaxação

magnética nuclear: relaxação longitudinal (T1) e relaxação transversal (T2).

A escolha do contraste a ser utilizado depende dos objetivos de cada estudo.

Por exemplo, quando a intenção é analisar a estrutura cerebral do ponto
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de vista anatômico o contraste mais indicado é aquele com base em T1 pois

permite uma maior diferença entre as substâncias branca, cinzenta e o fluido

cérebro-espinhal, com maiores tons de cinza na imagem final, permitindo

uma melhor definição das fronteiras de cada tecido. Nota-se pela figura 2.2

que, para um mesmo corte, as imagens produzidas por cada mecanismo de

contraste são diferentes. Na tabela 2.1 podem ser vistos os tempos T1 e T2

típicos para alguns tecidos in-vivo do nosso corpo estimados em uma máquina

de RMN de 3 Tesla.

Figura 2.1: Imagens ponderadas em densidade protônica, T1 e T2 obtidas
através de uma sequencia spin-echo. As três imagens mostram grandes
variações em contraste para os tecidos humanos, razão pela qual se faz
necessária uma análise para identificar qual ténica melhor se aplica à cada
objetivo.

Tecido T1(ms) T2(ms)

Músculo 1420 ± 38 32 ± 2

Substância Branca 832 ± 10 79,6 ± 0,6

Substância Cinzenta 1.331 ± 13 110 ± 2

Sangue 1.550 ± 50 *

Tabela 2.1: Tempos de relaxação T1 e T2 para alguns tecidos do corpo
humano. Valores extraídos de (STANISZ et al., 2005), obtidos em uma
máquina de 3 Tesla. *Valor não reportado na referência utilizada.

Na figura 2.2 é apresentada uma imagem ponderada em T1 e uma curva

de recuperação da magnetização longitudinal de alguns tecidos logo após
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um pulso de radiofrequência. Nota-se que a recuperação da magnetização

longitudinal na substância branca ocorre mais rapidamente que a recuperação

na substância cinzenta, essa última mais rápida que o fluido cérebro-espinhal,

tal como ilustrado na tabela 2.1. No caso do contraste T1, caso uma imagem

seja gerada no momento em que essas curvas estejam mais separadas, será

possível obtê-la com a maior diferenciação entre tais substâncias, permitindo

identificar com maior precisão as fronteiras de cada tecido.

Figura 2.2: Contraste ponderado em T1. Em A) podemos ver uma imagem
gerada através da ponderação em T1. Em B), verificamos um gráfico de
evolução temporal da magnetização longitudinal após um pulso de 90 ◦ para
diferentes tecidos do cérebro. Nota-se que os diferentes tecidos possuem
diferentes tempos de relaxação. Nesse caso, a substância branca contribuirá
com pixels mais claros, o fluido cérebro espinhal terá pixels mais escuros e
a substância cinzenta será composta de pixels de intensidade intermediária.
Quanto maiores os níveis de contraste melhor para saber a fronteira de cada
tecido. Imagens obtidas de (BUSHBERG et al., 2012)

Além da escolha do mecanismo de contraste e definição de alguns

parâmetros temporais, outra variável que influencia na imagem de

ressonância magnética é a sequencia de pulsos a ser utilizada. Uma das mais

comuns é a spin-eco que consiste na geração de um pulso de radiofrequencia

seguido, após um período, por um pulso de refocalização e culminando com

a leitura do eco do sinal gerado (HARGREAVES, 2012). Trata-se de uma

sequencia largamente estudada e utilizada tendo sua maior desvantagem no
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tempo de aquisição das imagens, geralmente na ordem de minutos (PLEWES,

1994). Para resolver essa questão, foi desenvolvida uma sequencia chamada

gradiente de eco, a qual permite a obtenção das imagens de forma bem mais

rápida, na ordem de segundos ou milionésimos de segundos. Mais detalhes

sobre essa sequencia podem ser vistos em (PRICE, 1995; HARGREAVES,

2012).

Em geral, quando se fala em IRM, pensa-se em imagens com alto nível

de detalhamento, indicadas para medir o volume de pequenas estruturas ou

espessuras de finas superfícies. Entretanto, para obtenção de imagens com

alta resolução espacial, na ordem de 1mm isotrópico, o ideal é a utilização

da técnica tridimensional, que consiste na aplicação de outro gradiente de

fase ao invés de pulsos de seleção para excitar diferentes fatias no volume

de interesse. Assim, a área de interesse vai sendo lida de forma contínua,

garantindo um maior nível de detalhes na imagem final. Sua desvantagem

reside no fato de que o tempo total de aquisição fica bem maior.

Em geral, quando se deseja construir uma imagem bem detalhada

de uma região utilizando o contraste T1, costuma-se combinar a técnica

tridimensional com a sequencia gradiente de eco (ou suas variações),

permitindo uma aquisição em tempo razoável com alto grau de detalhamento

(HARGREAVES, 2012). Um detalhamento desse cenário pode ser visto na

figura 2.3.

Todas as técnicas apresentadas constituem-se de estratégias para

geração das imagens. Contudo, uma vez obtidas, diversos estudos podem ser

realizados a partir delas. Discorreremos sobre alguns deles no tópico a seguir.

2.2 Medida de espessura cortical através de

imagens por RM

As imagens geradas por meio da ressonância magnética se mostram

bastante eficazes tanto na discriminação de tecidos, como no detalhamento

de diferentes órgãos (RINCK, 2013). Contudo, diversos estudos estão focados
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Figura 2.3: Típica sequencia de pulsos do tipo gradiente de eco para
obtenção de imagens tridimensionais. Sequencias gradiente de eco
geralmente consistem de repetidos pulsos de radiofrequência com ângulo
α (ângulo de flip) espaçados por um tempo TR. Cada uma das linhas
horizontais representam os diferentes canais no aparelho: Out (Saida de
radiofrequencia), SS (Gradiente de seleção da fatia), PE (Gradiente de fase),
FE (Gradiente de leitura ou frequencia), RF IN (Aquisição). Ao final de
cada leitura, aplica-se um gradiente de destruição para eliminação do sinal
remanescente e consequente diminuição do TR e diminuição no tempo de
aquisição final. Imagem obtida de (HARGREAVES, 2012)

não no processo de geração das imagens, mas sim nas informações que podem

ser obtidas das mesmas. Em se tratando do cérebro humano, a partir de um

conjunto de imagens é possível obter diversos parâmetros morfométricos tais

como volume de uma determinada região, espessura ou área de curvatura.

Essa obtenção pode ser feita por um profissional especializado ou de forma

automatizada, através de algoritmos computacionais.

Existem diversos

softwares executando algoritmos para o processamento de IRM do cérebro

visando a extração de parâmetros morfométricos. Dentre aqueles com código

aberto, os mais comuns são o Caret (ESSEN, 2013) e o FreeSurfer (FISCHL,

2013). De maneira simplificada, tais algoritmos incluem primeiramente a

remoção de tecido não cerebral (SEGONNE et al., 2004), transformação



2.2 - Medida de espessura cortical através de imagens por RM 10

das imagens em um modelo de referência para futuras comparações entre

diferentes sujeitos, determinação das fronteiras entre as substâncias branca,

cinzenta, e o fluído cérebro-espinhal (DALE; FISCHL; SERENO, 1999; DALE;

SERENO, 1993; FISCHL; DALE, 2000), divisão em regiões de acordo com um

atlas de referência (DESIKAN et al., 2006; FISCHL et al., 2004) e obtenção

de parâmetros tais como espessura cortical, volume ou curvatura de cada

região mediante aplicação de diferentes técnicas (FISCHL; DALE, 2000).

Discorreremos a seguir sobre algumas técnicas implementadas nos softwares

supra citados para definição da espessura cortical, métrica escolhida para ser

submetida ao software desenvolvido no presente estudo.

O córtex cerebral humano constitui-se de uma extensa fita de neurônios

conectados com uma espessura média de 2,5mm, variando entre 1 e

4,5mm em diferentes partes do cérebro (FISCHL; DALE, 2000). O mesmo

desempenha um papel fundamental na maioria dos processos cognitivos, tais

como visão, linguagem e cálculo e sofre alterações com o processo normal

de envelhecimento e/ou doenças neuro-degenerativas (CLARKSON et al.,

2011). Recentemente, estudos com imagens mostraram diferenças entre as

espessuras corticais de pacientes e indivíduos saudáveis em diversas doenças,

tais como Alzheimer (LERCH et al., 2005; KNIGHT et al., 2011), degeneração

do lobo fronto-temporal (ROHRER et al., 2009), esclerose múltipla (SAILER

et al., 2003), doença de Huntington (ROSAS et al., 2008), além de alterações

normais que ocorrem com o processo de envelhecimento (SALAT et al., 2004).

Idealmente, a medida da espessura cortical deveria ser o comprimento

das conexões dos axônios ao longo de todo o córtex (LERCH; EVANS,

2005; LOHMANN; PREUL; HUND-GEORGIADIS, 2003). Entretanto, devido

à limitações na resolução das imagens, em geral da ordem de 1mm, tais

comprimentos não são distinguíveis e portanto tal medida não é possível

atualmente. Com isso, diversos métodos de medida indireta foram propostos,

a maioria deles traçando primeiramente uma fronteira entre as substâncias

branca e cinzenta e na sequência outra fronteira entre essa última e o fluido
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cérebro espinhal, tal como mostrado na figura 2.4.

Figura 2.4: Fronteiras das substâncias branca, cinzenta e o fluído
cérebro-espinhal. O passo inicial para estimativa da espessura cortical é
definir as fronteiras de cada tipo de tecido. A linha vermelha indica a fronteira
entre as substâncias branca e cinzenta enquanto a linha amarela indica a
fronteira entre a substância cinzenta e o fluído cérebro-espinhal.

A comunidade científica ainda não chegou à um consenso sobre qual

seria a forma mais apropriada de medir a espessura cortical. Muitos trabalhos

têm sido publicados acerca dessa questão e as técnicas descritas a seguir

reunem uma boa representação dos métodos mais utilizados na literatura para

essa finalidade (AGANJ et al., 2009).

Métodos de superfície acoplada (FISCHL; DALE, 2000; MACDONALD

et al., 2000) definem uma quantidade de pontos na superfície interior, os

quais são expandidos até a fronteira da superfície exterior. Após tal processo,

a espessura cortical é calculada como sendo a distância euclidiana entre

pares de pontos correspondentes em ambas as superfícies. Sua desvantagem

reside no fato de que uma superfície deslocada pode resultar em uma super

estimativa da espessura real (figura 2.5A). Esse é o método atualmente

utilizado pelo FreeSurfer (FISCHL, 2013).

