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RESUMO 

 

A Dosimetria citogenética empregando análise de cromossomos dicêntricos é o “padrão ouro” 

para estimativas da dose absorvida após exposições acidentais às radiações ionizantes. 

Todavia, este método é laborioso e dispendioso, o que torna necessária a introdução de 

ferramentas computacionais que dinamizem a contagem dessas aberrações cromossômicas 

radioinduzidas. Os atuais softwares comerciais, utilizados no processamento de imagens em 

Biodosimetria, são em sua maioria onerosos e desenvolvidos em sistemas dedicados, não 

podendo ser adaptados para microscópios de rotina laboratorial. Neste contexto, o objetivo da 

pesquisa foi o desenvolvimento do software ChromoSomeClassification para processamento 

de imagens de metáfases de linfócitos (não irradiados e irradiados) coradas com Giemsa a 5%. 

A principal etapa da análise citogenética automática é a separação correta dos cromossomos 

do fundo, pois a execução incorreta desta fase compromete o desenvolvimento da 

classificação automática. Desta maneira, apresentamos uma proposta para a sua resolução 

baseada no aprimoramento da imagem através das técnicas de mudança do sistema de cores, 

subtração do background e aumento do contraste pela modificação do histograma. Assim, a 

segmentação por limiar global simples, seguida por operadores morfológicos e pela técnica de 

separação de objetos obteve uma taxa de acerto de 88,57%. Deste modo, os cromossomos 

foram enfileirados e contabilizados, e assim, a etapa mais laboriosa da Dosimetria 

citogenética foi realizada. As características extraídas dos cromossomos isolados foram 

armazenadas num banco de dados para que a classificação automática fosse realizada através 

da Rede Neural com Funções de Ativação de Base Radial (RBF). O software proposto 

alcançou uma taxa de sensibilidade de 76% e especificidade de 91% que podem ser 

aprimoradas através do acréscimo do número de objetos ao banco de dados e da extração de 

mais características dos cromossomos. 

 

Palavras-chaves: Processamento de imagens; Biodosimetria; Radial Basis Function Neural 

Network, Dicêntricos. 
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ABSTRACT 

 

The Cytogenetic Dosimetry employing dicentric chromosome analysis is the "gold standard" 

for estimating the absorbed dose after accidental exposure to ionizing radiation. However, this 

method is laborious and expensive, which makes it necessary to introduce computational tools 

that streamline the counting of these radiation-induced chromosomal aberrations. The present 

commercial softwares, used for image processing in Biodosimetry, are mostly expensive and 

developed in dedicated systems, and they may not be adapted for microscopes of routine 

laboratory. In this context, the aim of the research was the development of software 

ChromoSomeClassification for image processing of lymphocyte metaphases (non-irradiated 

and irradiated) stained with 5% Giemsa. The main stage of automatic cytogenetic analysis is 

correct separation of chromosomes from the background, because the wrong execution of this 

phase compromises the development of automatic classification. Thus, presentend a proposal 

for its resolution based on image enhancement techniques through the changing color spaces, 

background subtraction and contrast enhancement by modifying the histogram. In this way, 

segmentation by basic global thresholding followed by morphological operators and the 

technique of separation of objects obtained a hit rate of 88.57%. Therefore, the chromosomes 

were lined up and counted, and thus, the more laborious step of the Cytogenetic Dosimetry 

was performed. The features extracted from isolated chromosomes were stored in a database 

so that the automatic classification was performed using Radial Basis Function Neural 

Network (RBF). The proposed software has achieved a sensitivity of 76% and specificity of 

91% that can be improved by increasing the number of objects in the database and the 

extraction of more characteristics of chromosomes. 

 

Key words: Image Processing; Biodosimetry; Radial Basis Function Neural Network, 

Dicentrics. 
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1.  INTRODUÇÃO  

  

A Dosimetria citogenética é a técnica na qual alterações cromossômicas resultantes da 

exposição individual às radiações ionizantes são analisadas e quantificadas por microscopia, e 

empregadas na avaliação dosimétrica. A contagem de alterações cromossômicas instáveis 

(p.ex. dicêntricos, anéis e fragmentos) é considerada o método mais confiável e amplamente 

empregado na Dosimetria biológica (AMARAL, 2002; LEMOS- PINTO et al., 2010). Dentre 

as alterações instáveis, os cromossomos dicêntricos são conhecidos como o “padrão ouro” dos 

ensaios biodosimétricos (IAEA, 2011; VAURIJOUX et al., 2011). 

Na análise Citogenética, a experiência e habilidade do citogeneticista são fatores 

determinantes para a correta classificação das aberrações cromossômicas, por isto, as 

avaliações são consideradas subjetivas (PANTALEÃO, 2003). Além disto, este método é 

laborioso e demorado, e por estas características, pode ter sua eficácia significativamente 

reduzida em situações envolvendo a análise de diversos indivíduos, por exemplo, em 

acidentes nucleares. Ou ainda, em casos que diversas metáfases devem ser contabilizadas, 

como exposição a baixas doses de radiação (AMARAL, 2002).  

A introdução de ferramentas computacionais que possam auxiliar na identificação de 

alterações cromossômicas radioinduzidas, tem sido de grande importância na triagem médica 

dos pacientes, na definição e planejamento do tratamento adequado em função dos níveis de 

exposição dos indivíduos expostos (DÜMPELMANN et al., 2011). Esta é, inclusive, uma das 

estratégias recomendada em acidentes nucleares, no qual o processo automatizado de 

amostras irá dinamizar a contagem de dicêntricos e, assim, liberar recursos humanos para 

outras tarefas exigidas durante estes eventos.  

Hoje, existem sistemas comerciais que dispõem de facilidades gráficas e iterativas 

para localização de metáfases e identificação de cromossomos dicêntricos (PANTALEÃO, 

2003; METAFER, 2009). Todavia, embora a utilização de interfaces computacionais seja uma 

realidade na identificação de aberrações cromossômicas, os poucos aplicativos existentes são 

específicos para sistemas de microscopia de alto custo, e não podem ser adaptados para 

microscópios de rotina laboratorial (JI, 1994).  

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral disponibilizar um software 

gratuito para Dosimetria citogenética através de ferramentas computacionais de 
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processamento digital de imagens em linguagem de programação C++. E como objetivos 

específicos: 

 

1) Avaliar a influência da qualidade das preparações cromossômicas no 

processamento de imagens para Dosimetria citogenética;  

 

2) Desenvolver algoritmos de pré-processamento para contagem de cromossomos 

numa metáfase; 

 

3) Desenvolver banco de dados SQLite para gerenciamento das imagens e 

disponibilizar recursos para classificação automática dos cromossomos;  

 

4) Elaborar algoritmos de reconhecimento de padrões para contagem de aberrações 

cromossômicas através da Rede Neural RBF (Radial Basis Function Neural 

Network); 

 

5) Dinamizar a identificação de alterações cromossômicas de linfócitos humanos de 

sangue periférico provenientes de exposição às radiações ionizantes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Dosimetria Biológica 

 

Nos últimos 60 anos, os efeitos causados pela radiação no organismo humano têm sido 

estudados, de modo a estimar com precisão a dose de radiação recebida por indivíduos 

expostos acidentalmente através de métodos biológicos. A Dosimetria biológica emprega 

indicadores biológicos (biomarcadores), baseando-se na relação entre a dose absorvida
1
 e os 

efeitos biológicos que refletem os danos causados pelas RI (LÉONARD et al., 2005). Os 

biomarcadores podem ser classificados em três classes diferentes: de sensibilidade, de 

exposição e de doença. Os biomarcadores de sensibilidade são marcadores genéticos 

associados a um aumento da susceptibilidade individual aos danos causados pela radiação, 

como os marcadores moleculares, por exemplo, o aumento da expressão da proteína p53 

relacionado com aumento da dose da radiação. Já os biomarcadores de exposição são 

parâmetros biológicos para os quais uma relação dose-resposta pode ser estabelecida, como a 

expressão da proteína γ-H2AX ou a Dosimetria citogenética que faz uso das aberrações 

cromossômicas e de micronúcleos. Os biomarcadores de doença são eventos biológicos,  

como manifestações clínicas (p. ex. vômito, diarreia e radiodermatite) e queda na taxa de 

leucócitos, hemácias e plaquetas que podem ser utilizados para prever o diagnóstico clínico de 

doenças específicas. Os três tipos de biomarcadores estão esquematizados na Figura 1 

(BROOKS, 2001; AMARAL, 2005; LEMOS-PINTO et al., 2010; IAEA, 2011; VAURIJOUX 

et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Concentração média de energia depositada pela RI por unidade de massa de tecido irradiado, sendo expressa 

em unidades de Gray (J/kg): D = DE/dm. 
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Figura 1 – Biomarcadores para danos radioinduzidos: i) expressão da proteína p53; ii) γ-H2AX 

e aberrações cromossômicas instáveis e estáveis; iii) queda na taxa de leucócitos, hemácias e 

plaquetas 

 

 Fonte: Adaptado de Vaurijoux et al. (2012) 

  

Dentre os bioindicadores de exposição, as alterações cromossômicas são amplamente 

empregadas, podendo surgir espontaneamente ou devido à ação de agentes clastogênicos, 

como as RI. Tais agentes não ocasionam novos tipos de aberrações, mas simplesmente 

aumentam a frequência daquelas que ocorrem em baixos níveis, sem qualquer exposição 

(LLOYD; DOLPHIN, 1977; BENDER et al., 1988). As alterações cromossômicas são 

resultado do excesso ou diminuição do número de cromossomos e/ou defeitos estruturais ao 

nível celular, o que envolve quebras e rearranjos cromossômicos (BENDER et al., 1988). As 

aberrações cromossômicas são dividas em duas categorias: aberrações cromossômicas 
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estáveis (ACE) e aberrações cromossômicas instáveis (ACI) de acordo com o tempo de 

duração dessa alteração citogenética na célula (LEMOS-PINTO, 2012).  

ACE consistem em alterações como translocações, deleções e inserções envolvendo 

segmentos cromossômicos homólogos ou não homólogos. No início da Dosimetria 

citogenética, as ACE não eram empregadas na avaliação da dose absorvida, pois eram apenas 

detectadas pela técnica de Bandeamento G
2
. Atualmente, a técnica de Hibridização in situ 

Fluorescente (FISH) é empregada na análise de ACE, embora possua um elevado custo para 

sua realização (FERNANDES, 2009).  

Para avaliação retrospectiva da dose absorvida, as translocações são consideradas os 

indicadores biológicos mais adequados devido a sua permanência nas células linfocitárias que 

circulam pela corrente sanguínea, vários anos após a exposição (FERNANDES, 2006).  

ACI exibem caráter transitório em virtude do grau de rearranjos e do tipo de deleção 

sofrida na conformação original dos cromossomos. Estas se apresentam na forma dicêntrica, 

em anel ou como fragmentos como mostra a Figura 2 (LEMOS-PINTO; AMARAL, 2011; 

IAEA, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Os cromossomos mostram um padrão de bandas claras e escuras: faixas escuras (bases AT + heterocromatinas) 

e faixas claras (bases GC + eucromatinas). Amplamente empregado no estudo de cariótipos.  
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Figura 2 – Metáfase linfocitária exposta à RI exibindo a maioria dos tipos de ACI: D – 

dicêntrico envolvendo cromossomo metacêntrico, Ac - dicêntrico envolvendo cromossomo 

acrocêntrico, S - dicêntrico curto, R – anel, T - tricêntrico, Q - quadricêntrico, F – fragmento. 

