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0.1 Objetivos do projeto
O objetivo principal é identificar características relacionadas ao Córtex Pré-Frontal (CPF) do camun-
dongo que as diferenciam das demais parte do cérebro e que a caracterizam como uma região do
cérebro que é identificada com a transmissão de informação para as demais partes do cérebro. O foco
principal está na análise comparativa da densidade de conexões dessa região e na diferenciação nas
propriedades topológicas envolvendo a rede direcionada partindo dessa região e a rede direcionada
chegando nessa região.

0.2 Descrição da pesquisa
0.2.1 Introdução a redes

As redes complexas estão no cotidiano mais do que achamos, podemos de certa forma vê-las ao
observar os casos de infecções com a COVID-19, que é transmitida de pessoa a pessoa, criando assim
uma rede de infecção. Também pela conecção nas redes sociais, já que cada pessoa tem uma rede de
amigos, e no caso deste projeto, iremos estudá-lás através da neurociência e o mapeamento do cérebro
do camundongo.

É interessante ressaltar que não existem mapas completos para animais complexos que mostram as
conexões dos neurônios entre si, já que o cérebro humano, por exemplo, possui bilhões de neurônios
conectados. Isso permitiria a compreensão e cura de inúmeras doenças neurológicas e cerebrais [1].

De forma teórica, durante o período de vigência da bolsa, estudou-se a base para se entender redes
neurais, como teoria dos grafos e suas especificações como grau, grau médio, distribuição de grau,
e matrizes que compõem um grafo. Para descrever essas redes analisamo-as em uma perspectiva de
modelagem para uma visão quantitativa, a distribuição de graus, conectividade, comprimento médio
do caminho, coeficiente de agrupamento podem também ser previstas. Redes aleatórias são um pri-
meiro exemplo desse estudo. É importante dizer que a maioria das redes não são aleatórias a partir
do momento que achamos um padrão nelas. O uso da aleatoriedade serve como base para explorar a
rede e uma guia.

A Teoria dos Grafos facilitou a compreensão de sistemas complexos. Parâmetros básicos são
necessários para compreender essa teoria e sua aplicação em redes complexas e em problemas reais
como os dados do Instituto Allen[2]. O conceito de nó pode ser entendido a partir das pontes de
Könisberg. De forma mais geral, podemos dizer que a rede possui N nós [1] e ele representa o
número de componentes de um sistema; L representa o número de links, representando as interações
entre nós. Eles podem ou não ser direcionados, definindo se a rede é ou não direcionada. Podem
também ter peso ou serem binários (1 ou 0). Nessa primeira etapa, consideramos redes sem peso
(binários).

0.2.2 Desenvolvimento

A partir do mapeamento do cérebro do camundongo[1], selecionamos a região que queremos estudar
(córtex pré frontal, figuras 1 a 4). Com o auxílio do artigo [3], conseguimos identificar as regiões do
cérebro que correspondem ao córtex pré-frontal. Com isso prosseguimos para entender como realizar
a implementação do notebook fornecido pelo Instituto Allen[2] e obter as imagens das regiões do
mapa cerebral que foram feitos os experimentos, além de obter as matrizes sobre a densidade de
projeção.A figura 2 mostra um exemplo de um experimento realizado na região ORBl (parte do córtex
pré frontal).Em destaque, as regiões que formam o córtex pré frontal(obtido do Instituto Allen).
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0.3 Resultados obtidos
0.3.1 Obtenção e Tratamento de Dados

Por termos uma grande quantidade de dados, utilizamos o artigo [4] para obter uma rede por regiões
do cérebro, partindo dos dados de alta resolução do conectoma do camundongo. Como era difícil
analisar todas as informações em um modelo abrangente, esse modelo usou a suposição de que os
padrões de conectividade variam suavemente dentro das regiões cerebrais. Os pesquisadores são
do próprio Instituto Allen e forneceram uma base de dados que permite obter a rede por regiões.
Desenvolvemos um código para construir o grafo com as conexões das regiões do cérebro de nosso
interesse. As figuras 5, 6 e 7 são o resultado do código implementado. A partir desses resultados
iremos caracterizar comparativamente as redes.

Figura 1: Estrutura do cérebro do ca-
mundongo em corte, e região a ser es-
tudada em verde.

Figura 2: Região do córtex pré-frontal e
conexões, vista sagital.

Figura 3: Região do córtex pré-frontal e
conexões, vista superior. Figura 4: Região do cérebro inteira.
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Figura 5: Rede do cérebro em escala ma-
cro.

Figura 6: Grafo com as regiões perten-
centes ao Isocórtex em meso-escala (295
regiões), escala do experimentos.

Figura 7: Rede do cérebro em meso-escala (295 regiões).
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