Os métodos de ponto mais próximo (MILLER et al., 2000), computam,

para cada ponto de uma das superfícies, o ponto mais próximo na outra

superfície. O grande desafio aqui é que a espessura não é simétrica, o que

significa que muitas vezes não será possível obter a mesma medida se a

superfície onde está localizado o ponto de referência inicial for trocada (figura

2.5B).
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Métodos baseados no formalismo de Laplace (HAIDAR; SOUL, 2006;

JONES; BUCHBINDER; AHARON, 2000; YEZZI; PRINCE, 2003) resolvem a

equação de Laplace entre as fronteiras de cada superfície para criar uma série

de superfícies equipotenciais usando uma simulação matemática de campos

eletrostáticos. O comprimento das linhas de fluxo entre as duas superfícies

definem a espessura, conforme ilustrado na figura 2.5C. Com essa abordagem,

cada ponto terá apenas uma medida de espessura entretanto ainda se faz

necessária uma segmentação prévia das superfícies interna e externa e o

tempo computacional necessário para o cálculo ainda é um desafio.

Outra categoria de métodos define a espessura fazendo uso de um

eixo central (PIZER et al., 1998). A mesma é estimada como o diâmetro

da maior espera fechada na substância cinzenta. A figura 2.5D mostra que

uma mudança relativamente acentuada no diâmetro pode causar uma nova

ramificação e afetar a topologia da medida.

Figura 2.5: Formas mais comuns de obter medidas de espessura cortical. (a)
Método de superfície acoplada, (b) Método de ponto mais próximo, (c) Método
baseado no formalismo de laplace e (d) Método de maior esfera fechada.
Imagem obtida de (AGANJ et al., 2009)

Assim como a espessura, os demais parâmetros morfométricos são

utilizados em diversos estudos relacionados à idade, desenvolvimento cerebral

e patologias. No tópico a seguir discorreremos sobre alguns procedimentos

que permitem a utilização de tais parâmetros para construção de uma rede de
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conectividade cerebral.

2.3 Conectividade estrutural

Na última década, houve um aumento na quantidade de estudos

discorrendo sobre conectividade cerebral (BULLMORE; SPORNS, 2012;

SPORNS, 2012; GUYE et al., 2010), tanto no âmbito de conectividade

funcional, com técnicas de EEG, MEG e fMRI (MICHELOYANNIS et al., 2006;

STAM, 2004; STAM et al., 2007; ACHARD et al., 2006; BASSETT; BULLMORE,

2006; EGUíLUZ et al., 2005; GREICIUS et al., 2003; VERTES et al., 2012),

quanto no âmbito de conectividade estrutural (BULLMORE; SPORNS, 2009;

CHEN et al., 2008; HE et al., 2009; HE; CHEN; EVANS, 2007) foco do presente

estudo.

Quando se fala em conectividade estrutural cerebral, muitos grupos

vêm empregando técnicas de imagens ponderadas em difusão e tractografia

visando examinar a conectividade como sendo um fenômeno da substância

branca (BIHAN; JOHANSEN-BERG, 2012). Tais técnicas se expandiram

rapidamente a partir de suas origens (BASSER; MATTIELLO; LEBIHAN,

1994), passando por muitos avanços tanto no processo de aquisição, quanto

análise (TUCH et al., 2002), porém ainda sofrem com algumas limitações,

incluindo a dificuldade de mensurar longos caminhos, desconsideração de

cruzamentos existentes, sensibilidade ao algoritmo escolhido, parâmetros

utilizados nos processamentos, entre outras (BASTIANI et al., 2012). Assim,

além dessas abordagens têm sido crescente o interesse nas correlações

morfológicas entre diferentes regiões cerebrais, como uma forma alternativa

de construir redes de conectividade estrutural, mais recentemente chamada

conectividade anatômica. Ramnani (RAMNANI et al., 2004) propôs novos

mecanismos para análise da conectividade cerebral utilizando covariância

de características morfológicas, as quais foram posteriormente analisadas

por (MECHELLI et al., 2005); He e colaboradores criaram uma rede de

conectividade baseada em dados de espessura cortical e posteriormente
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analisaram suas alterações com a doença de Alzheimer (HE; CHEN; EVANS,

2007; HE; CHEN; EVANS, 2008); Chen e colaboradores analisaram a

estrutural modular de uma rede de conectividade criada com base em

parâmetros morfológicos (CHEN et al., 2008); Gong e colaboradores fizeram

uma comparação entre correlações de espessura cortical e conectividade

baseada em DTI e analisaram diferenças entre as redes anatômicas

provenientes de homens e mulheres (GONG et al., 2009b; GONG et al., 2012).

A morfologia do córtex cerebral humano varia consideravelmente de

acordo com alguns fatores tais como influência genética, envelhecimento,

alimentação e comportamento, porém o grau de contribuição de cada um

na correlação morfológica entre as diferentes regiões permanece obscuro

(EVANS, 2013). Ainda assim, é possível utilizar tais covariâncias para

montagem de uma rede de conectividade cerebral de forma análoga à técnica

de conectividade funcional. Enquanto esta última utiliza, para montagem

da rede de conectividade, correlações entre os sinais regionais de fMRI

e/ou EEG /MEG ao longo do tempo em um indivíduo, a primeira se vale

da correlação entre medidas morfológicas regionais ao longo de diferentes

sujeitos. É importante notar que a existência de uma correlação morfológica

entre determinadas regiões não significa necessariamente a existência de

uma fibra direta de conexão entre elas. Tal como ocorre na correlação

funcional, a correlação anatômica pode surgir de uma conexão indireta

(EVANS, 2013). Diversos parâmetros morfológicos podem ser utilizados como

base para cálculo das correlações entre as diferentes regiões cerebrais, dentre

eles espessura, volume ou área do córtex cerebral, sendo o primeiro o mais

comum na literatura atualmente (THAMBISETTY et al., 2010; HE; CHEN;

EVANS, 2007; FISCHL; DALE, 2000; LERCH et al., 2005; SALAT et al., 2004).

Conforme já detalhado, tal parâmetro pode ser obtido através de técnicas

computacionais e o grau de correlação entre tais espessuras ao longo de vários

indivíduos pode ser utilizado para determinar a existência das conexões.

Por tratar-se de uma técnica de conectividade estrutural, é natural
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que sejam feitas diversas comparações entre a covariância morfológica

e abordagens baseadas em DTI, já mais consolidadas em estudos dessa

finalidade. Gong e colaboradores compararam padrões de correlação de

espessura cortical e mapas probabilísticos provenientes de tractografia em

adultos saudáveis e identificaram que aproximadamente 40% das correlações

de espessura estavam em consonância com os resultados de DTI. Além disso,

a grande maioria das correlações negativas (em torno de 90%) não obtiveram

correspondentes nas conexões por difusão, o que demonstra indícios de uma

ligação entre ambas as técnicas (GONG et al., 2012).

Uma vez montada uma rede de conectividade, é possível aplicar

conceitos de análise de grafos para estudar os parâmetros da rede de

conectividade e analisar suas alterações em diferentes circunstâncias. Tais

análises já foram massissamente realizadas em estudos de conectividade

funcional ou baseados em DTI (BULLMORE; SPORNS, 2012; LATORA;

MARCHIORI, 2001). A completa descrição das métricas obtidas em análises

de grafos não é o foco do presente trabalho e poderá ser vista com mais

detalhes em (RUBINOV; SPORNS, 2010), contudo, algumas métricas mais

comuns utilizadas incluem grau (D): número de conexões de um nó, coeficiente

de agrupamento (CP ): fração dos vizinhos de um nó que também são vizinhos

entre si e comprimento médio do caminho (LP ): média dos caminhos mais

curtos encontrados entre todos os pares de nós da rede. Nas equações 2.1

e 2.2 estão descritas as formulas para cada parâmetro usado nesse trabalho,

nas quais n é o número de vértices da rede, ei é o número de pares conectados

entre todos os vizinhos do vértice i, ki é o número de vizinhos do nó i e d(vi, vj)

é a menor distância existente entre os nós i e j.

Cp =
1

n

n∑
i=1

2ei
ki(ki − 1)

(2.1)

Lp =
1

n(n− 1)

∑
i 6=j

d(vi, vj) (2.2)

De acordo com Watts e Strogatz (WATTS; STROGATZ, 1998), é possível
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classificar as redes complexas de acordo com as variáveis acima (Cp e

Lp). Redes puramente aleatórias são caracterizadas por um pequeno Lp

(tipicamente o logaritmo natural do do número de nós) e um pequeno Cp.

Por sua vez, redes de mundo pequeno são caracterizadas por um alto Cp

(quando comparado ao valor esperado para uma rede aleatória com a mesma

característica) e um pequeno LP (valor semelhante ao encontrado para uma

rede aleatória). Redes desse tipo apresentam poucas conexões de longo

alcance que agem como atalhos, permitindo uma rápida transferência de

informação ao longo de toda estrutura.



Capítulo 3

Materiais e métodos

No presente capítulo, descreveremos o funcionamento do software

desenvolvido no presente estudo, capaz de gerar redes de conectividade

estrutural anatômica cerebral baseadas em uma determinada característica

morfológica escolhida pelo usuário, tal como espessura cortical, volume, área

ou curvatura.

3.1 Imagens de entrada e pré-processamento

O software desenvolvido no presente estudo recebe dados provenientes

de um pré-processamento de imagens de ressonância magnética cerebral.

Para gerar a massa de dados necessária para executá-lo, utilizamos imagens

de dois grupos de pessoas. No primeiro grupo, foram selecionadas imagens de

191 indivíduos saudáveis com idade variando de 6 à 88 anos, desvio-padrão

21,4 anos e média 35,2 anos, dos quais 95 eram do sexo feminino e outros

96 do sexo masculino. Todos foram testados previamente e necessitavam

preencher alguns requisitos para serem considerados saudáveis tais como

possuir visão normal, estar bem de saúde e não sofrer de doenças que afetam

o sistema nervoso central como hipotiroidismo, esclerose múltipla, doença

de Parkinson ou traumas cranianos. Já no segundo grupo, foram utilizadas

imagens de 93 pacientes com idades variando de 23 à 67 anos (desvio-padrão:

9,2 anos e média: 42,4 anos), dos quais 47 eram do sexo feminino e os outros

46 do sexo masculino. Todos os pacientes desse grupo possuíam confirmação

17
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de diagnóstico de epilepsia de lobo temporal seguindo indicadores clínicos

previamente definidos (VELASCO; TERRA-BUSTAMANTE, 1999). As amostras

foram obtidas como parte da nossa colaboração com o Prof. Dr. Antônio Carlos

dos Santos, no Centro de Imagens e Física Médica do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Todos os participantes com idade

acima de 18 anos e pais ou responsáveis no caso das crianças, assinaram um

termo de conscientização autorizando a utilização das imagens em pesquisas

científicas.