Nem todas as aberrações foram marcadas na figura. 

 

  Fonte: Adaptado de Lloyd (1989) 

 

Os dicêntricos surgem a partir da ruptura em dois cromossomos distintos que se 

reintegram incorretamente e formam uma estrutura com dois centrômeros e, adicionalmente, 

um fragmento acêntrico. Ocasionalmente, devido a uma elevada dose de radiação, mais do 

que dois cromossomos podem estar envolvidos, de modo que uma aberração policêntrica é 

produzida, como os tricêntricos e quadricêntricos. Quando duas quebras ocorrem no mesmo 

cromossomo, havendo a união das extremidades opostas (resultado da reintegração incorreta) 

ocorrerá a formação de um anel possuindo um centrômero e seu respectivo fragmento 

acêntrico. A Figura 3 apresenta o esquema teórico de formação destas estruturas (LLOYD; 

DOLPHIN, 1977). 
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Figura 3 – Formação de aberrações cromossômicas instáveis. Setas vermelhas indicam os pontos 

de quebra e os círculos brancos os centrômeros 

 

Fonte: Adaptado de Lloyd e Dolphin (1977) 

 

A Dosimetria citogenética fornece uma avaliação mais exata da dose absorvida através 

do uso das ACI presentes em linfócitos humanos do sangue periférico, identificados pela 

técnica citogenética convencional. Estes linfócitos circulantes, que se encontram na fase 

quiescente (G0) do ciclo celular, são estimulados por um agente mitogênico
3
 para replicar in 

vitro seu DNA e retornar o processo de divisão celular (LÉONARD et al., 2005).  

A observação dos cromossomos é realizada exclusivamente durante a metáfase e, 

preferencialmente, na primeira divisão do ciclo celular (M1), no qual a cromatina apresenta 

máxima condensação, proporcionando melhor visualização ao microscópio. A interrupção da 

mitose em M1 é obtida pela adição de um inibidor mitótico
4
 (SPOWART, 1994; 

AGRAWALA et al., 2010). A Dosimetria citogenética utiliza o corante Giemsa
5
 na rotina 

laboratorial, pois é uma técnica de baixo custo, simples e de rápida execução (GUERRA; 

SOUZA, 2002). 

Dentre as ACI, os cromossomos dicêntricos são considerados a assinatura biológica da 

interação das RI com o tecido vivo devido a sua especificidade, pois estes são induzidos 

                                                           
3
 Estimulante mitótico. Para Dosimetria citogenética utiliza-se a fitohemaglutinina (PHA), uma proteína derivada 

da planta de feijão Phaseolus vulgaris. 
4
 Substância química que inibe a mitose, p. ex. Colcemid e colchicina 

5
  Mistura de corantes estabelecida por Gustav Giemsa. 
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principalmente pelas RI e por algumas drogas radiomiméticas, p.e.x bleomicina e  

mitomicina C. Outra vantagem é a baixa frequência espontânea de dicêntricos encontrados em 

linfócitos humanos na população saudável, de cerca de um (1) dicêntrico em 1000 células 

(AINSBURY et al., 2011). Portanto, esse é um ensaio muito sensível que permite estimar 

doses de 0,10 a 0,20 Gy a partir da análise de 500 a 1000 metáfases (WILKINS et al., 2008).   

Nos últimos 60 anos, muitos trabalhos foram conduzidos para desenvolver e/ou 

padronizar o ensaio com cromossomos dicêntricos, resultando em um método robusto que se 

tornou "padrão ouro" em Dosimetria biológica. Uma das consequências deste amplo 

conhecimento foi que a Organização Internacional de Padronização publicou diretrizes para 

laboratórios que realizam Dosimetria citogenética (ISO, 2004), a fim de uniformizar a técnica 

(FLEGAL et al., 2012; VAURIJOUX, et a., 2012). Isto inclui o desenvolvimento de curvas 

dose-resposta que relacionam os efeitos biológicos com a dose. Desta forma, qualquer 

laboratório que pretenda realizar Dosimetria citogenética deverá estabelecer sua própria curva 

(IAEA, 2011).   

A construção destas curvas somente é possível devido à estreita correlação entre a 

formação de aberrações em linfócitos de sangue periférico in vivo e a frequência obtida in 

vitro. Deste modo, é possível estimar a dose absorvida por referência a uma curva de 

calibração in vitro. Esta curva é construída através da irradiação de amostras de sangue, 

obtidas a partir de voluntários saudáveis, com diversas doses de radiação (DEPERAS et al., 

2007; SZŁUIŃSKA et al., 2007). Um dos parâmetros físicos considerado na construção da 

curva dose-resposta é a transferência linear de energia (em inglês, Linear Energy Transfer – 

LET). Radiações de baixo LET que possuem um alto poder de penetração (p. ex. raios-X e 

radiação gama) são representadas por uma equação polinomial do segundo grau, comumente 

denominada “linear-quadrática”: 

 

Y = C + αD + βD
2
                                                         (2) 

Sendo:  

 Y a frequência de dicêntricos; 

 C a frequência de aberrações cromossômicas resultante da radiação natural 

(background); 

 α o coeficiente linear; 
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 β o coeficiente quadrático; 

 D a dose absorvida.  

 

 Já para as radiações de alto LET, que possuem um baixo poder de penetração e alto 

poder de ionização (p.ex. partículas alfa e nêutrons), a curva dose-resposta é aproximada para 

uma equação linear. Isto se deve à eliminação do termo β que se torna biologicamente 

irrelevante diante da expansão do termo α (IAEA, 2011). 

Com este progresso, a Dosimetria citogenética tem sido empregada em diversos 

acidentes nucleares envolvendo um elevado número de vítimas, havendo vários exemplos no 

passado recente. No entanto, nem todas as pessoas expostas às RI puderam ser avaliadas por 

esta técnica, como mostra a Tabela 1. Conhecer a dose absorvida auxilia os médicos no 

planejamento e tratamento clínico adequado, quando necessários, ou reconforta a vítima de 

que nenhuma mudança significativa no organismo foi detectada (SZŁUIŃSKA et al., 2007; 

IAEA, 2011). 

 

Tabela 1 – Exemplos do uso da contagem de dicêntricos em eventos nucleares envolvendo 

diversas vítimas 

Ano do 

Acidente 
Localização do Acidente 

Número de pessoas 

expostas 

N
o
 de pessoas avaliadas 

pela Dosimetria 

citogenética 

1986 Chernobyl, Ucrânia > 100.000 1755 

1987 Goiânia, Brasil  250 129 

1995 Instanbul. Turquia  21 21 

1999 Tokai-mura, Japão 43 43 

2005 Concpción, Chile 233 45 

2006 Dakar, Senegal 63 33 

Fonte: Adaptado de IAEA (2011) 

 

A Dosimetria citogenética também é empregada em situações de exposição 

ocupacional, ou seja, quando o indivíduo é exposto em decorrência do seu trabalho ou 

treinamento em práticas autorizadas, excluindo-se a radiação natural do local (CNEN, 2005). 

Esses indivíduos são funcionários de indústrias que utilizam RI, trabalhadores de usinas 
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nucleares, astronautas, tripulantes de submarinos, pilotos de aviões, comissários de bordo e 

profissionais da área médica (ROMM et al., 2009; DARROUDI, 2012; SABERI et al., 2013). 

Nestes casos, a monitoração da dose individual é realizada por dosimetria física, ou seja, com 

auxílio de dosímetros. Um procedimento adicional para confirmar ou rejeitar a dose física é a 

análise de cromossomos presentes no sangue periférico dos trabalhadores (ROMM et al., 

2009).  

Incidentes radiológicos envolvendo trabalhadores ocorrem muitas vezes, devido a não 

observância das Normas de Radioproteção (CNEN-NN-3.01/05), seja por falta de 

conhecimento ou descaso com as normas em vigor. Braga (2006) verificou que o uso 

apropriado dos dosímetros físicos não era prática recorrente entre os profissionais do setor de 

traumatologia do Estabelecimento Assistencial de Saúde onde o estudo foi realizado. Essa 

subutilização provoca uma avaliação subestimada das doses efetivamente absorvidas pelos 

profissionais de saúde. Nestes casos, a Dosimetria biológica era a única possibilidade de obter 

informações sobre a suposta dose de radiação (BRAGA, 2006; ROMM et al., 2009).   

Em Dosimetria citogenética, a análise microscópica dos cromossomos dicêntricos é 

um procedimento lento realizado em laboratórios por citogeneticistas bem treinados e 

experientes, que precisam analisar centenas de células por dia. Em circunstâncias que 

envolvem exposição elevada (> 1 Gy), 500 metáfases ou 100 dicêntricos devem ser 

contabilizadas em dez (10) horas por um único citogeneticista (VAURIJOUX et al., 2012). Na 

ocorrência de doses muito baixas, (≤ 0,01 Gy) milhares de células em metáfase devem ser 

analisadas, pois a frequência das aberrações somente pode ser distinguida do nível de 

background se as amostras analisadas forem suficientemente grandes (BAYLEY et al., 1991; 

IAEA, 2011). Em situações de exposição em torno de 0,07 Gy de raios γ, pelo menos 10.000 

células necessitam ser analisadas, fato que requer um elevado grau de conhecimento da 

atividade (VINNIKOV et al., 2010; FLEGAL et al., 2012). 

Quando a contagem de ACI é realizada por um microscópio convencional, o 

citogeneticista pode, geralmente, manter uma taxa de cerca de 200 metáfases por dia e 

(ROMM et al., 2009), um ritmo acelerado ocasiona imprecisões devido à fadiga. Bayley 

(1991) observou uma discrepância considerável na contagem de dicêntricos quando 

analisados manualmente por operadores do mesmo laboratório, o que leva à necessidade de 

eliminar a dependência do especialista (BAYLEY et al., 1991). Ainsbury (2009) também 
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constatou uma diferença importante na frequência de cromossomos dicêntricos num caso de 

exposição excessiva às RI durante procedimentos médicos. Devido aos diferentes critérios 

utilizados na seleção das metáfases analisadas, dois laboratórios reconhecidos e independentes 

obtiveram diferentes valores para uma análise manual de aberrações cromossômicas 

(AINSBURY et al., 2009).  

Neste contexto, surgem as ferramentas computacionais que possibilitam a 

automatização das etapas do ensaio dos cromossomos dicêntricos, a fim de agilizar os ensaios 

biodosimétricos, em particular, na avaliação de indivíduos expostos a baixas doses de 

radiação (LÖRCH et al., 1989).  A automação também elimina a dependência do especialista 

em algumas etapas, além de promover um controle de qualidade imparcial nos laboratórios e 

aumentar a segurança dos funcionários que trabalham no processamento do sangue, que 

compreende um risco biológico ocupacional (LLOYD, 1989; IAEA, 2011).  

 

2.2 Automatização em Dosimetria citogenética 

 

O desenvolvimento inicial da automatização em citogenética proporcionou uma 

reunião de cooperação da Comunidade Européia, sintetizada por Lundsteen e Piper (1993). Os 

laboratórios da época necessitavam de uma troca de informações, devido às diversas 

inovações no âmbito das análises citogenéticas e ao desenvolvimento de sistemas com 

diferentes capacidades e especificidades laboratoriais. Foram tratados assuntos como 

padronização de técnicas e análises citogenéticas; duplicação desnecessária de trabalhos; troca 

de materiais biológicos, (p. ex. lâminas); troca de algoritmos de segmentação e classificação; 

o desenvolvimento de projetos interlaboratorias; e a discussão sobre os equipamentos 

disponíveis na época (LUNDSTEEN; PIPER, 1993).  