As imagens de ambos os grupos de indivíduos foram adquiridas usando

uma bobina de cabeça de oito canais em uma máquina Philips, modelo Achieva

de 3 Tesla. Para aquisição, foi utilizada uma sequencia de pulsos em 3D,

ponderada em T1 usando a técnica MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid

Gradient Echo), com os seguintes parâmetros: tempo de inversão: 900ms;

ângulo de flip: 8 graus; tempo de eco: 3,2ms; espaçamento de eco: 7ms;

tempo de repetição: 3.000ms; matriz de visualização 240x240x160 pixels;

campo de visão: 240mm. De cada indivíduo foram coletadas 160 fatias sagitais

com voxels isotrópicos de 1mm.

Finalizado o processo de aquisição, as imagens foram processadas no

software FreeSurfer versão 4.5.0 (FISCHL, 2013). Nesse processo, o cérebro

de cada indivíduo foi dividido em 64 regiões, sendo 32 em cada hemisfério, tal

como descrito no atlas proposto por Fischl (FISCHL et al., 2002). Para cada

região, foi calculada pelo FreeSurfer a espessura do córtex mediante técnicas

já descritas na seção 2.2, bem como outras características como volume, área

e curvatura. Os arquivos gerados foram então submetidos à um script para

consolidação dos dados em um arquivo único, utilizado como entrada para o

software implementado no presente estudo.

3.2 O software

O software desenvolvido pode ser dividido em 6 etapas. Primeiramente

é feita a entrada dos dados provenientes do FreeSurfer, seguida por um
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processamento para retirar o efeito da idade, montagem da matriz de

correlação, construção da rede de conectividade, aplicação de um algoritmo

para cálculo de comunidades (clusters) na rede encontrada e saída dos dados.

Um esquema pode ser visto na figura 3.1 e cada etapa será detalhada nas

seções posteriores.

Figura 3.1: Fluxo de processamento dos dados. Inicialmente as imagens
foram coletadas no centro de imagens do HC-FMRP-USP, seguidas por um
processamento no FreeSurfer e por fim são analisadas por um software
desenvolvido em JAVA para suportar o presente trabalho e auxiliar novas
pesquisas com diferentes massas de dados.

Na figura 3.2 pode ser vista a interface do software construído. O

usuário escolhe o arquivo de entrada, método para retirada do efeito da idade,

estratégia para cálculo do coeficiente de correlação de corte, quantidade de

redes aleatórias, intervalo de análise dos coeficientes de corte e pasta de

destino onde serão gravados os arquivos gerados. Cada item será visto com

mais detalhes a seguir.
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Figura 3.2: Interface do software construído. Por meio dessa interface o
usuário escolhe as opções antes da execução.

3.2.1 Entrada de dados

A primeira etapa do processamento após a saída do FreeSurfer se refere

à entrada dos dados. Para tal, é necessário uma planilha em formato XLS

contendo em suas linhas os dados dos indivíduos e nas colunas o parâmetro

morfológico de cada região cerebral, a qual pode ser gerada automaticamente

através da aplicação de um script nos dados processados pelo FreeSurfer.

Para tornar o sistema mais flexível, o mesmo foi preparado para suportar

qualquer quantidade de regiões (visto que podem ser utilizados diferentes

atlas), bem como qualquer parâmetro morfológico, tais como espessura

cortical, volume ou área ou curvatura. Um exemplo de tal planilha pode ser

visto na tabela 3.1 e a mesma é parametrizada no software por meio da seção

Data Source - XLS File, ilustrada na figura 3.2.
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Identificador Sexo Idade na RM Região 1 Região 2 Região 3

0001 M 6 3,815 2,297 2,488

0002 M 25 3,136 2,552 2,042

0003 F 55 2,486 2,272 1,715

Tabela 3.1: Exemplo de planilha de entrada contendo dados para
processamento. Aqui estão ilustradas três regiões como exemplo porém o
sistema se adequa à qualquer quantidade inserida.

3.2.2 Retirada do efeito da idade

Definimos na seção 2.3 conexão anatômica como sendo associações

estatísticas relevantes entre regiões, as quais podem ser verificadas através

do cálculo de coeficientes de correlação. No entanto, para garantir

que a correlação encontrada não seja decorrente dos efeitos naturais do

envelhecimento, podem ser utilizadas utilizadas técnicas de regressão. Na

literatura, os estudos envolvendo conectividade anatômica em geral realizam

regressões lineares (HE; CHEN; EVANS, 2007; CHEN et al., 2008) para

retirada do efeito da idade, no entanto, identificamos outras abordagens

que poderiam ser mais adequadas nesses casos. Implementamos, além do

algoritmo de regressão linear, outros dois modelos não lineares de regressão,

um exponencial e outro bi-exponencial. Esse último, seguindo a equação 3.1.

r(x) =


A+BeCx, x < idade de corte

D + EeFx, x ≥ idade de corte

 (3.1)

Para encontrar a idade de corte mencionada na equação 3.1, o sistema

realiza uma varredura analisando todas as idades de corte possíveis e

escolhendo aquela na qual o conjunto de ambas as curvas apresente a menor

soma quadrática dos resíduos da regressão, tentando uma aproximação mais

correta da realidade e analisando cada região individualmente buscando

retirar mais fielmente o efeito da idade dos dados analisados. Por fim,
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os valores encontrados pelo FreeSurfer são substituídos pelos resíduos da

regressão e utilizados como base para cálculo da matriz de correlações.

Caso o usuário opte por algum método de regressão não linear, o

software também realiza o cálculo das derivadas em cada idade e em

cada região do atlas utilizado. Tal informação é útil, por exemplo, em

análises comparativas relacionadas à taxas de decaimento da característica

morfológica analisada em determinadas regiões. O método de regressão linear

pode ser escolhido através da seção Remove Age Effect, descrita na figura

3.2. Caso seja escolhido o método Bi-Exponencial, é possível gerar também

um mapa com as idades de corte encontradas e ainda caso seja escolhido o

atlas Desikan (FISCHL et al., 2002), implementado por padrão no FreeSurfer,

é possível gerar também um mapa de cores para tais idades o qual pode ser

utilizado posteriormente no próprio FreeSurfer para geração de um mapa de

cores cerebral tal como mostrado na figura 4.2.

3.2.3 Montagem da matriz de correlações

Um ponto chave na construção de redes de conectividade cerebral

é a construção da matriz de conectividade anatômica. No presente

estudo, definimos conexões anatômicas como sendo associações estatísticas

relevantes de uma determinada característica morfológica entre diferentes

regiões cerebrais conforme detalhado na seção 2.3. Para cálculo de tais

associações, podem ser utilizadas técnicas de correlação tais como correlação

parcial ou correlação de Pearson. Em nosso software, implementamos essa

última por tratar-se de uma técnica simples, largamente utilizada e de fácil

interpretação. A fórmula utilizada para o cálculo pode ser vista na equação

3.2. Ao final, obtivemos uma matriz de correlação N x N, onde N=64 é o

número de regiões analisadas neste trabalho.

R =

∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n

i=1 (xi − x̄)2
∑n

i=1(yi − ȳ)2
(3.2)

Futuras evoluções podem tratar novas métricas de correlação, até
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mesmo para fins comparativos. Para o cálculo dos coeficientes de correlação

de Pearson e geração da matriz de correlações, adaptamos uma biblioteca

nomeada Java Scientific Library (FLANAGAN, 2013). Através da matriz de

correlação gerada, é possível obter uma rede de conectividade, conforme será

visto a seguir.

3.2.4 Construção da rede de conectividade

Assim como em outros estudos presentes na literatura (HE; CHEN;

EVANS, 2007; CHEN et al., 2008), obtamos pela montagem de uma rede de

conectividade binária e não ponderada. Essa abordagem nos força a escolher

um valor de corte para o coeficiente de correlação encontrado na seção 3.2.3

a partir do qual as regiões em questão serão consideradas anatomicamente

conectadas. No presente estudo, o software construído aceita um coeficiente

de correlação de corte fornecido manualmente pelo usuário, mediante a

determinação do valor de R ou P, ou também oferece um cálculo automático,

definido pelo maior coeficiente de correlação possível que mantenha todas

as regiões com ao menos uma conexão, ou seja, nenhuma região isolada das

demais. Tais opções são escolhidas na seção Correlation Matrix - Pearson

Correlation Coeficient, descrita na figura 3.2. Vale lembrar que P, também

conhecido como p-valor, é a probabilidade de se obter uma estatística de teste

igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese

nula.

Uma vez obtida a rede de conectividade anatômica binarizada, tal

estrutura pode ser descrita como um grafo não ponderado e não direcional,

contendo N vértices e K arestas, com os vértices representando as regiões

e as arestas representando as conexões. Conforme citado na seção 2.3,

algumas métricas podem ser obtidas de tais grafos, tais como D, CP e LP ,

as quais podem ser utilizadas para verificação do comportamento global da

rede. Tais cálculos também foram implementados no software proposto no

presente estudo.
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Estudos anteriores (HE et al., 2009; LATORA; MARCHIORI, 2001;

HUMPHRIES; GURNEY; PRESCOTT, ; BERNHARDT et al., 2011; STAM,

2004; ACHARD et al., 2006), identificaram que as redes de conectividade

cerebrais, tanto funcionais quanto estruturais, apresentam uma arquitetura

de redes de mundo pequeno. Visando analisar tal aspecto das redes montadas

em nosso estudo, implementamos também um mecanismo para examinar

as propriedades de rede de mundo pequeno obtidas em nossas redes de

conectividade. Para tal, os valores de Creal
P e Lreal

P obtidos são comparados

com os valores Caleat
P e Laleat

P de outras K redes aleatórias, sendo K um valor

fornecido pelo usuário na seção Connectivity Matrix - Gamma, Lambda and

Sigma Network Parameters -> Number of Random Networks, descrita na

figura 3.2. Para geração das redes aleatórias, utilizamos o algoritmo de

(MASLOV; SNEPPEN, 2002), o qual constrói as redes preservando o mesmo

número de vértices, grau médio e distribuição de graus da rede original.

Tipicamente, uma rede de mundo pequeno deve satisfazer duas condições:

γ =
Creal

P

Caleat
P

> 1 e λ =
Lreal
P

Laleat
P

1 (WATTS; STROGATZ, 1998), as quais podem ser

unificadas em uma métrica quantitativa σ =
γ

λ
> 1 (HUMPHRIES; GURNEY;

PRESCOTT, ; ACHARD et al., 2006). É razoável imaginar que tais parâmetros

serão afetados com a troca do coeficiente de correlação de corte utilizado

para converter a matriz de correlações na rede de conectividade. Quando tal

corte é elevado, algumas conexões fracas são excluídas e as redes resultantes

se tornam mais esparsas, resultando em uma diminuição no grau médio k e

alteração global da estrutura. Nosso software permite que o usuário forneça

um intervalo de valores para o coeficiente de correlação e faz o cálculo

dos parâmetros acima descritos para cada coeficiente do intervalo fornecido,

permitindo uma rápida análise das propriedades de rede à medida em que

é alterado o coeficiente de correlação de corte, eliminando a necessidade de

executar o programa diversas vezes para consolidar os dados. Tal intervalo é

fornecido na seção Connectivity Matrix - Gamma, Lambda and Sigma Network

Parameters -> Threshold range, ilustrada na figura 3.2.
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3.2.5 Detecção de comunidades

Modularidade é uma das mais importantes características presentes

nos sistemas complexos da natureza, tanto nas áreas sociais quanto biológicas

(NEWMAN, 2006; HARTWELL et al., 1999). A detecção de módulos em uma

rede pode auxiliar na identificação de sub estruturas relevantes relacionadas à

importantes funções, provendo um elo de ligação entre estrutura e função em

redes complexas (FORTUNATO; BARTHELEMY, 2007). Evidências de estudos

envolvendo mamíferos indicam uma potencial modularidade na topologia da

rede cerebral humana, contudo, identificar módulos funcionais baseado em

uma abordagem estrutural ainda permanece um desafio devido ao ainda

incompleto entendimento e mapeamento detalhado das ligações neuronais no

cérebro humano, conhecido como "connectome"(CHEN et al., 2008).

A idéia natural por trás de qualquer mecanismo de detecção de

comunidades é que um grande conjunto de dados pode ser organizado e

classificado em um certo número de grupos (CHEN et al., 2008). Tais

mecanismos visam extrair diferentes níveis de organização, vinculando

cada região à uma determinada comunidade, utilizando para tal apenas

similaridades ou diferenças entre os nós da rede. Ao contrário de redes

aleatórias, redes reais complexas são geralmente compostas de grupos

possuindo nós mais conectados entre si que aos demais nós da rede

(GFELLER, 2007). Tais grupos são geralmente denominados clusters ou

comunidades. A figura 3.3 demonstra um exemplo de uma rede com 3

comunidades.

Existem diversos mecanismos para detecção de comunidades descritos

na literatura e sua análise detalhada não é o foco do presente estudo. Em

nosso software, implementamos o algoritmo proposto por (NEWMAN, 2006),

pois trata-se de um algoritmo utilizado em diversas áreas, desde pesquisas

relacionadas à transportes (LEO et al., 2013), redes sociais (CHEN; CHIANG;

POOR, 2013), linguagem (VANDENBERGHE et al., 2013), conectividade

cerebral (CHO; CHOI, 2010), doenças e epidemias (PENG et al., 2013), entre



3.2 - O software 26

Figura 3.3: Exemplo de rede com três comunidades. É evidente, por
exemplo, que os nós 10 e 12 pertencem à mesma comunidade, tendo
exatamente os mesmos vizinhos. Contudo, devemos considerar o nó 14 como
uma outra comunidade? À qual comunidade o nó 7 pertence? Como encontrar
comunidades para redes de larga escala que não podem ser visualizadas
trivialmente? Tais questões são solucionadas por algoritmos específicos
destinados à essa finalidade. Imagem obtida de (GFELLER, 2007)

outros. Outro motivo da nossa escolha foi que encontramos algumas funções

já codificadas em Java. De forma resumida, o algoritmo visa maximizar um

parâmetro nomeado modularidade (Q), descrito na equação 3.3, sendo que ls

é o número de arestas entre os nós pertencentes à comunidade s; ds a soma

dos graus de todos os nós da comunidade s; L o número total de comunidades

encontradas e M o número total de arestas da rede (NEWMAN, 2006).

Q =
L∑

s=1

[
ls
M

−
(
ds

2M

)2
]

(3.3)

A motivação para definir a modularidade Q dessa maneira vem da

observação de que tal valor é uma comparação da fração de nós que conectam
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nós do mesmo tipo (mesma comunidade) menos o valor esperado dessa mesma

quantidade em uma rede com o mesmo número de comunidades, porém

com conexões aleatórias entre seus nós. Caso o número de arestas de uma

comunidade não seja melhor que a forma aleatória, Q será próximo de zero.

Valores próximos à 1 indicam estruturas comunitárias fortes. Na prática, os

valores de Q variam de 0,3 à 0,7 para a maioria das redes sociais e biológicas

(NEWMAN, 2006).

O algoritmo implementado parte da rede completa, dividindo-a em duas

comunidades de forma a maximizar o fator de modularidade Q. Uma vez

separadas, cada comunidade é novamente submetida ao algoritmo para uma

nova divisão e assim sucessivamente de forma recursiva até que nenhuma

divisão possível resulte em um maior valor de Q, sendo essa portanto a

condição de parada. Para ilustrar seu funcionamento vamos analisar sua

execução na rede descrita na figura 3.3. O algoritmo parte da rede completa e

calcula o valor de Q considerando todas as possíveis divisões da rede completa

em duas sub-redes e escolhe a divisão que resultar no maior valor calculado.

Os 3 maiores valores de Q encontrados ocorreram nas divisões entre os nós 7

e 8, 6 e 7 e 5 e 18. As fórmulas para tais valores estão descritas nas equações

3.4, 3.5 e 3.6.

Q7−8 =
16

38
−
(

33

76

)2

+
21

38
−
(

43

76

)2

= 0, 4913 (3.4)

Q6−7 =
15

38
−
(

31

76

)2

+
22

38
−
(

45

76

)2

= 0, 4567 (3.5)

Q5−18 =
3

38
−
(

7

76

)2

+
34

38
−
(

69

76

)2

= 0, 1409 (3.6)

Nesse cenário, o maior valor de Q encontrado foi 0,491 quando houve a

divisão das comunidades entre os nós 7 e 8. De forma recursiva, cada uma das

2 sub-redes encontradas é submetida novamente ao algoritmo para verificação

de uma possível nova divisão que resulte em um valor ainda maior de Q. Dessa
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vez, ao criar mais uma comunidade entre os nós 5 e 18, obteremos a equação

3.7.

Q5−18 =
3

38
−
(

7

76

)2

+
12

38
−
(

26

76

)2

+
21

38
−
(

43

76

)2

= 0, 5017 (3.7)

Qualquer outra divisão realizada nas comunidades encontradas

resultaria em um valor de Q menor que 0,501. Com isso, a rede global foi

dividida em 3 comunidades. Procedimento análogo é aplicado às redes de

conectividade encontradas pelo software desenvolvido no presente estudo.

3.2.6 Saída de dados

Após executado, o software implementado no presente trabalho gera

por padrão um conjunto de arquivos variando de 2 a 4 dependendo do conjunto

de opções selecionado. Os dois primeiros arquivos gerados em qualquer

execução são uma planilha em formato XLS e um arquivo texto em formato

TSV. A planilha contém os coeficientes de correlação de Pearson calculados

para cada par de regiões, a rede de conectividade binarizada e também as

comunidades encontradas e pode ser aberta em qualquer editor compatível

com formatos XLS, tal como Microsoft Excel. Já o arquivo TSV é um arquivo

em formato textual contendo todos os pares de regiões conectadas separados

por uma tabulação TAB, podendo ser aberto em qualquer editor de texto ou

softwares como MatLab, permitindo um intercâmbio com outros estudos.

Caso o usuário escolha uma opção de regressão para remoção do efeito

da idade, seja ela linear, exponencial ou bi-exponencial conforme mostrado

na seção Remove Age Effect da figura 3.2 a planilha XLS indicada acima

conterá uma nova aba com as equações de regressão calculadas para cada

região. Caso o método escolhido seja não linear, será gerada uma nova aba

contendo os valores médios das derivadas da curva de regressão em cada

região, separadas em três grupos: adultos jovens, com idades entre 21 e 40

anos; adultos, com idades entre 41 e 60 anos e idosos, com idades acima

de 60 anos. Tal informação é útil para analisar a taxa de decaimento da

característica morfológica estudada em cada região individualmente. Mais
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especificamente, caso seja escolhida a opção de regressão bi-exponencial, o

quadro BiExponential Regression Options sera habilitado e o usuário poderá

ainda marcar as opções Generate XLS Map of Maturation Age e Generate

Freesurfer Desikan Atlas Table Color File, as quais podem ser vistas na

figura 3.2. Marcando a primeira opção a planilha XLS indicada acima

conterá uma nova aba com as idades de corte de cada região e marcando

a segunda opção, o software irá gerar 2 novos arquivos em formato texto,

um para cada hemisfério, os quais podem ser abertos com o FreeSurfer e

permitem a geração automática de mapas semelhantes aos vistos na figura

4.2, contemplando uma visualização gráfica das idades de corte de cada

região.

3.2.7 Casos de uso

Para ilustrar as possibilidades de utilização do software, foi montado um

diagrama de casos de uso ilustrando as possibilidades nas quais o mesmo pode

ser utilizado para auxílio em análises de natureza semelhante ao presente

estudo. O mesmo pode ser visto na figura 3.4. Nota-se que o software

pode ser utilizado em diversas situações e diversos outros estudos, não

necessariamente de conectividade cerebral. Realiza cálculo de regressões

lineares ou não lineares, cômputo do coeficiente de correlação de Pearson,

calcula automaticamente o coeficiente de correlação de corte, analisa o

comportamento da rede encontrada comparando-a com redes de mundo

pequeno e permite a detecção de comunidades e grupos de regiões. Todas

as opções de utilização descritas na figura 3.4 podem ser executadas de

forma independente, possibilitando que um usuário execute apenas a opção

desejada para seu estudo, tal como detecção de comunidades para redes de

conectividade funcional, análise de um comportamento de rede de mundo

pequeno para um estudo de comportamento social ou cálculo do coeficiente de

correlação de Pearson em um estudo estatístico por exemplo. Isso confere ao

software um caráter bem mais flexível e abrangente, aumentando as chances
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de futuras contribuições da comunidade acadêmica.