Destes equipamentos, o Cytoscan 110 (Image Recognition System, UK) foi um dos 

primeiros softwares a ser comercializado para localizar metáfases e, posteriormente, para 

analisar cromossomos dicêntricos (LLOYD et al., 1987). Novas ferramentas continuaram 

sendo desenvolvidas no Medical Research Council Human Genetics (Edimburgo – Escócia) e 

foram integradas ao sistema.  Na época, este software foi usado em mais de 100 laboratórios 

de citogenética clínica no mundo (LUNDSTEEN; PIPER, 1993).  
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Outro sistema de localização de metáfases desenvolvido foi o Chromoscan 

Karyotyping System pelo Cytogenetic Laboratory Clermont Ferrand. Seu principal propósito 

era a aplicação para computadores de uso pessoal (PC), tendo sido o primeiro a empregar 

redes neurais na classificação de aberrações cromossômicas. Este sistema foi usado em 12 

laboratórios na França e na Bélgica na ocasião (LUNDSTEEN; PIPER, 1993).  

Com o avanço da tecnologia em instrumentação e software, novos equipamentos 

foram desenvolvidos com funcionalidades e tempos de varredura melhores, sendo um deles o 

Metafer Slide Scanning Platform® (da empresa MetaSystems®, Baden-Württemberg, 

Germany). O sistema Metafer utiliza softwares e hardwares modulados e possui diversos 

upgrades, incluindo a automatização de variadas técnicas de Biodosimetria (METAFER, 

2009).  

Atualmente, este é um dos poucos sistemas que permite a detecção automática de 

dicêntricos (DCScore analysis software), como mostra a Figura 4. No entanto, o Metafer 

possui um elevado custo de aquisição, seus módulos são específicos do sistema, não podendo 

ser adaptados para sistemas de microscopia convencional, e são compatíveis apenas com 

Microsoft Windows, atualmente usando o Windows®7 Professional (SCHUNCK et al.,2004; 

ROY et al., 2007; VAURIJOUX et al., 2009).  

 

Figura 4 – Detecção automática de cromossomos dicêntricos realizada pelo DCScore analysis 

software. Possíveis dicêntricos são apresentados em vermelho para revisão do operador 

 

Fonte: Adaptado de http://www.metasystems-international.com 
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2.2.1 Automatização da Dosimetria citogenética na Triagem médica da população em 

acidentes nucleares 

 

A técnica padrão para triagem clínica e terapêutica de indivíduos da Biodosimetria 

estabelecida pela IAEA consiste na contagem de 500 células em metáfase. Em 2000, uma 

nova metodologia foi estabelecida para melhorar o tempo de resposta quando a triagem é 

necessária: reduzir a contagem de aberrações cromossômicas para 20 e, casos que envolvam 

exposição parcial do corpo, 50 células é o número mais adequado (LLOYD et al., 2000). A 

observação de 20 células (ou 30 dicêntricos) proporciona uma produtividade de até 20 vezes e 

uma estimativa da dose com uma incerteza de ± 0,5 Gy. Esta margem de incerteza é 

considerada satisfatória em uma primeira etapa para gerenciar indivíduos irradiados 

(WILKINS et al., 2011).    

Outra abordagem para situações de triagens são os sistemas de análise de imagem que 

são utilizados para localizar automaticamente as metáfases. Tais sistemas facilitam a 

contagem e permitem uma redução do tempo de análise, no entanto, é sempre necessário 

identificar os cromossomos dicêntricos que é a tarefa mais laboriosa (ROY et al., 2007). A 

detecção automática dos cromossomos dicêntricos aumenta a precisão da dose estimada, 

permitindo a contagem de 1.000 células, com o mesmo tempo requerido para a contagem 

manual de 50 metáfases (VAURIJOUX et al., 2009). Portanto, a automatização de ensaios de 

cromossomos dicêntricos continua sendo aprimorada e passou a ser considerada uma das 

estratégias de triagem médica da população em casos de acidentes nucleares, por proporcionar 

um rápido retorno dos resultados (PRASANNA et al., 2005; DA MATTA et al., 2012; 

DÜMPELMANN et al., 2011; SOUZA, 2011; ROGAN et al., 2013). 

 

2.2.2 Etapas da Automatização 

 

Equipamentos de automação disponíveis no mercado (p. ex. instrumentos para 

manipulação de sangue e isolamento dos linfócitos; pipetagem controlada por 

microprocessador para transferência de reagentes; cultivo celular e preparação de lâminas; 

localização de metáfases; e contagem de cromossomos dicêntricos) ampliam os resultados nos 
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laboratórios de citogenética, além de garantir um controle de qualidade e segurança no 

ambiente de realização dos ensaios (MARTIN et al., 2007).  

A Figura 5 ilustra as etapas da Dosimetria citogenética automatizada que abrangem  

(1) preparação das amostras: coleta das amostras, cultivo do sangue total, preparação das 

amostras de sangue, fixação, preparação das lâminas e coloração; (2) análise das metáfases: 

localização das metáfases, contagem dos cromossomos dicêntricos e análise do operador; e  

(3) gerenciamento dos dados que didaticamente é descrita como a última etapa, mas ocorre ao 

longo de todo o processo de automatização (PRASANNA et al., 2005; IAEA, 2011).   

 

Figura 5 – Etapas da realização da Dosimetria citogenética 

 

Fonte: Adaptado de Prasanna et al. (2005) 

 

2.2.2.1 Preparação das amostras 

 

Existem vários estudos para automação da Biodosimetria, no entanto a maior parte dos 

esforços foi direcionada para automatizar a análise das metáfases ao invés do processamento 

biológico (SALERNO et al., 2007). A preparação das amostras para o ensaio de cromossomos 

dicêntricos envolve as etapas de coleta da amostra de sangue, cultura de linfócitos, fixação do 

material, preparação das lâminas e coloração citogenética (LEMOS-PINTO, 2012), e todas 

podem ser automatizadas (GARTY et al., 2010).   

Sistemas de manipulação automática de líquidos para a produção em larga escala de 

amostras de sangue e isolamento estéril de linfócitos de sangue periférico eliminam 
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empecilhos no processamento de amostras para análise citogenética, aumentam a segurança 

nos laboratórios e promovem benefícios ergonômicos ao citogeneticista (MARTIN et al., 

2007; SALERNO et al., 2007). Os equipamentos automatizados para aplicações em bancos de 

sangue podem ser personalizados e utilizados com esta finalidade, pois quando comparados 

com a pipetagem manual são mais precisos, exatos e não apresentam contaminação entre 

amostras (HANSON; CARTWRIGHT, 2001). 

Existem também módulos de cultivo celular e preparação de lâminas que executam 

tarefas como centrifugação da suspensão celular, descarte seguro do sobrenadante, tratamento 

com solução hipotônica pré-aquecida e fixação automática de células com uma solução de 

metanol e ácido acético (3:1), de modo a acelerar o processamento dos linfócitos do sangue 

periférico (PRASANNA et al., 2005).  Além disso, o rendimento da preparação da suspensão 

celular em lâminas microscópicas de vidro é ampliado, pois a qualidade do procedimento é 

garantida através do controle da temperatura e umidade, fatores de influenciam o 

espalhamento dos cromossomos metafásicos nas lâminas (DENG et al., 2003).  

Na etapa final, lâminas microscópicas são coradas com protocolos de coloração 

variáveis. Os equipamentos atuais possuem programação ajustável para que até 520 lâminas 

sejam coradas e lavadas automaticamente de forma rápida e eficiente com interferência 

mínima do operador (IAEA, 2011).  

 

2.2.2.2 Análise das metáfases 

 

O reconhecimento e a localização de metáfases, seguida da contabilização de 

cromossomos dicêntricos, através de microscópio óptico de campo claro é a etapa mais 

complexa da Dosimetria citogenética (ODAWARA et al., 1997). Neste contexto, diversos 

metaphase finders
6
 têm sido desenvolvidos a fim de facilitar a análise do citogeneticista 

(HUBER et al., 1995; ODAWARA et al., 1997; FURUKAWA et al., 2010).  A contagem 

automática dos cromossomos dicêntricos consiste basicamente em uma sequência de três (3) 

estágios relativamente independentes: (a) localização das metáfases, (b) processamento digital 

das imagens e (c) revisão dos objetos classificados como dicêntricos pelo operador (LLOYD 

et al., 1987).   

                                                           
6
 “Metaphase finder” é o termo do inglês para sistemas computacionais desenvolvidos para localização de 

metáfases  
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a) Localização das metáfases 

 

Para localização das metáfase, sistemas de microscopia ótica percorrem com uma lente 

objetiva de baixa ampliação toda a lâmina microscópica e, após localizar uma célula em 

metáfase, realoca-a para o centro do campo de visão do microscópio para observação dos 

cromossomos em alta ampliação. As imagens são capturadas e armazenadas em um disco 

rígido (GARTY et al., 2010; FURUKAWA et al., 2010). A realocação automática do campo 

de visão proporciona ganho de tempo, pois a mudança da lente objetiva, aplicação do óleo de 

imersão, captura e armazenamento das imagens eram repetidas manualmente, até que a lista 

inteira de metáfases fosse digitalizada (BAYLEY et al., 1991). Ao final, listas com o número 

da lâmina e a coordenada XY das metáfases podem ser impressas pelo sistema ou pelo 

operador (HUBER et al., 1995).  

Os sistemas de aquisição consistem basicamente de um microscópio óptico acoplado a 

câmara digital CCD (do inglês, Charge-Coupled Device) monocromática ou colorida para 

aquisição das imagens e um motor de passo que percorre as lâminas, sendo estes componentes 

controlados por um PC (MCLEAN; JOHNSON, 1995; COSÍO et al., 2001; METAFER, 

2009). Além disso, encontram-se disponíveis equipamentos com auto focagem (encontra a 

posição do foco, onde o contraste máximo pode ser obtido), com outra câmera digital para 

focalização (FURUKAWA et al., 2010) ou com cartões de memória para armazenamento das 

imagens com diferentes configurações (HUBER et al., 2001).   

 

b) Processamento Digital de Imagens 

 

As imagens digitalizadas das metáfases coradas com Giemsa, sem bandeamento, são 

convertidas para uma resolução em 256 níveis de cinza (8-bits). Estas imagens contêm baixo 

contraste e um elevado ruído de fundo com artefatos e sombreamentos (WENZHONG E 

SHUQUN, 2008).  O aprimoramento visual das imagens permite a extração de informações 

úteis e, consequentemente, a classificação dos objetos segmentados. Este refinamento inclui a 

atenuação de eventuais ruídos e o ajuste da luminosidade e contraste através de, por exemplo, 
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equalização do histograma
7
, filtro passa baixa e passa alta, filtro da mediana e subtração de 

background (JI, 1989; HUBER et al., 2001; GAJEDRAN; RODRIGUEZ, 2004; MORADI; 

SETAREHDANB, 2006;  POLETTI et al., 2008; WENZHONG E SHUQUN, 2008).  