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso do software implementado. O software
possibilita ao usuário realizar diversas tarefas utilizando quaisquer atlas ou
conjunto de dados.



Capítulo 4

Discussão dos resultados

Conforme discutido na seção 2.3, o presente estudo visa montar

uma rede de conectividade estrutural cerebral com base em associações

significativas de uma determinada característica morfológica. Escolhemos

utilizar, como base para cálculo da rede de conectividade, a espessura do

córtex cerebral de cada região. Tal escolha se deu pois este parâmetro é

o mais comum na literatura (HE; CHEN; EVANS, 2007; CHEN et al., 2008;

GONG et al., 2012; CLARKSON et al., 2011; LERCH et al., 2005; SALAT et

al., 2004; LOHMANN; PREUL; HUND-GEORGIADIS, 2003; FISCHL; DALE,

2000). Todavia, nada impede que as mesmas análises a serem mostradas a

seguir sejam realizadas também com outros parâmetros morfológicos, uma

vez que não há restrição dessa natureza.

Para testar e validar o desempenho do software implementado, o

mesmo foi executado duas vezes, na primeira recebendo como entrada dados

de um grupo de indivíduos saudáveis e na segunda com dados de um grupo

de pacientes com epilepsia. Discorreremos na seqüencia sobre alguns pontos

relevantes encontrados na análise de cada rede encontrada, porém não nos

aprofundaremos em detalhes nas discussões visto que envolvem diversos

fatores fisiológicos, os quais fogem do nosso conhecimento e do objetivo

principal do presente trabalho que é criar uma ferramenta capaz de montar

redes de conectividade baseadas em parâmetros morfológicos.

31
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4.1 Efeito da idade

Visando garantir que o coeficiente de correlação encontrado

entre determinadas regiões não seja decorrente de efeitos naturais do

envelhecimento, é necessário retirar o efeito da idade antes de efetuar o

cálculo da correlação. Os estudos envolvendo conectividade anatômica em

geral realizam regressões lineares para retirada do efeito da idade (HE;

CHEN; EVANS, 2007; CHEN et al., 2008). Entendemos que tal abordagem

talvez não seja a mais apropriada visto que, em se tratando de espessura, tal

regressão tende à um valor negativo, o que é incoerente do ponto de vista

fisiológico, além de pressupor uma taxa única de decaimento e não se adaptar

com precisão aos dados observados. Por tal razão, propusemos primeiramente

um modelo exponencial, contendo múltiplas derivadas e tendendo a uma

espessura aproximadamente constante nas idades mais avançadas.

Após propor o modelo exponencial, identificamos também que os

estudos ora focam nos efeitos da idade em indivíduos adultos (18 anos ou

mais) ora consideram apenas o desenvolvimento inicial, discorrendo sobre

a correlação da idade com outros fatores como milienização, alterações

neuronais e poda sináptica (THAMBISETTY et al., 2010; KNIGHT et al.,

2011; SALAT et al., 2004; HE; CHEN; EVANS, 2007; CHEN et al., 2008;

COFFEY et al., 1998). Não houve, para nosso conhecimento, um trabalho

que tenha reportado estudos dessa natureza, contemplando ambas as etapas.

Propusemos então um modelo matemático bi-exponencial visando reunir essas

duas vertentes de estudo de idade em uma abordagem única, desconsiderando

possíveis implicações fisiológicas. Em nosso modelo, para encontrar a melhor

maneira de descrever as reduções na espessura cortical no decorrer dos

anos, a análise global foi dividida em duas etapas: amadurecimento, focada

em descrever o processo inicial de melhor definição da fronteira substancia

branca/cinzenta na imagem, traduzido como com a queda na espessura

cortical que ocorre nos primeiros anos da vida e envelhecimento, visando

descrever o lento processo de redução na espessura cortical resultante do
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desgaste natural do corpo humano. Para cada etapa, foi proposto um modelo

de regressão exponencial, de acordo com a equação 3.1.

A tabela 4.1 mostra a soma dos resíduos quadráticos das regressões

linear, exponencial e bi-exponencial para diferentes etapas da vida. Nota-se

que o modelo que modelo bi-exponencial é aquele que melhor se adequa aos

dados, apresentando o menor resíduo. O modelo linear apresenta resíduos

34% maiores que aqueles encontrados no modelo bi-exponencial para idades

menores que 21 anos, contudo essa diferença cai para 6% quando comparados

os grupos dos idosos (acima de 60 anos). Por apresentar um menor resíduo, o

modelo bi-exponencial se mostra mais indicado, ainda mais quando o estudo

abranger tanto crianças quanto adultos, faixa etária com a maior diferença

encontrada.

Faixa etária Resíduos da
regressão linear

Resíduos da
regressão
exponencial

Resíduos da
regressão
bi-exponencial

Até 21 anos 425,79 336,77 317,83

Entre 22 e 40 anos 180,82 166,29 164,69

Entre 41 e 60 anos 63,31 63,16 61,58

Acima de 60 anos 84,94 81,41 79,30

Total 754,86 662,31 623,40

Tabela 4.1: Comparação dos diferentes modelos de regressão. Na tabela
estão descritos a soma dos resíduos quadráticos das regressões encontradas
para as diferentes faixas etárias. Valores expressos em mm2.

4.1.1 Amadurecimento

De acordo com (LEMAITRE et al., 2012; RAZ, 2001), as regiões

que apresentaram a maior queda na espessura cortical com o decorrer

da idade foram as frontais superiores (em torno de 0.007 mm/ano) e os

polos frontais (em torno de 0.005 mm/ano). Dessa forma, escolhemos tais

regiões para demonstrar as curvas encontradas em nosso modelo de regressão
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bi-exponencial. A figura 4.1 descreve as espessuras do córtex observadas

para cada região, bem como os dois modelos exponenciais gerados na análise

estatística e a idade de corte numericamente otimizada.

Figura 4.1: Alterações de espessura do córtex ao longo do tempo. Os pontos
representam a espessura experimental obtida para cada indivíduo, de acordo
com o método implementado no FreeSurfer (em milímetros). A primeira
exponencial representa o período de amadurecimento da respectiva região
enquanto a segunda exponencial representa o período de perdas decorrentes
do envelhecimento. As idades de corte encontradas foram 10, 11, 15 e 20 para
as regiões frontal superior direita, polo frontal esquerdo, frontal superior
esquerda e polo frontal direito, respectivamente.

Após analisar algumas regiões específicas, vamos verificar como o

amadurecimento se comporta em todo o cérebro. A figura 4.2 mostra as

idades nas quais, segundo nosso modelo, termina o amadurecimento e inicia

o envelhecimento para cada região de ambos os hemisférios individualmente.

Atualmente, diversos estudos vêm discutindo as diferenças existentes

nos cérebros humanos relacionadas ao sexo. Na média, homens possuem

cérebros maiores que mulheres, uma diferença que não pode ser explicada
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Figura 4.2: Mapa do final do amadurecimento e início do envelhecimento. As
regiões vermelhas finalizam o amadurecimento entre os 7 e 11 anos enquanto
nas regiões azuis esse processo ocorre entre os 18 e 20 anos (a última idade
encontrada). As regiões cinzas não foram estudadas pois são indefinidas pelo
FreeSurfer e foram descartadas do presente estudo.

totalmente pela diferença no tamanho corporal (PETERS et al., 1998). Sowel

e outros mostraram que existem diferenças na espessura cortical de homens e

mulheres , independentemente da idade ou volume cerebral (SOWELL et al.,

2007). Um estudo mostrou que alterações no volume absoluto de substância

cinzenta podem ocorrer primeiramente em meninas que em meninos na

maioria das regiões cerebrais (GIEDD et al., 1999). Outro estudo reportou

que o amadurecimento ocorre mais rapidamente em meninos que em meninas

(BELLIS et al., 2001) enquanto outros indicaram que os efeitos causados pela

idade na substância cinzenta são mais relevantes nos meninos (COFFEY et al.,

1998; XU et al., 2000; RAZ et al., 2004; SULLIVAN et al., 2004; DECARLI et

al., 2005). Em nosso estudo, aproveitando o modelo proposto para retirada

do efeito da idade, também analisamos o comportamento do amadurecimento

cerebral para cada gênero. A figura 4.3 ilustra essa comparação e podemos

verificar um amadurecimento mais rápido para os homens na maioria das
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Figura 4.3: Mapa do final do amadurecimento e início do envelhecimento
diferenciado por sexo. Tratam-se de mapas análogos à figura 4.2, porém em
(A) foram considerados apenas sujeitos masculinos enquanto em (B) apenas
femininos. As regiões cinzas não foram estudadas pois são indefinidas pelo
FreeSurfer e foram descartadas do presente estudo.

regiões, em linha com vários dos estudos já mencionados.

4.1.2 Envelhecimento

Existem diversos estudos discutindo a relação existente entre a

diminuição da espessura cortical e a idade. Salat (SALAT et al., 2004) mediu
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a espessura cortical de 106 indivíduos de 18 à 93 anos e seus resultados

indicaram que diferenças associadas à idade podem ser notadas em todo o

cérebro com um destaque para as áreas do córtex pré-frontal. Fjell (FJELL

et al., 2009) mediu a espessura cortical de 6 diferentes amostras totalizando

884 indivíduos e também encontrou correlações significativas entre idade e

espessura em diversas áreas, com destaque para os giros frontais superior,

inferior e regiões superiores do lobo temporal. Thambisetty (THAMBISETTY

et al., 2010) estudou as alterações longitudinais da espessura cortical de 66

adultos de 60 à 84 anos. Algumas regiões tais como os giros precentral,

poscentral e orbitofrontal no hemisfério esquerdo e parietal inferior e

orbitofrontal no hemisfério direito apresentaram alterações significantes ao

longo do tempo. Lemaitre (LEMAITRE et al., 2012) mediu o volume do cortex,

área de superfície e espessura cortical de 216 indivíduos saudáveis com idades

entre 18 e 87 anos e eles mostraram que as maiores reduções na espessura

cortical surgiram nos giros frontal superior, paracentral e frontal inferior

(acima de 0.0055 mm/ano). Ainda de acordo com esse estudo, reduções

acima da média foram encontradas no hemisfério esquerdo, nas regiões: giro

precentral, giro posterior cingular, precuneus, giro precentral e no hemisfério

direito no giro paracentral, giro inferior parietal, giro inferior frontal e giro

superior frontal.