Um dos principais obstáculos neste processo de automatização é a segmentação de 

conjuntos de cromossomos que se tocam ou se sobrepõem, sendo esta situação muito comum. 

A maioria dos sistemas de análise automática de cromossomos é interativa e necessita de 

intervenção humana para a separação correta destes conjuntos. No entanto, para contagem de 

aberrações cromossômicas, na qual centenas ou milhares de células devem ser contabilizadas, 

esta tarefa é extremamente cansativa (JI, 1994).  

Por isto, a automatização com limiarização global baseada no histograma é seguida 

por algoritmos que lidam com objetos de natureza variável (não rígidos), como: crescimento 

de regiões, lógica fuzzy, operadores e algoritmos morfológicos (JI, 1994; GAJENDRAN; 

RODRIGUEZ, 2004; HAMAMI, 2005; KARVELIS et al., 2010; JAHANI et al., 2011; 

SOUZA, 2011).  

Após a correta segmentação, as características extraídas permitem a classificação dos 

objetos segmentados em cromossomos normais ou alterações cromossômicas (dicêntricos, 

fragmentos e anéis acêntricos). Algoritmos baseados em técnicas estatísticas, como a análise 

multivariada (LÖRCH et al., 1989); modelagem matemática, como o reconhecimento lógico-

combinatório (PANTALEÃO, 2003); sistemas de lógica fuzzy (SOUZA, 2011); e redes 

neurais (ZARDOSHTI-KERMANI; AFSHORDI, 1995; HAMAMI et al., 2005; POLETTI et 

al., 2008) são utilizados para o reconhecimento de padrões.   

 

c) Revisão visual dos possíveis cromossomos dicêntricos pelo operador  

 

Durante a etapa de revisão visual, o operador deve avaliar apenas os objetos 

classificados como dicêntricos, sendo esta a parte principal da revisão. Após esta primeira 

análise, se mais informações visuais são necessárias, o operador deve avaliar a metáfase 

completa na qual aquele(s) dicêntrico(s) estão inseridos. Por último, se uma conclusão 

satisfatória não foi alcançada, o operador deverá avaliar a célula em metáfase no microscópio 

                                                           
7
 É a representação gráfica da distribuição uniforme estatística dos níveis de cinza em termos do número de 

amostras ("pixels") para cada nível. 
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óptico (BAYLEY et al., 1991), sendo possível, pois a coordenada XY de cada metáfase é 

armazenada no sistema (SCHUNCK et al., 2004).  

Um critério de classificação pode ser aplicado, permitindo ao operador examinar os 

objetos listados em ordem de qualidade, ao invés, de localização. Metáfases com boa 

qualidade devem aparecer no topo da lista, enquanto a parte inferior é composta por uma 

maior proporção de metáfases não contabilizadas (LLOYD et al., 1987).  

Um sistema de automação em Dosimetria citogenética para ser eficiente necessita de 

uma rápida análise automática e requer poucas intervenções durante todo o processo (LÖRCH 

et al, 1989). 

 

d) Curva dose-resposta manual vs. automática 

 

Para corrigir uma possível diferença entre a contagem manual e automática, todo 

laboratório que empregue qualquer sistema computadorizado deve construir uma nova curva 

dose-resposta (ROY et al., 2007). No ajuste de curvas do tipo linear-quadrática, as opções são 

bem estabelecidas: minimizar a soma do inverso da variância ponderada dos quadrados das 

diferenças entre o valor estimado e os dados observados (método dos mínimos quadrados) ou 

encontrar a curva para a qual a probabilidade dos dados observados é máxima (método da 

máxima verossimilhança) (DEPERAS et al., 2007; SZŁUIŃSKA et al., 2007; AINSBURY; 

LLOYD, 2010). Os diversos sistemas computadorizados utilizam o método da máxima 

verossimilhança e não há nenhuma diferença significativa entre as curvas obtidas 

manualmente e por um sistema computacional (BAYLEY, et al., 1991; HUBER et al., 2001; 

ROY et al., 2007). 

Na prática, antes do ajuste da curva definida pelo polinômio da equação 2, um teste 

sobre a distribuição de dicêntricos é realizada, em cada dose, para determinar se os 

rendimentos em cada ponto de dados estão em conformidade com a distribuição de Poisson. 

Nesta etapa, o teste-u é empregado de acordo com o método de Savage (1970) (SAVAGE, 

1970; SZŁUIŃSKA, et al., 2007).  

A fim de poder comparar as curvas obtidas manualmente e por um sistema 

computacional, foi desenvolvida uma estratégia por Roy et al. (2007). A frequência de 

aberrações baseia-se no número total de células completas contabilizadas e, para se obter uma 
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taxa equivalente de dicêntricos por célula, os cromossomos detectados automaticamente 

devem ser agrupados em grupos de 46. Ou seja, a frequência de dicêntricos é estimada com 

base no total de cromossomos detectados (ROY et al., 2007).   

No entanto, a inclinação da curva pelo sistema computadorizado é visivelmente menos 

acentuada do que a curva equivalente construída manualmente. Ou seja, para uma dada dose, 

menos dicêntricos são observados computacionalmente do que quando a pontuação é 

realizada manualmente. Estes dicêntricos não são contabilizados, provavelmente, devido a sua 

morfologia. No entanto, a perda de informações é distribuída aleatoriamente ao longo de 

todos os pontos, devido à natureza linear quadrática da curva obtida automaticamente. A 

limitação principal desta técnica é a impossibilidade de se diferenciar a exposição do corpo 

inteiro e a exposição parcial, pois a distribuição de aberrações entre as células não fica 

disponível (ROY et al., 2007). 

 

2.2.2.3 Gerenciamento dos dados 

 

O gerenciamento dos dados e informações em laboratórios de citogenética exige a 

identificação padronizada de amostras, tubo de centrífugas, frascos de reagentes, lâminas 

microscópicas e documentos associados, seja por sistema de etiquetagem ou códigos de barras 

resistentes a materiais químicos, à umidade e ao calor (MARTIN et al., 2007). Além disso, o 

recebimento e processamento das amostras, seja para fins experimentais ou para investigações 

de exposição excessiva às RI, devem ser registrados em um diário de laboratório (IAEA, 

2011).  

Sistemas de gerenciamento de informações laboratoriais (LIMS) auxiliam no 

armazenamento de dados primários (observações realizadas para cada célula e metáfase 

analisada) que futuramente podem ser requeridos para mais análises, tais como:  

1) investigações indenizatórias de trabalhadores ocupacionalmente expostos às RI;  

2) agendamento da análise de amostras, priorizando os casos de urgência ou de laboratórios 

onde Dosimetria citogenética é ferramenta de monitoração individual de exposição às RI;  

3) geração de relatórios de casos individuais para análise médica, etc. (PRASANNA et al., 

2005; MARTIN et al., 2007).  
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 2.2.3 Taxa de Falsos positivos e Falsos negativos 

 

O objetivo final de um sistema é reconhecer cromossomos dicêntricos, no entanto, 

devido à variação de forma, coloração e tamanho das metáfases podem ocorrem resultados 

imprecisos. O desempenho de um sistema para contabilização de cromossomos dicêntricos 

pode ser caracterizado por duas taxas de erro: a taxa de falsos positivos (FP) e a taxa de falsos 

negativos (FN). Para o reconhecimento de cromossomos dicêntricos, FP fornece a variação de 

objetos identificados erroneamente como dicêntricos e FN é a relação de todos os 

cromossomos dicêntricos não detectados pelo sistema (LÖRCH et al., 1989).  

As taxas de FN e FP estão conectadas por uma curva de características de operação do 

receptor (Curvas ROC, do inglês Receiver Operating Characteristic), isto é, para uma dada 

classificação, a taxa de erro pode ser selecionada e a outra é definida pela curva ROC. Este 

fato é ilustrado na Figura 6 que mostra uma curva ROC teórica para uma classificação linear 

(FN versus FP) e o tempo necessário para classificação automática, interação e análise total. 

Por exemplo, para FP=2,0%, os valores correspondentes são FN=8,8%, tempo de 

classificação de 5,6 horas, tempo de interação de 3,8 horas e tempo de análise total de 10,6 

horas (LÖRCH et al., 1989; MCLEAN; JOHNSON, 1995).   
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Figura 6 – Curva de características teóricas de operação do receptor e respectivos tempos de 

execução 

 

Fonte: Adaptado de Lörch et al. (1989) 

 

2.2.4 Influência da qualidade das preparações cromossômicas  

 

Para o processamento de imagens em Biodosimetria, a IAEA recomenda que apenas 

metáfases nítidas, com pouca ou nenhuma sobreposição e sem cromátides sobrepostas sejam 

contabilizadas. Logo, é importante destacar que o desempenho dos softwares depende de 

alguns procedimentos citogenéticos, que garantem a qualidade das preparações 

cromossômicas e, consequentemente, das imagens analisadas (LEMOS-PINTO, 2012).  

Análises quantitativas confiáveis das mudanças estruturais cromossômicas devem ser 

realizadas preferencialmente em M1, uma vez que 50% destes tipos de aberrações são 

eliminadas a cada mitose, e assim, as células têm de ser examinadas em M1 com 46-48h após 

o início da cultura (HUBER et al., 1998; MESCHINI et al., 2010). Para tal, inibidores 

mitóticos são empregados no bloqueio da formação do fuso, estes estacionam o ciclo celular 

em M1 e alteram a viscosidade do citoplasma (FERNADES et al., 2008; IAEA, 2011). 
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 Na literatura, sabe-se que agentes antimitóticos atuam inibindo a polimerização dos 

microtúbulos que formam as fibras do fuso mitótico, que separam as cromátides irmãs na 

anáfase para os polos opostos das células-filhas. O Colcemid pode alterar também a estrutura 

dos cromossomos, os tornando excessivamente condensados, mas a razão molecular para tal 

fenômeno ainda não foi descrita (GUERRA; SOUZA, 2002).  

No processamento de imagens também é importante que ocorra dispersão uniforme 

dos cromossomos sobre a lâmina microscópica, de sorte a evitar efeitos desfavoráveis, a 

exemplo de “escapamento” de cromossomos do grupo da metáfase. Diante disso, é importante 

que exista o tratamento adequado da cultura celular com o uso de uma solução hipotônica (o 

choque hipotônico) que provoca a turgidez das células através de um fenômeno osmótico, 

bem como a montagem da suspensão celular sobre as lamínulas através de choques térmicos 

(SPOWART, 1994).  

Além do critério qualitativo, o número de cromossomos também deve ser considerado. 

Deste modo, apenas metáfases completas devem ser registradas, ou seja, aquelas com 46 

centrômeros, e nas células que contêm aberrações instáveis deve haver um balanço. Por 

exemplo, uma metáfase contendo um dicêntrico também deve possuir um fragmento e ainda 

assim contabilizar 46 objetos. Tricêntricos são equivalentes a dois dicêntricos e devem ser 

acompanhados de dois fragmentos, enquanto que quadricêntricos possuem três fragmentos e 

assim por diante (ISO, 2004; IAEA, 2011).  

Em contrapartida, um anel deve ser acompanhado de um fragmento, contabilizando 

um total de 47 objetos na metáfase. Cada fragmento em excesso, isto é, não associado a anéis 

ou dicêntricos, aumenta a contagem de objetos para mais de 46. Quando as aberrações forem 

contabilizadas, o fragmento associado a um dicêntrico ou anel não deve ser incluído na 

contagem de fragmentos em excesso (ISO, 2004; IAEA, 2011). Dependendo da curva de 

calibração de cada laboratório, dicêntricos ou dicêntricos e anéis são utilizados na estimação 

da dose absorvida (FLEGAL et. al., 2010).  