Em nosso estudo, propusemos um modelo não linear contendo duas

curvas exponenciais para descrever todo o processo de envelhecimento

cerebral. A figura 4.4 mostra a taxa de envelhecimento para todas as regiões

cerebrais em três diferentes grupos: adultos jovens, adultos de meia idade e

idosos. É possível notar que as maiores alterações ocorrem entre o grupo de

adultos jovens e adultos de meia idade. Quase não há diferenças nas taxas de

envelhecimento entre os grupos B e C.

Nos adultos jovens, as maiores taxas de decaimento de espessura

cortical foram o giro pós central esquerdo, com 0,013 mm/ano e o cingulado

rostral anterior direito, com 0,0096 mm/ano. Já nos adultos com meia idade,
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Figura 4.4: Taxa de envelhecimento em indivíduos saudáveis. A figura
acima descreve as taxas de envelhecimento em indivíduos saudáveis. Regiões
em azul perdem substância cinzenta mais lentamente enquanto regiões
vermelhas perdem mais rapidamente, com relação à média do grupo em que
se encontram. Em A. temos o grupo de adultos jovens (idades menores que
40 anos). Em B podemos ver o grupo dos adultos de meia idade (entre 40
e 60 anos) e por fim em C estão descritos os idosos (maiores que 60 anos).
As regiões cinzas não foram estudadas pois são indefinidas pelo FreeSurfer e
foram descartadas do presente estudo.
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as regiões com maior decaimento foram a parte triangular do giro frontal

inferior direito, com 0,0059 mm/ano e o lobo temporal superior esquerdo, com

0,0058 mm/ano. Os mesmos valores se repetiram para o grupo dos idosos.

Nota-se que as taxas de decaimento de espessura cortical obtidas em nosso

estudo para adultos jovens estão bem acima dos valores obtidos por Lemaitre

(LEMAITRE et al., 2012), conforme citado anteriormente. Entretanto, quando

são analisados os adultos de meia idade e idosos, os valores se aproximam

bastante em ambos os estudos. Tal diferença no primeiro grupo pode ser

decorrente do modelo de regressão escolhido, visto que no caso dele, os

dados foram modelados por uma reta, à qual pode se adequar melhor às fases

finais do envelhecimento. Em nosso caso, identificamos uma queda inicial

mais acentuada, encontrando nos adultos jovens uma taxa de decaimento 65%

maior que nos adultos de meia idade e idosos, indicando uma diminuição no

potencial de queda de espessura com o passar dos anos, mais uma razão para

utilização da modelagem exponencial para ilustrar tal comportamento.

4.2 Montagem da rede de conectividade

Conforme descrito no capítulo 3, para montagem da matriz de

conectividade primeiramente retiramos o efeito da idade das medidas de

espessura cortical e utilizamos os resíduos da regressão para calcular o

coeficiente de correlação de Pearson entre todos os pares de regiões. Para

ilustrar tal procedimento, na figura 4.5 é mostrado um gráfico cruzando

informações de espessura das regiões temporais superiores direita e esquerda

juntamente com o respectivo gráfico gerado após a retirada do efeito da idade.

Nota-se uma diminuição do coeficiente de correlação (R) do primeiro caso para

o segundo caso, indicando que o efeito da idade foi retirado e a significante

correlação ainda encontrada é decorrente de outros fatores.

Na figura 4.6, pode ser visto um mapa dos coeficientes de correlação

de Pearson calculados para todos os pares de regiões analisadas.

Uma vez montada a matriz de correlações, podemos montar a rede de
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Figura 4.5: Impacto da retirada do efeito da idade no coeficiente de
correlação. Nos gráficos acima é possível visualizar o coeficiente de
correlação para as regiões temporais superiores esquerda e direita antes e
depois da retirada do efeito da idade.

Figura 4.6: Matriz de correlações. Cores azuis indicam um coeficiente
baixo, brancas significam um coeficiente intermediário enquanto vermelhas
representam os maiores coeficientes calculados. O primeiro quadrante é
referente às correlações intra-hemisfério esquerdo, o segundo e terceiro
quadrantes referem-se à correlações inter-hemisférios e o quarto quadrante
é relacionado às correlações intra-hemisfério direito.
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conectividade anatômica. Para isso, devemos escolher um valor limite para

o coeficiente a partir do qual duas regiões serão consideradas conectadas.

Utilizando o cálculo automático implementado no software construído no

presente estudo (ver seção 3.2.4), o valor limite encontrado foi 0,45. Nesse

contexto, o maior valor de P encontrado foi da ordem de 10−11, indicando uma

confiabilidade estatística nas conexões propostas. A figura 4.7 ilustra a rede

de conectividade encontrada.

Figura 4.7: Rede de conectividade não ponderada. Os quadrados pretos
indicam presença de conexão enquanto os brancos indicam ausência da
mesma.

Ao todo, foram encontradas 244 conexões no hemisfério esquerdo,

300 conexões no hemisfério direito e 273 conexões entre os hemisférios.

Quando comparamos nossa rede com uma rede encontrada pela da técnica

de DTI (ITURRIA-MEDINA et al., 2008), encontramos uma similaridade nas

conexões intra-hemisférios, com destaque para os pares envolvendo as regiões

hipocampal e temporal esquerdas, ocipital e temporal esquerdas, cuneo e

lingual direitas e temporal e parietal superiores direitas. Contudo há uma

diferença significativa nas conexões inter-hemisférios. Em nossa análise,
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encontramos uma quantidade significativa dessas conexões, principalmente

entre regiões análogas de ambos os hemisférios, no entanto, no estudo

envolvendo DTI, nota-se poucas conexões, com destaque apenas para as

regiões ocipitais e frontais esquerdas e direitas.

Comparamos também a rede encontrada em nosso software

com estudos envolvendo conectividade calculada através de parâmetros

morfológicos, para os quais encontramos resultados bastante semelhantes.

He (HE; CHEN; EVANS, 2007) encontrou uma rede de conectividade cerebral

com base em similaridade de espessura cortical e dentre os 15 pares de

regiões mais fortemente conectadas, 8 envolviam áreas frontais, em linha

com nosso estudo, com diferenças nos 7 pares restantes. As mesmas podem

ter ocorrido devido ao modelo de regressão biexponencial, ferramenta de

extração de espessura cortical e atlas considerado em nosso estudo, os quais

foram diferentes. O maior coeficiente de correlação encontrado por ele foi

0,67 enquanto o nosso foi 0,83. A tabela 4.2 mostra as 15 regiões mais

fortemente conectadas encontradas em nossa análise.

Na rede de conectividade calculada no presente estudo, o coeficiente de

agrupamento encontrado foi 0,67 enquanto o comprimento médio do caminho

foi 0,52. Comparando esses valores com os mesmos valores calculados a partir

de 500 redes aleatórias com a mesma distribuição de graus, encontramos um γ

= 1,89, λ = 0,91 e portanto σ = 2,07. Medina (ITURRIA-MEDINA et al., 2008),

realizou um estudo de conectividade cerebral baseado em DTI e encontrou γ

= 1,85, λ = 1,12 e σ = 1,64. He (HE; CHEN; EVANS, 2007) realizou um

estudo de conectividade cerebral baseado em espessura cortical e encontrou

γ = 2,36, λ = 1,15 e σ = 2,04. Nota-se portanto uma similaridade entre nosso

estudo e demais análises presentes na literatura. De acordo com (WATTS;

STROGATZ, 1998), como obtivemos um sigma maior que 1, podemos dizer que

a nossa rede apresenta um comportamento de mundo pequeno, novamente em

linha com estudos anteriores. (HE; CHEN; EVANS, 2007; CHEN et al., 2008;
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N. Região 1 Região 2 Coeficiente de
correlação

1 Temporal superior esquerda Temporal superior direita 0,8702

2 Orbito-frontal lateral esquerda Orbito-frontal lateral direita 0,8556

3 Temporal superior direita Temporal média direita 0,8548

4 Frontal média rostral esquerda Frontal média rostral direita 0,8227

5 Fusiform esquerda Fusiform direita 0,8052

6 Temporal inferior direita Fusiform direita 0,8033

7 Frontal média rostral esquerda Frontal média caudal esquerda 0,8001

8 Pré central esquerda Pré central direita 0,7890

9 Frontal média caudal esquerda Frontal superior direita 0,7887

10 Inferior parietal esquerda Inferior parietal direita 0,7823

11 Temporal superior esquerda Temporal média direita 0,7807

12 Temporal superior direita Frontal média rostral direita 0,7777

13 Parahipocampal esquerda Parahipocampal direita 0,7773

14 Parietal superior esquerda Parietal superior direita 0,7751

15 Temporal superior direita Orbito-frontal lateral direita 0,7654

Tabela 4.2: Regiões mais fortemente conectadas em indivíduos saudáveis.
Na tabela são descritas as 15 regiões com maior coeficiente de correção
encontrados, sinalizando maior força em sua conexão.

HUMPHRIES; GURNEY; PRESCOTT, ; STAM, 2004; ACHARD et al., 2006;

STAM et al., 2007; GUYE et al., 2010).

Visando ilustrar o comportamento dessas variáveis para cada

coeficiente de correlação de corte testado pelo software, podemos visualizar

o gráfico 4.8, que mostra uma diminuição do coeficiente de agrupamento à

medida que o coeficiente de correlação de corte vai aumentando, além de

um aumento no valor de sigma, evidenciando cada vez mais uma arquitetura

de rede de mundo pequeno. Os coeficientes analisados partem de 0,1 até o

coeficiente de correlação de corte calculado automaticamente para a rede.
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Figura 4.8: Propriedades de rede de mundo pequeno em função do
coeficiente de correlação de corte. Nos gráficos pode ser visto que o grau
médio da rede de conectividade cerebral decresce à medida que o coeficiente
de correlação de corte aumenta, o mesmo ocorrendo com o coeficiente de
agrupamento e comprimento médio do caminho. Efeito oposto ocorre com o
parâmetro σ, indicando que a medida que os cortes vão sendo mais rígidos,
a arquitetura da rede anatômica tende a apresentar um comportamento mais
característico de rede de mundo pequeno.

4.3 Detecção de comunidades

Aplicando o algoritmo descrito na seção 3.2.5, identificamos nos

indivíduos saudáveis 3 comunidades distintas. As mesmas podem ser vistas

na figura 4.9. As comunidades encontradas coincidem com a rede dorsal

atentiva (verde), rede ventral atentiva (azul) e a rede vermelha funcionando

possivelmente como um pivô de integração. Tal arquitetura é afetada em

pacientes, conforme veremos posteriormente. O fator de modularidade

encontrado para essa divisão foi Q = 0, 4, pouco menor que o fator de

modularidade Q = 0, 5 encontrado em um estudo recente (CHEN et al., 2008).

A arquitetura modular encontrada demonstra que houve um

agrupamento de regiões bilaterais análogas, com uma divisão entre as áreas

dorsal e ventral. Estudos prévios demonstraram fortes correlações funcionais

entre tais regiões (LOWE; MOCK; SORENSON, 1998; HAMPSON et al.,

2002; WANG et al., 2006) bem como um padrão similar de agrupamento

(SALVADOR et al., 2005). Em um estudo recente, Chen (CHEN et al.,

2008) também realizou uma análise modular de uma rede cerebral formada
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Figura 4.9: Comunidades encontradas nos indivíduos saudáveis. Na
figura são mostradas as três comunidades encontradas nos indivíduos
saudáveis. É possível identificar a rede dorsal atentiva, rede ventral atentiva
e possivelmente a rede vermelha atuando como um pivô de integração. As
regiões cinzas não foram estudadas pois são indefinidas pelo FreeSurfer e
foram descartadas do presente estudo.

a partir de dados de espessura cortical e identificou 6 módulos em indivíduos

saudáveis, associados à redes funcionais (módulo 1: estratégia; módulo

2: funções motoras; módulo 3: olfato; módulo 4: emoções; módulo 5:

linguagem e audição; módulo 6: visual). Em nosso estudo, obtivemos um

maior grau de agrupamento, encontrando 3 módulos. Em linhas gerais, houve

um grupo contemplando os módulos 1 e 2 e outro grupo contemplando os

módulos 3, 4, 5 e 6. Nosso terceiro grupo, composto pelo cingulado direito,

estava presente no módulo 1 do estudo do Chen. Tais diferenças podem

ser atribuídas à alguns fatores tais como distinções nos atlas utilizados em

ambos estudos; mecanismo para retirada do efeito da idade no cálculo da

correlação; utilização de diferentes softwares para retirada da espessura

cortical das imagens de ressonância e diferenças no algoritmo de detecção

de comunidades. O algoritmo por nós implementado parte da rede completa e

busca a melhor maneira de separar as comunidades, garantindo um maior

valor para a modularidade enquanto o algoritmo implementado por Chen,

utiliza a lógica inversa, partindo de uma rede onde cada região pertence



4.4 - Indivíduos saudáveis vs pacientes com epilepsia de lobo temporal 46

à um módulo unitário e agrupando-as de forma à maximizar a função

de modularidade. Futuras implementações em nosso software poderiam

contemplar novos algoritmos de detecção de comunidades proporcionando um

estudo comparativo das diversas técnicas existentes.

4.4 Indivíduos saudáveis vs pacientes com

epilepsia de lobo temporal

Epilepsia de lobo temporal é a forma de epilepsia mais comum em

adultos (BERNHARDT et al., 2011). Diversos estudos envolvendo análises

da substância cinzenta por meio de imagens de ressonância magnética

mostraram que as alterações estruturais se estendem às regiões temporal

e frontal central (BERNASCONI et al., 2003; BERNHARDT et al., 2008;

KELLER; ROBERTS, 2008). A introdução de métodos de análise de grafos nas

redes cerebrais provê um mecanismo formal para quantificar as propriedades

topológicas e organizacionais da rede cerebral e com isso possibilita um

mecanismo para identificar o quanto tais propriedades são afetadas por

determinadas patologias (BULLMORE; SPORNS, 2009; GUYE et al., 2010).

Análises anteriores baseadas em espessura cortical revelaram alterações

na arquitetura das redes cerebrais encontradas em indivíduos saudáveis e

pacientes com Alzheimer (HE; CHEN; EVANS, 2008), esclerose múltipla (HE

et al., 2009), esquisofrenia (BASSETT et al., 2008) e epilepsia (BERNHARDT

et al., 2011).

O propósito dessa seção é discutir e comparar as características das

redes complexas encontradas por meio de correlações de espessura cortical

em indivíduos saudáveis e pacientes. Baseados no extenso dano estrutural

causado por essa doença, nossa hipótese é que as propriedades das redes

encontradas em ambos os casos serão diferentes, possivelmente apresentando

menor eficiência nas redes formadas pelos pacientes.

Submetemos ao software dados de 93 indivíduos com confirmação

clínica de epilepsia de lobo temporal, os quais foram obtidos a partir
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do pré-processamento de imagens adquiridas nas mesmas condições dos

indivíduos saudáveis. Para esse grupo, foi aplicada apenas a regressão

monoexponencial, visto que não havia indivíduos com idade menor que 21

anos, o que não justifica a utilização de uma exponencial para modelar o

amadurecimento.

Na figura 4.10 pode ser visto um mapa da taxa de decaimento da

espessura cortical. Tal como na figura 4.4, temos as três faixas etárias

analisadas e podemos verificar uma alteração bastante difusa na velocidade

de queda de espessura cortical em diversas regiões.

A tabela 4.3 mostra uma comparação entre as 8 regiões com maior

taxa de decaimento de espessura cortical para cada faixa etária analisada

em indivíduos saudáveis e pacientes. Nota-se que até 40 anos os pacientes

com epilepsia apresentaram a região parahipocampal com maiores perdas,

diferentemente dos indivíduos saudáveis, onde tal região nem aparece entre

as 8 primeiras. Além disso, a taxa de decaimento encontrada nos pacientes é

sempre maior que os indivíduos saudáveis. Comparando regiões com maiores

perdas de ambos os grupos para a faixa etária até 40 anos, essa diferença

chega à quase 500%. Tal valor diminui para 72% na faixa etária dos 40 à 60

anos e 69% para os mais idosos, sugerindo que a maior perda de espessura

cortical em pacientes com epilepsia ocorra na faixa até os 40 anos de idade,

ainda que continuem a perder com uma velocidade maior que os indivíduos

saudáveis ao longo de toda vida.

Para os pacientes, o coeficiente de correlação de corte encontrado

automaticamente pelo software foi 0,41 (ver seção 3.2.4), menor portanto

que os 0,45 encontrado para o grupo de indivíduos saudáveis, sugerindo uma

queda global no grau de conectividade. A matriz de conectividade obtida

também foi substancialmente diferente. A mesma pode ser vista na figura

4.11.

Quando verificamos as diferenças entre um grupo e outro nos
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Figura 4.10: Taxa de envelhecimento em pacientes com epilepsia. Regiões
em azul perdem substância cinzenta mais lentamente enquanto regiões
vermelhas perdem mais rapidamente, com relação à média do grupo em que
se encontram. Em A. temos o grupo de adultos jovens (idades menores que
40 anos). Em B podemos ver o grupo dos adultos de meia idade (entre 40 e
60 anos) e por fim em C estão descritos os idosos (maiores que 60 anos).
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A)

Indivíduos saudáveis Pacientes

N. Região Taxa de
decaimento

Região Taxa de
decaimento

1 Pós-central esquerda 0,0131 Para hipocampal direita 0,0652

2 Cingulado anterior rostral direito 0,00963 Polo frontal direito 0,0358

3 Temporal transversa esquerda 0,00955 Cingulado anterior caudal esquerdo 0,0275

4 Temporal transversa direita 0,00842 Temporal inferior direita 0,0272

5 Cingulado posterior direito 0,00820 Frontal orbital média esquerda 0,0265

6 Cuneo esquerdo 0,00808 Polo temporal esquerdo 0,0244

7 Parte opercular direita 0,00758 Interior do sulco rhinal direito 0,0241

8 Frontal média rostral direita 0,00751 Temporal transversa direita 0,0146

B)

Indivíduos saudáveis Pacientes

N. Região Taxa de
decaimento

Região Taxa de
decaimento

1 Parte triangular direita 0,00598 Cingulado anterior rostral direito 0,0103

2 Temporal superior esquerda 0,00580 Parte orbital esquerda 0,00821

3 Temporal transversa esqueda 0,00574 Parte triangular esquerda 0,00758

4 Parte triangular esquerda 0,00570 Parte opercular esquerda 0,00709

5 Temporal superior direita 0,00545 Cingulado anterior caudal direito 0,00696

6 Temporal transversa direita 0,00545 Précuneo direito 0,00691

7 Parte opercular esquerda 0,00536 Cingulado posterior esquerdo 0,00690

8 Parte opercular direita 0,00472 Frontal superior direita 0,00609
C)

Indivíduos saudáveis Pacientes

N. Região Taxa de
decaimento

Região Taxa de
decaimento

1 Parte triangular direita 0,00562 Cingulado anterior rostral direito 0,00951

2 Temporal superior esquerda 0,00550 Parte orbital esquerda 0,00760

3 Temporal superior direita 0,00519 Parte triangular esquerda 0,00700

4 Parte opercular esquerda 0,00508 Parte opercular esquerda 0,00660

5 Parte triangular esquerda 0,00450 Cingulado anterior caudal direito 0,00651

6 Pré-central direita 0,00388 Cingulado posterior esquerdo 0,00645

7 Cingulado anterior rostral esquerdo 0,00388 Precuneo direito 0,00639

8 Cingulado istmo esquerdo 0,00335 Frontal superior direita 0,00575

Tabela 4.3: Regiões com maior taxa média de decaimento de espessura
cortical em indivíduos saudáveis e pacientes com idades até 40 anos (A),
entre 40 e 60 anos (B) e acima de 60 anos (C). Os valores estão expressos
em milímetros por ano.
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Figura 4.11: Rede de conectividade para pacientes com epilepsia. Na
figura está descrita a rede de conectividade encontrada. Os quadrados
pretos indicam presença de conexão enquanto os brancos indicam ausência
da mesma.

deparamos com 375 conexões que existiam no grupo de indivíduos saudáveis

e foram extintas nos pacientes com epilepsia, bem como 264 novas conexões

passaram a existir nesse último. Das 375 conexões perdidas, 120 foram

intrahemisfério esquerdo, 133 foram inter-hemisférios e 122 intrahemisfério

direito. Em se tratando das novas conexões, 101 ocorreram intrahemisfério

esquerdo, 79 interhemiférios e 84 intrahemisfério direito. A figura 4.12 ilustra

a diferença entre as matrizes de conectividade e a tabela 4.4 ilustra as 15

regiões mais fortemente conectadas.