 

2.2.5 Outros ensaios 

 

A utilização de ferramentas computacionais e plataformas de hardware também podem 

ser empregadas para análise de outros biomarcadores de exposição, como a  γ-H2AX, 
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micronúcleos e as ACE. Estudos recentes envolvendo técnicas como o FISH e a detecção de 

micronúcleos têm sido empregados para avaliação de indivíduos após exposições excessivas 

às RI (HUBER et al, 2001; SCHUNCK et al., 2004; FERNANDES et al., 2006; GARTY et 

al., 2010; DECORDIER et al., 2011). A vantagem de automatizar os ensaios que utilizam o 

FISH, principalmente nos casos de retrospectiva da dose absorvida, é permitir a revisão das 

imagens, pois a intensidade do sinal fluorescente diminui com o tempo (HUBER et al, 2001).   

Independente do biomarcador utilizado para quantificação da dose individual 

absorvida, uma das etapas essenciais na automatização destes ensaios é o processamento 

digital das imagens que, para o ensaio utilizando cromossomos dicêntricos, está inclusa na 

etapa de análise das metáfases. Deste modo, os conceitos básicos de imagens, bem como as 

técnicas utilizadas no estudo proposto, serão brevemente ilustrados, destacando-se as etapas 

de realce da imagem, segmentação baseada em limiarização (do inglês thresholding), 

separação dos cromossomos sobrepostos, extração de características, reconhecimento e 

classificação.  
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2.3 Processamento de imagens digitais 

 

2.3.1 Conceitos Gerais 

 

Imagem (do latim imago) significa a representação visual de um objeto. Para fins 

computacionais, uma imagem digital monocromática é descrita matematicamente por uma 

função bidimensional f(x,y) da intensidade luminosa, onde a amplitude f em qualquer ponto 

das coordenadas espaciais (x,y) é proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da imagem. A 

Figura 7 mostra uma imagem monocromática e a notação dos eixos X e Y que, em 

processamento de imagens, pode ser entendida como coluna e linha. Os conceitos abordados 

neste capítulo foram extraídos do livro de Gonzalez e Woods (2008). 

 

Figura 7 – Imagem monocromática de uma metáfase celular em níveis de cinza contendo 

aberrações cromossômicas e um núcleo interfásico 

 

Fonte: Adaptado de Gonzalez; Woods (2008) 

 

A intensidade (I) de uma imagem monocromática f nas coordenadas (x,y) é 

denominada nível de cinza (ou tom de cinza) da imagem naquele ponto.  Este valor está no 

intervalo: 

 

Lmin ≤ I ≤ Lmax                                                         (3) 
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O intervalo [Lmin,Lmax] é denominado escala de cinza da imagem, no qual Lmin deve ser 

um valor positivo e Lmax deve ser um valor finito. Uma prática comum é deslocar 

numericamente este intervalo para o intervalo dos inteiros [0,2
n
], sendo n um inteiro positivo, 

I = 0 é o preto absoluto, I = 2
n
 – 1 é o branco absoluto e todos os valores intermediários de 

cinza variam do preto ao branco. 

Para imagens com informações em intervalos ou bandas distintas de frequência é 

necessário uma função f(x,y) para cada banda, na qual as componentes são recombinadas  e 

trabalhadas apenas com a informação da intensidade da cor. A Figura 8 mostra uma imagem 

colorida no sistema de cores padrão RGB, que é formada pela informação das bandas do 

vermelho (R – Red), verde (G – Green) e azul (B – Blue), matematicamente definida por: 

 

f (x, y) = fR(x,y) + fG(x,y) + fB(x,y)                                           (4) 

 

Figura 8 – Imagem colorida no padrão RGB e suas bandas separadas 

 

Fonte: Adaptado de Gonzalez; Woods (2008) 
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Como os computadores não são capazes de processar imagens contínuas, mas apenas 

arrays de números digitais, é necessário representar imagens como arranjos bidimensionais de 

pontos. Estes pontos são os elementos básicos de uma imagem digital, denominados pixels 

(do inglês picture element). A Figura 9 mostra a representação usual de uma matriz de pixels 

quadradas, cujos índices de linhas e de colunas identificam um ponto na imagem, e o valor 

correspondente do elemento da matriz identifica o nível de cinza naquele ponto. O primeiro 

índice denota a posição da linha (m) e o segundo denota a posição da coluna (n) no qual o 

pixel se encontra. Se a imagem digital possuir M linhas e N colunas, o índice m variará de 0 a 

M-1, enquanto n variará de 0 a N-1 (QUEIROZ; GOMES, 2006).  

 

Figura 9 – Representação da matriz de pixels de uma imagem digital bidimensional 

 

Fonte: Adaptado de Queiroz; Gomes (2006) 

 

Os pixels possuem vizinhança, que pode ser determinada como vizinhança-4 e 

vizinhança-8. Na primeira, apenas os pontos localizados nas regiões superior, inferior e lateral 

do pixel central (p) são considerados como vizinhos, no qual as coordenadas são {(x+1,y); (x-

1,y); (x,y+1); (x, y-1)}. Já na vizinhança-8, as diagonais em relação ao pixel central também 

são consideradas, como mostra a Figura 10, sendo as demais coordenadas representadas por 



41 

  

 

{(x+1,y+1); (x+1,y-1); (x-1,y+1); (x-1, y-1)}. Esta propriedade define o tipo de conectividade 

quando evidenciam alguma similaridade entre si (p. ex. o nível de cinza) ou destacam a 

detecção de bordas em objetos, e os componentes da região de uma imagem. 

 

Figura 10 – Relação de vizinhança do pixel central (p): (a) vizinhança-4 e (b) vizinhança-8 

 

                                        (a)                                                 (b) 

Fonte: Adaptado de Queiroz; Gomes (2006)  

 

2.3.2 Etapas do Processamento Digital de Imagens 

 

O processamento de imagem é usado em uma ampla variedade de aplicações para duas 

finalidades distintas: (1) melhorar o aspecto visual das imagens para a interpretação humana e 

(2) análise automática computacional de informações extraídas de uma cena. O 

processamento é uma sequência de vários métodos/algoritmos dependentes do problema e 

específicos para cada aplicação, em que a análise computacional é imprescindível quando se 

efetuam transformações sucessivas na imagem (ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2001; 

RUSS, 2007).  

A medição de imagens é muitas vezes o principal método para a aquisição de dados 

científicos, cujos tipos de medidas realizadas na cena inteira ou sobre características 

individuais são importantes para determinar as etapas adequadas do processamento. De 

maneira geral, a análise computacional de imagens citogenéticas obtidas por microscopia 

convencional pode ser dividida nas seguintes etapas: (1) aquisição, (2) realce,  

(3) segmentação, (4) extração de características, (5) reconhecimento e classificação (RUSS, 

2007).   

A aquisição de imagens é o primeiro processo que constitui obter uma representação 

confiável da informação visual, que seja processável por um computador. A próxima etapa, 

do realce da imagem (do inglês, image enhancement), baseia-se nas preferências subjetivas 
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humanas sobre o que constitui um "bom" refinamento. Basicamente, as técnicas de realce 

trazem detalhes que estão obscurecidos, ou simplesmente, destacam certas características de 

interesse em uma imagem (RUSS, 2007; GONZALEZ; WOODS, 2008). A próxima fase, a 

segmentação, reparte uma imagem em seus componentes ou objetos e, em geral, quando 

realizada de maneira autônoma é uma das tarefas mais difíceis em processamento digital de 

imagens.  

A extração de características quase sempre segue após a etapa de segmentação cujo 

resultado corresponde a dados brutos de pixels, que constituem o limite de uma região ou 

todos os pontos da própria região. A última etapa, o reconhecimento e classificação, são 

funções complementares altamente dependentes do sucesso da segmentação e que exigem os 

algoritmos mais sofisticados no campo da análise de imagens. Estão associados com critérios 

estabelecidos, utilizados para identificar ou caracterizar diferentes populações de objetos que 

aparecem nas imagens (RUSS, 2007; GONZALEZ; WOODS, 2008). Na Figura 11, está 

apresentado o esquemático das etapas descritas anteriormente.  

 

Figura 11 – Principais etapas do processamento digital de imagens 

 

Fonte: Adaptado de Albuquerque; Albuquerque (2001)  
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2.3.2.1 Aquisição de imagens 

 

O primeiro passo do processo é a digitalização das metáfases cromossômicas no 

sistema de cores RGB. A luz transmitida através da lâmina microscópica é focada por uma 

câmera digital e amostrada em uma grade bidimensional regular e, os pixels são armazenados 

como números na memória do computador. Os valores de cada pixel e suas posições 

geométricas são os dados básicos para todas as análises subsequentes (GRAHAM; PIPER, 

1994). Os aspectos envolvidos nesta fase que podem melhorar o resultado final são: a 

condição do conjunto de lentes do microscópio, a iluminação da cena, os corantes químicos 

utilizados, a velocidade de aquisição e o número de níveis de cinza da imagem digitalizada. A 

imagem adquirida pelo sistema de aquisição é, então, recebida pelo computador para ser 

processada. (WENZHONG E SHUQUN, 2008).  

 

2.3.2.2 Realce das imagens 

  

A etapa de realce das imagens permite compensar defeitos específicos da imagem, 

tornando-a mais adequada do que a imagem original para as próximas etapas do 

processamento de imagens. Tão variados quanto os métodos de aquisição de imagem digital e 

as decorrentes distorções, são os procedimentos empregados para corrigi-los (PANTALEÃO, 

2003).  

Para o processamento de imagens em Dosimetria citogenética é necessário que 

cromossomos individuais se destaquem do fundo da imagem (do inglês, background). No 

entanto, devido ao tipo de corante utilizado ou características do microscópio quanto à 

luminosidade e o foco, pode ocorrer um baixo contraste ou a presença de ruídos (GRAHAM; 

PIPER, 1994; WENZHONG E SHUQUN, 2008). Para tal, diversas técnicas de realce da 

qualidade da imagem estão disponíveis, por exemplo: (a) processamento de imagens coloridas 

através da mudança do sistema de cores (BURGER; BURGE, 2009); (b) subtração do 

background por meio de interpolação bilinear (HUBER et al., 2001); (c) filtragem no domínio 

espacial (MARQUES; VIEIRA, 1999; GONZALEZ; WOODS, 2008); e (d) expansão do 

contraste (IMAGEJ, 2013). 
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a) Transformação da imagem colorida em tons de cinza de 8 bits 

 

Os sistemas de cores (ou modelo de cores) são arranjos tridimensionais que permitem 

a especificação das cores em um formato padronizado. Alguns modelos utilizados em 

processamento de imagens são derivados do sistema visual humano (p.ex. RGB) ou de 

domínios técnicos como a televisão (p.ex. YUV) (SANGWINE; HORNE, 1998; 

GONZALEZ; WOODS, 2008).  

O YUV é um sistema de codificação de cor utilizado pelos padrões analógicos dos 

antigos televisores norte-americanos e europeus. Este modelo de cor foi projetado para 

minimizar a largura de banda dos sinais compostos, ou seja, para permitir a transmissão dos 

sinais de "diferença de cor" na largura de banda existente para a televisão preto e branco da 

época. O sistema visual humano é menos sensível aos detalhes espaciais da crominância do 

que da luminância, pois a largura de banda do sinal da crominância é significativamente 

menor do que o da luminância (SANGWINE; HORNE, 1998).  

É neste ponto que o sistema YUV se diferencia do RGB, por tratar a luminância (Y) 

que fornece informações do brilho em uma componente separada da crominância (U e V) que 

fornece as informações das cores (matiz e saturação). A componente Y combina os sinais 

vermelho, verde e azul numa proporção adequada para a sensibilidade do olho humano. A 

transformação linear que os correlaciona é descrita por uma equação matricial como mostra a 

equação 5 (BURGER; BURGE, 2009). 

 

 

   
   
   

     

               

                     

                     

  

   
   
   

                       (5) 

 

Onde  

Rij, Gij e Bij são os elementos das matrizes R, G e B na posição i,j;  

Yij, Uij e Vij são os resultados dos elementos das matrizes Y, U e V. 
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b) Subtração do background  

 

A Interpolação bilinear é uma técnica de transformação geométrica que redefine a 

relação espacial dos pontos de uma imagem. Esta abordagem utiliza os valores de cinza dos 

quatro vizinhos mais próximos para estimar a intensidade numa dada posição. Seja (x,y) as 

coordenadas da posição considerada, e seja v(x,y) o valor de cinza do pixel, dado pela 

equação linear 6.  

v(x,y) = axy + bx + cy +d                                                (6) 

 

Os coeficientes a,b,c,d podem ser determinados por quatro equações com quatro 

incógnitas que podem ser escritas usando os quatro vizinhos mais próximos do ponto (x,y). 

Ou ainda a partir da composição de 3 interpolações, conforme exemplificado na Figura 12. 

Primeiro ocorre uma interpolação na horizontal entre v1 e v2, e outra entre v3 e v4 e, por fim, 

uma nova interpolação entre a resultante das duas anteriores é realizada. 

   

Figura 12 – Interpolação bilinear a partir de 3 interpolações: (a) esquema da distribuição dos 

pixels a partir de um ponto central (x,y) em azul e (b) suas equações 

 

                               (a)                                                          (b) 

Fonte: Adaptado de Dössel (2009)  

 

A interpolação é utilizada para estimação do background local. A partir de uma 

imagem de entrada, calcula-se o valor do nível de cinza local a cada 256x256 pixels e, assim, 

utiliza-se a interpolação dos níveis de cinza para obter uma nova imagem com a mesma 

resolução da original. Por fim, a imagem original é subtraída (operação aritmética) da imagem 

que representa o background, obtendo-se uma imagem resultante em níveis de cinza. Com 
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este método haverá uma maior precisão geométrica e, assim como um filtro passa baixa, 

proporcionará o desaparecimento de descontinuidades através de uma suavização (do inglês, 

smoothing) da imagem. Entretanto, há que se considerar um pequeno incremento no custo 

computacional. 

 

c) Filtros no domínio espacial 

 

As técnicas de filtragem no domínio espacial são aquelas que atuam diretamente sobre 

a matriz de pixels, ou seja, a imagem digitalizada. Matematicamente, funções de 

processamento de imagens no domínio espacial podem ser descritas com uma imagem 

original f(x,y) que sofre uma transformação linear pelo operador T definido em uma certa 

vizinhança de (x,y) que produz como resultado g(x,y), como mostra a equação 7 

(MARQUES; VIEIRA, 1999; GONZALEZ; WOODS, 2008).  

 

g(x,y) = T [ f(x,y) ]                                                        (7) 

 

Quando estes operadores são matrizes de dimensão n x n (ou máscaras), geralmente 

3x3 (8-vizinhança), esta operação é definida como convolução. O centro da máscara na 

posição (i,j), sendo i o número de uma dada linha e j o número de uma dada coluna sobre a 

imagem, é movido pixel a pixel, iniciando no canto superior esquerdo da figura e aplicando a 

cada localidade o operador T para calcular o valor de g naquele ponto. Este novo valor 

depende dos valores dos pixels vizinhos e dos pesos da máscara. Filtros como (i) passa alta 

são muito úteis para determinar características da imagem como bordas e os  

(ii) passa-baixa para extração de ruídos e suavização da imagem.  

 

 (i)  Filtro Passa Alta 

 

Em uma imagem, as altas frequências correspondem as bordas dos objetos e outras 

modificações abruptas dos níveis de cinza. As bordas são regiões da imagem, indicando o 

limite entre duas regiões (objeto e o fundo), cujos níveis de cinza predominantes, nestas 

regiões, são razoavelmente diferentes (PANTALEÃO, 2003).  
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Filtros passa alta que atenuam as baixas frequências, realçam detalhes (do inglês, 

sharpening) da imagem, isto é, as transições entre diferentes regiões tornam-se mais nítidas. 

Estes filtros podem ser usados para realçar certas características presentes na imagem, tais 

como bordas, linhas curvas ou manchas, no entanto, também evidenciam os ruídos existentes 

(ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2001).  

O princípio dos filtros passa alta deve ser tal que a máscara projetada apresente 

coeficientes positivos nas proximidades de seu centro e negativos longe dele. Por exemplo, 

uma máscara 3x3 deve possuir valor positivo para o pixel central e negativo para todos seus 

oito vizinhos. Deste modo, a soma algébrica dos coeficientes é zero, significando que quando 

aplicada a regiões homogêneas de uma imagem, o resultado será zero ou um valor muito 

baixo (MARQUES; VIEIRA, 1999). A Figura 13 apresenta um exemplo da filtragem passa 

alta.  

 

Figura 13 – Filtragem espacial passa alta: (a) imagem original e (b) resultado após filtragem 

passa alta 

 

                       (a)                                                                 (b) 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

(ii) Filtro Passa Baixa 

 

Em uma imagem, as baixas frequências correspondem a variações suaves dos níveis de 

cinza. A suavização de imagens no domínio espacial baseia-se no uso de máscaras de 

convolução, de modo a remover ruídos ou eliminar detalhes que não são de interesse para as 
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etapas seguintes do processamento. As máscaras dos filtros passa baixa apresentam todos seus 

coeficientes positivos, no qual a implementação mais simples é uma matriz 3x3 divida por um 

fator de normalização, neste caso igual a nove (9). Quanto maior o tamanho da máscara maior 

será o grau de suavização da imagem resultante, no qual um filtro com esta característica é 

denominado filtro da média. A Figura 14 apresenta os perfis de densidade antes e após a 

aplicação do filtro, na qual a suavização da imagem é evidente (MARQUES; VIEIRA, 1999).   

 

Figura 14 – Filtro da média: (a) imagem original e (b) perfil de densidade da imagem antes e 

após a aplicação do filtro passa baixa

 

                            (a)                                                               (b) 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

É importante destacar o efeito de bordas, pelo qual se perde a informação da borda da 

imagem, ou seja, as primeiras M linhas e N colunas, pois além destes limites não existem 

pixels vizinhos para que se possa efetuar a convolução. Deste modo, o procedimento aplicado 

é adicionar zeros às linhas da borda, ou mesmo replicar as últimas linhas e colunas, e assim, 

permitir o cálculo da convolução. 

A principal limitação do filtro da média é a incapacidade deste de preservar bordas e 

detalhes finos da imagem, no qual uma possível solução para estes problemas é o filtro da 

mediana. Mediana é uma medida estatística, definida como o valor que ocupa a posição 
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central em um conjunto i. Quando o número de elementos i é ímpar a mediana é o próprio 

elemento central do conjunto ordenado, caso contrário, ela é calculada pela média aritmética 

dos dois elementos mais próximos do centro.  

Nesta técnica, o nível de cinza do pixel central da máscara é substituído pela mediana 

dos pixels situados em sua vizinhança. É importante salientar que a ordenação dos valores do 

conjunto i constitui uma etapa de tempo de processamento relativamente alto (MARQUES; 

VIEIRA, 1999).  A Figura 15 apresenta um exemplo de suavização de imagens através do 

filtro da mediana.  

 

Figura 15 – Filtro da mediana: (a) imagem original e (b) resultado após o filtro 

 

                               (a)                                                   (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

d) Aprimoramento do contraste das imagens 

 

Histogramas são bastante úteis para diversas técnicas de realce no domínio espacial, 

outras aplicações de processamento de imagem, como a segmentação, além de fornecer 

importantes estatísticas da imagem. A implementação em software é simples e de baixo custo 

computacional, tornando-se uma ferramenta popular para o processamento de imagem em 

tempo real. De maneira simples, o histograma de uma imagem é uma representação gráfica 

(geralmente, gráfico de barras, como mostra a Figura 16) na qual um conjunto de dados é 

agrupado em classes uniformes. O histograma de uma imagem digital em níveis de cinza no 

intervalo [0, L-1] é definida pela função discreta da equação 8: 
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h(rk) = nk                                                              (8) 

Sendo:  

0  ≤  rk ≤1; 

k = 0, 1,... , L-1, onde L é o número de níveis de cinza da imagem digitalizada; 

nk: Frequência do número de pixels cujo nível de cinza corresponde a k. 

 

Figura 16 – Exemplo de histograma: (a) imagem com alto contraste e (b) seu respectivo 

histograma 

 

                  (a)                                                                  (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É comum a normalização do histograma pela divisão de cada um dos seus valores, 

pelo número total de pixels na imagem, denotado por n. Assim, a normalização é dada pela 

equação 9 e, a soma de todos os componentes de um histograma normalizado é igual a 1.  

 

p (rk) = nk/n                                                              (9) 

Sendo: 

p (rk): Probabilidade do k-ésimo nível de cinza; 

n = número total de pixels na imagem. 

 

A Normalização do histograma é uma técnica de contraste que obedece às leis 

gaussianas de distribuição estatística, produzindo um histograma em que a média e o desvio 

padrão da distribuição são especificados. Portanto, ocorre um realce da informação contida 
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nas extremidades do histograma, ou seja, dos tons claros e escuros (MARQUES; VIEIRA, 

1999).  

O contraste da imagem é uma medida de nitidez. Imagens com elevado contraste 

possuem ampla intensidade separando diferentes objetos, logo é fácil de localizar visualmente 

os limites dos objetos e características distintas dentre eles. Já uma imagem com baixo 

contraste possui variações que são graduais e difíceis de detectar visualmente. Deste modo, os 

métodos de aprimoramento do contraste ampliam a intensidade local, aumentando assim a 

visibilidade característica. Existe uma variedade de algoritmos, tais como ampliação de 

histograma (do inglês, histogram stretching) e a normalização do histograma - já citado 

(SANGWINE; HORNE, 1998; DIAS, 2008).  

Em imagens com baixo contraste, a técnica de ampliação (ou autoescala) proporciona 

aumento do brilho e do contraste. Os pixels da imagem são distribuídos de maneira linear, do 

menor ao maior nível de cinza utilizado, de maneira que ocupem todo o intervalo possível. 

Para imagens de 8 bits, uma função de autoescala pode ser implementada calculando, para 

cada pixel com tom de cinza f, o nível de cinza resultante g, pela equação 10 (MARQUES; 

VIEIRA, 1999; DIAS, 2008).  

 

g = 
   

         
 (f – fmin)                                            (10) 

 

Sendo: 

fmáx e fmin, respectivamente, os valores máximo e mínimo em níveis de cinza. 