Quanto aos parâmetros de rede, também houveram alterações. O

coeficiente de agrupamento encontrado para a rede formada pelos pacientes

foi 0,57 e comprimento médio do caminho foi 0,44, valores 15% menores
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Figura 4.12: Diferenças nas conexões anatômicas de indivíduos saudáveis
e pacientes com epilepsia. Pontos azuis indicam que a conexão existia nos
indivíduos saudáveis e foi extinta nos pacientes enquanto pontos vermelhos
indicam o oposto. As áreas brancas significam que não houve alterações.

que os calculados para a rede dos indivíduos saudáveis. Comparando esses

valores com os dados de 500 redes aleatórias com a mesma distribuição de

graus, encontramos γ = 1,38, λ = 0,83 e portanto σ = 1,66. Bernhardt

(BERNHARDT et al., 2011) realizou um estudo dessas métricas em redes

de conectividade provenientes de pacientes com epilepsia e encontrou um

coeficiente de agrupamento = 0,4, comprimento médio do caminho = 2, γ

= 1,05, λ = 1,87 e σ = 1,78. Segundo ele, houve um aumento no valor de

σ dos pacientes quando comparados com os indivíduos saudáveis. Em nosso

estudo, ocorreu o oposto, com uma queda no valor de σ e nos parâmetros de

rede de mundo pequeno de forma geral, sugerindo uma menor eficiência na

rede formada pelos pacientes, possivelmente causada pela doença.

Nota-se portanto que a rede encontrada nos pacientes ainda mantém

uma característica de rede de mundo pequeno porém apresenta uma quebra

em sua arquitetura. O gráfico 4.13 mostra o comportamento dessas variáveis
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N. Região 1 Região 2 Coeficiente de
correlação

1 Frontal superior esquerda Frontal superior direita 0,8302

2 Parietal superior esquerda Parietal superior direita 0,7909

3 Parietal superior esquerda Parietal inferior esquerda 0,7857

4 Frontal média rostral esquerda Caudal média frontal esquerda 0,7714

5 Lateral orbito-frontal esquerda Lateral orbito-frontal direita 0,7662

6 Parietal superior esquerda Precuneus Esquerda 0,7642

7 Parietal superior direita Parietal inferior direita 0,7504

8 Frontal superior esquerda Frontal média caudal esquerda 0,7487

9 Pré-central esquerda Pré-central direita 0,7434

10 Frontal superior direita Frontal caudal média direita 0,7422

11 Parietal inferior esquerda Parietal inferior direita 0,7397

12 Temporal superior direita Frontal média rostral direita 0,7777

13 Frontal média rostral esquerda Frontal média rostral direita 0,7374

14 Parietal superior direita Precuneus direita 0,7370

15 Caudal frontal média esquerda Superior frontal direita 0,7317

Tabela 4.4: Regiões mais fortemente conectadas em pacientes com
epilepsia. Na tabela são descritas as 15 regiões com maior coeficiente de
correção encontrados para a rede dos pacientes com epilepsia, sinalizando
maior força em sua conexão.

com a alteração do coeficiente de correlação de corte até o valor utilizado

para montagem da rede (0,41), comparando-os com os valores obtidos nos

indivíduos saudáveis. Para pequenos valores do coeficiente de correlação

de corte. ambos os grupos são semelhantes, porém quando consideramos

conexões mais intensas notamos uma diferenciação no comportamento dos

grupos. O grupo de pacientes apresenta valores menores em todos os

parâmetros analisados, possivelmente refletindo de forma quantitativa uma

diminuição da eficiência na rede cerebral causada pela patologia.

Em nossas pesquisas, não encontramos nenhum estudo anterior

analisando uma divisão modular de pacientes com epilepsia. Aplicando

nosso algoritmo de detecção de comunidades explicado na seção 3.2.5,

verificamos que nos pacientes foram encontradas 6 comunidades ao invés das
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Figura 4.13: Comparação dos parâmetros de rede para indivíduos saudáveis
e pacientes com epilepsia. Os pontos azuis indicam valores encontrados para
os indivíduos saudáveis enquanto os vermelhos indicam valores encontrados
para os pacientes. Nos gráficos pode ser visto que há uma quebra na
arquitetura de redes encontradas para os pacientes, evidenciando uma
possível consequência da doença. Em todos os parâmetros analisados, as
redes formadas pelos pacientes apresentaram menores valores.

3 encontradas nos indivíduos saudáveis. Tal fato pode ser decorrente de uma

quebra de organização estrutural causada pela patologia refletindo em uma

diminuição no fator de agrupamento e consequentemente uma maior divisão

modular das áreas cerebrais. Tal divisão pode ser vista na figura 4.14.
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Figura 4.14: Comunidades encontradas nos pacientes com epilepsia.
Na figura são mostradas as seis comunidades encontradas nos pacientes
com epilepsia, decorrentes possivelmente de uma quebra de organização
estrutural, resultando em um menor coeficiente de agrupamento e
consequentemente uma maior divisão da rede de conectividade anatômica
cerebral.



Capítulo 5

Conclusão

No presente estudo, nosso objetivo foi criar um software capaz de

realizar a montagem de uma rede de conectividade cerebral baseada não

em DTI ou fMRI, mas sim em semelhanças estatísticas de uma determinada

característica morfológica. Para isso, implementamos alguns algoritmos de

regressão linear e não linear de dados, propusemos um ajuste bi-exponencial

para retirada do efeito da idade, bem como mecanismos de cálculo de

correlações e montagem da rede de conectividade. Além disso, foi

implementado um algoritmo de cálculo de comunidades, permitindo uma

divisão modular da rede cerebral encontrada.

Para testar as implementações, submetemos ao software dados de

espessura cortical de um grupo de indivíduos saudáveis e um grupo de

pacientes com epilepsia de lobo temporal. Para o grupo de indivíduos

saudáveis definimos as idades de término de amadurecimento e início do

envelhecimento para cada região cerebral analisada, verificamos que a

rede de conectividade encontrada possuía uma característica de rede de

mundo pequeno e encontramos 3 comunidades. Ja no grupo dos pacientes,

encontramos maiores taxas de decaimento de espessura cortical quando

comparados aos controles, com uma diferença chegando à 500% em alguns

casos, além de apresentarem uma diminuição na quantidade de conexões

encontradas e uma queda média de 15% nos parâmetros de rede de mundo

pequeno, sugerindo uma diminuição global na eficiência da rede encontrada,

possivelmente em decorrência da patologia. Além disso, para os pacientes
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foram identificadas 6 comunidades ao invés das 3 encontradas nos indivíduos

saudáveis, consequencia do menor coeficiente de agrupamento encontrado

nesse grupo.

O software permite análises posteriores de diversas massas de

dados, incluindo novas imagens, diferentes patologias e também diferentes

características morfológicas. O mesmo será licenciado pelos termos da GNU

Public License e incluído em um repositório de código aberto onde mais

pessoas poderão contribuir para seu crescimento e amadurecimento. Como

trabalhos futuros, é possível pensar na implementação de uma análise de

redes complexas com base em DTI e fMRI e principalmente na montagem de

uma base de dados contendo redes montadas a partir de grupos de pacientes

com diferentes doenças, permitindo o desenvolvimento de um algoritmo

comparativo e culminando com um software de suporte ao diagnóstico, mais

uma ferramenta para auxiliar os médicos e profissionais de saúde na tarefa de

detecção e tratamento de doenças.
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Anexo A

Planilha de entrada de dados

A figura abaixo mostra uma parte da planilha utilizada como entrada

para o software implementado no presente estudo. As colunas de identificação

e nome foram alteradas para manter o sigilo das informações. Em cada

linha estão presentes as informações de um indivíduo e em cada coluna a

região cerebral e o valor da característica morfológica analisada. Nesse caso,

espessura cortical.
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Figura A.1: Planilha de dados utilizada para execução do software. Na figura
é mostrada apenas uma parte da planilha completa à qual possui 70 colunas
e 192 linhas no caso dos indivíduos saudáveis.



Anexo B

Planilha de saída de dados

Cada figura do presente anexo mostra uma folha da planilha gerada

como resultado da execução do software implementado no presente estudo.

Quando todas as opções ilustradas na seção 3.2.6 estiverem selecionadas,

teremos uma planilha com 6 folhas, ilustradas a seguir.
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Figura B.1: Folha contendo as idades de amadurecimento e equações
bi-exponenciais de regressão encontradas para cada região na análise dos
indivíduos saudáveis.
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Figura B.2: Folha contendo as médias das derivadas encontradas para a
função de regressão que modela o envelhecimento, divididas em 3 grupos:
adultos jovens (até 40 anos), meia idade (entre 40 e 60 anos) e idosos (acima
de 60 anos).
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Figura B.3: Folha contendo a matrix de correlações encontrada. A figura
não contém os dados de todas as regiões e visa apenas ilustrar o formato no
qual os mesmos são gerados.
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Figura B.4: Folha contendo a matriz de conectividade encontrada após o
cálculo do coeficiente de correlação de corte. O valor zero indica ausência de
conexão enquanto valor 1 indica presença de conexão.
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Figura B.5: Folha contendo os parâmetros de rede calculados para o
intervalo de análise solicitado.
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Figura B.6: Folha contendo as comunidades encontradas segundo o
algoritmo explicado na seção 3.2.5.



Anexo C

Outros arquivos de saída

Além da planilha, um arquivo em formato textual contendo todas

as conexões encontradas também é gerado automaticamente em qualquer

execução do software implementado no presente trabalho. Tal arquivo

contem, em cada linha, os nomes de duas regiões conectadas separadas por

um espaçamento. O mesmo pode ser visto na figura abaixo:

Caso o usuário esteja utilizando um atlas presente no FreeSurfer, ele

poderá, conforme já visto na seção 3.2.6, solicitar a geração de mapas de

cores para serem utilizados na montagem de mapas tal como os mostrados nas

figuras 4.2 e 4.3. Nesse caso, será gerado um arquivo para cada hemisfério

tal como mostrado na figura abaixo, para o hemisfério esquerdo:
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Figura C.1: Arquivo TSV gerado na execução do software. Na figura estão
apenas partes das conexões calculadas para os indivíduos saudáveis em
caráter ilustrativo para demonstração do formato no qual o arquivo é gerado.
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Figura C.2: Arquivo contendo o mapa de cores a ser utilizado no FreeSurfer
para montagem de ilustrações.
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