 

2.3.2.3 Segmentação da imagem 

 

De acordo com Gonzalez e Woods (2008), segmentar é o processo de dividir uma 

imagem em diferentes regiões ou objetos, a fim de simplificá-la e facilitar a sua análise. Não 

existe uma metodologia única para segmentação, o processo é essencialmente empírico e deve 

ser ajustado para os diferentes objetivos. Globalmente, uma imagem em níveis de cinza pode 

ser segmentada de dois modos distintos: considerando as diferenças entre pixels, com base em 

mudanças bruscas de linhas e bordas da imagem, por exemplo, o filtro de Sobel; ou a 
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similaridade entre pixels, por exemplo, a segmentação por limiarização ou orientada a regiões, 

tal como o crescimento de regiões. 

 

a) Filtro Sobel 

 

Outra técnica que também permite o reconhecimento dos objetos em uma imagem é a 

operação de realce e detecção de bordas (do inglês, edge). O filtro passa alta Sobel é um 

algoritmo muito utilizado para detecção de bordas por possuir menor sensibilidade a ruídos do 

que os outros filtros de derivada. A partir de duas máscaras 3x3 (Figura 17), realiza-se a 

convolução com a imagem original e, assim, encontram-se os gradientes vertical e horizontal 

das bordas.  

 

Figura 17 – Máscaras 3x3 do filtro Sobel: (a) gradiente vertical e (b) gradiente horizontal 

 

                                              (a)                                                  (b) 

Fonte: Adaptado de Gonzalez; Woods (2008) 

 

b) Limiarização 

 

A Limiarização (ou binarização) consiste em separar as regiões de uma imagem em 

duas classes, o fundo e o objeto, a partir da similaridade dos níveis de cinza, de modo a extrair 

objetos de interesse mediante à definição de um limiar T. Matematicamente, a operação de 

binarização pode ser descrita como uma imagem de entrada f(x,y) de N níveis de cinza 

produzindo como resultado  g(x,y)  com apenas 2 níveis de cinza. A função da imagem 

limiarizada é descrita pela equação 11.  
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                                                    (11) 

  

Os pixels definidos como 0 correspondem aos objetos e os definidos como 1 

correspondem ao background, e (T) é um valor de tom de cinza pré- definido. Uma das 

dificuldades do processo reside na determinação do valor mais adequado de limiarização, isto 

é, do ponto de separação dos pixels da imagem considerada. Através da análise do histograma 

da imagem, é possível estabelecer um valor fixo para T. Existem diversas técnicas de 

limiarização, dentre estas: (i) Limiarização Global Simples, (ii) Método de Otsu (OTSU, 

1979) e (iii) Limiarização adaptada ao número de objetos.  

 

(i) Limiarização Global Simples 

 

Existem diversas variantes da limiarização, sendo a mais simples delas a bipartição do 

histograma da imagem por um limiar único T. A segmentação dá-se varrendo a imagem, pixel 

a pixel, e rotulando cada ponto como sendo do objeto (preto) ou do fundo (branco), em função 

da relação entre o valor do pixel e o valor do limiar. A limiarização é trivial, como mostra a 

Figura 18, no caso de níveis de cinza divididos basicamente em duas classes e o valor de T 

encontra-se no vale do histograma (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

 

Figura 18 – Limiarização de uma imagem monocromática utilizando limiar T: (a) histograma 

original e (b) histograma da imagem binarizada 

 

(a)                                                                        (b) 

Fonte: Adaptado de Marques; Vieira (1999) 
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(ii) Método de Otsu 

 

O método de Otsu é uma abordagem não paramétrica e não supervisionada da seleção 

automática de um limiar para a segmentação de imagens, no qual apenas o nível de cinza do 

histograma é suficiente, sem outro conhecimento a priori. Um limiar ideal é selecionado pelo 

critério discriminante, ou seja, de modo a maximizar a separação das classes resultantes dos 

níveis de cinza. O processo é muito simples, utilizando apenas os momentos cumulativos zero 

e de primeira ordem do histograma dos níveis de cinza (OTSU, 1979).  

O método é bastante geral e abrange uma ampla gama de decisão sem supervisão em 

reconhecimento de padrões. Diferencia-se da limiarização global simples na escolha do limiar 

(ou conjunto de limiares) que são selecionados automaticamente e de forma estável, não com 

base na diferenciação (ou seja, uma propriedade local, como um “vale”), mas na integração 

(i.e., uma propriedade global) do histograma (OTSU, 1979). 

Para a escolha do limiar ideal suponha que os pixels da imagem com L níveis de cinza 

possam ser classificados em duas classes: C0 (fundo: níveis de cinza de [1;k]) e C1 (objetos: 

pixels com níveis de cinza de [k+1; L]). Assim, a probabilidade de ocorrência de ambas as 

classes são dadas pela equação 12 (OTSU, 1979). 

 

                        (12) 

Onde  

 

 

 A equação 13 define as médias para as classes C0 e C1. 

                            (13) 

  

Sendo k a intensidade média para toda a imagem. Combinando as equações 12 e 13, 

obtemos a equação 14.  

w0(k). 0   +  w1(k). 1  = k                                          (14)  
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Onde  

w0(k)  +  w1(k) = 1   

 

A variância entre as classes da imagem limiarizada, utilizando a análise discriminante, 

é definida pela equação 15.  

 

  
  = w0(k).(0  – 1)

2
  +  w1(k).(1  – 0)

2
                          (15) 

 

Por último, o limiar ideal k*, expresso na equação 16, é determinado pela variância 

máxima entre as classes. 

k* = argmax {  
 (k)}, 1k L                                        (16) 

 

(iii) Limiarização adaptada ao número de objetos 

 

Ji (1994) verificou que as áreas dos cromossomos de uma metáfase humana bem 

segmentada, quando ordenadas formam uma progressão linear, com exceção apenas de alguns 

dos maiores ou menores cromossomos. Se os tamanhos dos cromossomos de uma célula em 

metáfase são normalizados pelo tamanho médio dos cromossomos nela contidos, a linearidade 

pode ser observada a partir da distribuição da área classificada. A Figura 19 mostra o melhor 

ajuste de 5 metáfases com as suas áreas de cromossomos ordenadas. O primeiro ajuste foi 

realizado na mesma célula que o terceiro, mas antes da segmentação. Os outros quatro foram 

adequadamente segmentados, mas com números diferentes de cromossomos (31,40,46,92). A 

linearidade empírica é a diferença entre as células segmentadas e não segmentada, isto é, o 

grande pico no primeiro caso, pode ser facilmente observado (JI, 1994).  
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Figura 19 – Gráficos de áreas ordenadas de diferentes metáfases: (a) metáfase não segmentada 

(31); as demais são metáfases segmentadas com diferentes números de cromossomos: (b) 31; (c) 

40; (d) 46; (e) 92 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Fonte: Ji (1994) 
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c) Operações Morfológicas 

 

Após a segmentação, operações morfológicas, como a abertura (do inglês opening), 

podem ser empregadas a fim de eliminar os pixels que não pertencem aos objetos de interesse, 

e que unem regiões vizinhas, como mostra a Figura 20(a-c) (DÜMPELMANN et al., 2011). A 

operação morfológica de abertura é uma combinação sequencial dos dois operadores básicos, 

erosão e dilatação. Resumidamente, o primeiro remove pixels, enquanto o segundo expande 

os objetos de interesse através de um elemento estruturante (Figura 20d), cujo o 

comportamento nas bordas foi adicionar zeros às linhas e colunas.  Deste modo, a abertura 

retira conexões de um pixel de largura, sem alterar a forma do objeto e, por isso, poder ser 

usado para separar objetos. (GONZALEZ; WOODS, 2008).  

 

Figura 20 – Pixels indesejáveis sendo eliminados pela operação morfológica de abertura: (a) 

imagem original; (b) imagem após erosão; (c) imagem final após dilatação (d) pelo elemento 

estruturante 

 

                              (a)                                       (b)                                        (c)  

 

(d) 

Fonte: Adaptado de Dössel (2009) 

 

Outra operação morfológica que pode ser utilizada é o Crescimento de Regiões (ou do 

inglês region merging ou region growing). Esta técnica agrupa pixels em conjuntos de 
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regiões, sendo que a abordagem mais simples é a agregação destes pontos com base na 

semelhança nos níveis de cinza (SANGWINE; HORNE, 1998; GONZALEZ; WOODS, 

2008). Quando esta técnica é realizada após a etapa de limiarização, a formação de regiões 

torna-se muito mais fácil, pois a imagem binária resultante possui apenas pixels com valores 0 

ou 1 e, assim, todo ponto com valor 1 pertence a alguma região, como mostra a Figura 21. A 

agregação dos pixels termina quando todos os pixels vizinhos correspondem ao fundo e, o 

crescimento de regiões quando todos os pixels da imagem forem percorridos e rotulados 

(DÖSSEL, 2009).  

 

Figura 21 – Exemplo de crescimento de regiões: (a) imagem original; (b) – (d) estágios de 

crescimento de uma região; (e) região final R1 e R2 

 

                      (a)                                              (b)                                               (c) 

 

  (d)                                           (e) 

Fonte: Adaptado de Dössel (2009) 

 

No entanto, a técnica de limiarização não consegue eliminar todos os artefatos, 

consequentemente, nem todas as regiões segmentadas são objetos de interesse e, portanto, 

pode-se utilizar um critério de seleção baseado na área média em pixel de todos os objetos 

(WENZHONG E SHUQUN, 2008): 
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I. Se a área de um objeto é 4,8 vezes maior do que a área média dos objetos na 

imagem, ele é excluído como artefato.  

II. Se a área de um objeto é 0,125 vezes menor do que a área média dos objetos na 

imagem, ele é excluído como artefato. 

 

Se após a etapa de segmentação, alguns objetos permanecerem conectados, métodos 

de separação interativa, ou seja, realizadas manualmente por um operador, e automática 

podem ser implementados. Os algoritmos das técnicas de separações manuais de 

cromossomos são mais fáceis de serem desenvolvidos, no entanto, exigem considerável 

tempo de interação do especialista com o programa (JI, 1994; METAFER, 2009). Diversas 

técnicas de separação automática estão disponíveis, baseadas em morfologia matemática (tais 

como, informações do casco convexo e côncavo, esqueletonização e afinamento) para 

imagens cromossômicas em escala de cinza. A ideia principal desses métodos é separar os 

grupos de cromossomos em segmentos e, em seguida, combinar estes segmentos em novos 

cromossomos (JI, 1994; GAJENDRAN; RODRIGUEZ, 2004; HAMAMI, 2005; KARVELIS 

et al., 2010; JAHANI et al., 2011). 

 

2.3.2.4 Extração de características 

 

A extração (descrição) de características segue após a etapa de segmentação cujo 

resultado são dados brutos de pixels, que constituem o limite de uma região ou todos os 

pontos da própria região. Em ambos os casos, é necessário converter os dados para uma forma 

adequada para o processamento computacional, seja os representado como uma borda ou 

como uma região completa. O objetivo da extração de características é a identificação dos 

objetos ou regiões resultantes, ou seja, reconhecer padrões a partir de um conjunto de 

parâmetros (medidas quantitativas), no qual cada objeto é um padrão e os valores medidos são 

as características desse padrão. Há diversos tipos de características, cada uma das quais é 

obtida a partir de uma técnica específica, por exemplo: tamanho, área, perímetro, forma, 

descrição estrutural, etc (ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2001; QUEIROZ; GOMES, 

2006). 
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Uma estratégia para otimizar a extração de característica é o reposicionamento da 

imagem através de transformações geométricas. Transformações geométricas são operações 

de processamento de imagens cujo principal efeito é a alteração da posição espacial dos pixels 

que a compõem, destacando entre elas: ampliação e redução do zoom, rotação, translação e 

espelhamento (MARQUES; VIEIRA, 1999). O objetivo desta técnica computacional é 

identificar correspondências entre diferentes imagens, utilizando a disposição dos objetos na 

imagem para encontrar características morfológicas semelhantes para depois se aplicar 

técnicas de reconhecimento de padrões. Neste sentido, a conexão com um banco de dados (do 

inglês, database) que permite o armazenamento das características extraídas se faz necessário 

(DETCHEVA, 1998; ROSHTKHARI; SETAREHDAN, 2008; SOUZA, 2011). 

 

2.3.2.5 Reconhecimento de padrões 

  

Posteriormente a extração de características, parâmetros são calculados, como por 

exemplo: com a altura e largura da estrutura cromossômica é possível calcular a área do 

objeto. Estes parâmetros que descrevem os objetos permitem que os mesmos sejam de forma 

automática, agrupados em classes de acordo com a similaridade, ou seja, o reconhecimento de 

padrões (GONZALEZ; WOODS, 2008).   

Este processo emprega algoritmos sofisticados, nos quais existem níveis de automação 

simples e sofisticados. No primeiro, a intervenção humana é fundamental, tal como os 

reconhecimentos baseados em técnicas estatísticas. Nos mais sofisticados, o computador 

reconhece diversos objetos através de técnicas de Inteligência Artificial
8
 (IA) com pouca ou 

nenhuma intervenção humana, tal como as redes neurais (PANTALEÃO, 2003).  

As redes neurais são a implementação de um modelo simplificado e idealizado do 

funcionamento dos processos biológicos, no qual cada elemento da Rede Neural é uma 

unidade lógica de limiar, como ilustrado na Figura 22. É análogo a um modelo simplificado 

do funcionamento de um neurônio, como mostra o modelo clássico de McCulloch–Pitts. 

Várias entradas (que no caso da análise de imagem são os valores dos parâmetros medidos ou 

a intensidades de pixel) são ponderadas e somadas, e o total comparado com um valor de 

limiar. Se o limite for excedido, o neurônio "dispara". Em um sistema biológico, o neurônio 

                                                           
8
 Como o próprio nome já diz, IA simula a inteligência humana, ou seja, são sistemas que analisam 

sensorialmente o ambiente ao seu redor e, assim, realizam ações que elevam ao máximo as chances de sucesso. 
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envia impulsos como entradas para outros neurônios, numa Rede Neural se transmite um 

valor calculado de saída (uma probabilidade) para outra unidade lógica limiar (RUSS, 2007; 

GONZALEZ; WOODS, 2008). 

 

Figura 22 – Diagrama esquemático de uma Rede Neural: (a) componentes físicos de um 

neurônio; (b) modelo McCulloch–Pitts; e (c) unidade lógica de valor limiar 

 

Fonte: Adaptado de Russ (2007) 

 

O perceptron é um classificador linear, sendo visto como a Rede Neural mais simples. 

Quando ligado em múltiplas camadas, com algumas decisões de baixo nível passando 

informações para os níveis mais elevados, produz um sistema capaz de tomar decisões com 

base em diversos tipos de entradas. Por essa interconexão, as redes neurais artificiais são 

capazes de modelar relações lineares e não lineares, podendo calcular diversas funções 

matemáticas complexas que são realizadas em um computador digital (RUSS, 2007; VON 

ZUBEN; ATTUX, 2013).   
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A topologia clássica de uma Rede Neural é mostrada na Figura 23. Cada neurônio 

artificial calcula como perceptron, produzindo uma saída que é uma combinação ponderada 

de seus valores de entrada. Estas saídas são encaminhadas através de, pelo menos, uma 

camada oculta antes de atingir a camada de saída. A camada de saída produz saídas que são 

discretas, selecionando um ou no máximo alguns valores (RUSS, 2007).  

 

Figura 23 – Diagrama esquemático de uma Rede Neural básica com uma camada intermediária 

 

Fonte: Russ (2007) 

 

A aquisição de conhecimento da Rede Neural ocorre por um processo de 

aprendizagem, denominado de treinamento, onde esta rede tem o peso dos seus neurônios 

ajustados para produzir os padrões de saída. Quando uma conclusão correta é atingida, o peso 

das contribuições dos neurônios que contribuíram para a decisão é aumentado e o contrário 

também ocorre (RUSS, 2007).    

Existem vários algoritmos de treinamento de redes neurais, sendo os mesmos 

agrupados em dois paradigmas principais: não supervisionado (modelo de regressão 

paramétrica) e aprendizado supervisionado (modelo de regressão não paramétrica). O 

primeiro caracteriza-se pela ausência da função de ativação (define a saída para as respectivas 

entradas aplicadas). No aprendizado supervisionado, o treinamento é realizado apresentando-

se a Rede Neural na forma de exemplos, informações a respeito do ambiente, com entradas e 

saídas conhecidas. Deste modo, o treinamento é guiado para permitir a aprendizagem da 

função de ativação (VON ZUBEN; ATTUX, 2013).  
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Um exemplo de aprendizado supervisionado é a Rede Neural com funções de base 

radial (RBF) (do inglês, Radial Basis Function Neural Network) que utiliza funções de base 

radial como funções de ativação (HAYKIN, 2001; VON ZUBEN; ATTUX, 2013). Além da 

Rede Neural RBF (MUSAVI et al., 1998), outras redes neurais já foram utilizadas para 

classificação de cromossomos, por exemplo: Multi Layer Perceptron (MLP) treinada por 

retropropagação (GRAHAM et al., 1992; MAN CHO, 2000; MORADI; SETAREHDANB, 

2006), Probabilistic Neural Network (PNN), Higher-order neural networks (ZARDOSHTI-

KERMANI; AFSHORDI, 1995), Kohonen networks (HAMAMI et al., 2005) e Wavelet 

Neural Network (OSKOUEI; SHANBEHZADEH, 2010). A Rede Neural RBF caracteriza-se 

pela hipótese de que as funções de base radial expandem os padrões de entrada para um 

espaço multidimensional, onde os cromossomos podem ser separados da base por função 

linear multidimensional (HAYKIN, 2001), como mostra a Figura 24:  

 

Figura 24 – Função de base radial linear separando dois padrões de entrada 

 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001) 

 

As redes neurais do tipo RBF foram desenvolvidas baseadas na teoria de aproximação 

de funções, que trata de aproximar uma função contínua e multivariada y(x) por uma função 

de aproximação f(w,x) dado um número fixo de parâmetros w (x e w são vetores reais de 

dimensões m e h, respectivamente), representando uma combinação linear de um conjunto de 

m funções fixas, como mostra a equação 17:  

 

                                                   (17) 
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São denominadas funções-base pela analogia com o conceito de combinação linear de 

vetores-base. Uma função de ativação de base radial é caracterizada por apresentar uma 

resposta que decresce (ou cresce) monotonicamente com a distância a um ponto central. O 

centro e a taxa de decrescimento (ou crescimento) em cada direção são alguns dos parâmetros 

a serem definidos. Uma função de base radial monotonicamente decrescente típica é a função 

gaussiana, dada para o caso escalar na forma da equação 18:  

 

hj (x) = exp [– (x–cj)
2
 / rj 

2 
]                                           (18) 

 

Sendo cj o centro e rj a taxa de decrescimento da função de base radial Gaussiana. 

 

No caso multidimensional, hj (x) assume a forma da equação 19: 

 

hj (x) = exp (– (x–cj)
T
 ∑ j 

–1
 (x–cj))                                    (19) 

 

Onde  

x = [x1  x2  ...  xn]
T
 é o vetor de entrada; 

cj = [cj1  cj2  ...  cjn]
T
 é o vetor que define o centro da função de base radial;  

∑ j é a matriz de covariância, definida positiva e diagonal, dada por:  

  

 

De modo que hj (x) pode ser expandida na equação 20: 

 

        (20) 
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Neste caso, os elementos do vetor σj = [σj1  σj2  ...  σjn]
T
 são responsáveis pela taxa de 

decrescimento da gaussiana junto a cada coordenada do espaço de entrada. Além disto, o 

argumento da função exponencial é uma norma ponderada (||  ||) da diferença entre o vetor de 

entrada e o centro da função de base radial (MUSAVI et al., 1998; HAYKIN, 2001; 

DÜMPELMANN et al., 2012; VON ZUBEN; ATTUX, 2013).  

Desta maneira, a Rede Neural RBF para uma única saída (Figura 25) possui como 

função de ativação a equação 21: 

 

          (21) 

 

Figura 25 – Esquemático da Rede Neural RBF para uma única saída 

 

Fonte: Von Zuben; Attux (2013) 

 

Uma das técnicas de treinamento das Redes Neurais RBF é o aprendizado dos pesos 

da camada de saída, responsáveis pela combinação linear das ativações da camada 

intermediária, empregando técnicas como pseudo-inversão e o método dos Mínimos 

Quadrados Ortogonais (do inglês, Orthogonal Least Squares - OLS). Conhecendo a saída, o 

objetivo do treinamento é encontrar os vetores de peso wj tal que o erro entre a saída de 
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destino e os valores reais é minimizado. Em resumo, as redes neurais RBF possuem uma 

única camada intermediária, apenas com neurônios de funções de base radial; os neurônios de 

saída são sempre lineares; e as entradas são processadas pelos neurônios da camada 

intermediária a partir de uma norma ponderada da diferença entre ambos os vetores 

(MUSAVI et al., 1998; HAYKIN, 2001; DÜMPELMANN et al., 2012; VON ZUBEN; 

ATTUX, 2013).   

Para classificação automática por uma Rede Neural, o treinamento é a etapa essencial, 

no qual um conjunto de características é extraído das imagens que compõem o banco de 

dados. Autores sugerem que as Redes Neurais são os melhores classificadores 

cromossômicos, principalmente, quando o número de classes utilizadas é pequeno (MORADI; 

SETAREHDANB, 2006). A classificação automática é a etapa final da automatização de 

ensaios biodosimétricos através de sistemas computadorizados. Neste contexto, o objetivo 

geral desta pesquisa foi disponibilizar um software gratuito para Dosimetria citogenética 

através de ferramentas computacionais de processamento digital de imagens em linguagem de 

programação C++.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Perfil do estudo 

 

O estudo foi do tipo observacional analítico em modelagem computacional e realizado 

no Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada - LAMBDA, localizado no 

Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco - DEN/UFPE.  

O objeto deste estudo foram imagens microscópicas de metáfases cromossômicas com e sem 

ACI obtidas a partir do cultivo de linfócitos humanos de sangue periférico, controle (não 

irradiado) e irradiados in vitro (doses de 2,0 e 3,0 Gy) a partir de uma fonte de Cobalto-60 e 

raios-X. Estes valores de doses foram escolhidos por produzirem um número adequado de 

ACI para a pesquisa. As lâminas foram coradas com uma solução de Giemsa a 5% de acordo 

com o protocolo de Guerra e Souza (2002) (APÊNDICE A).  

 

3.2 Influência da qualidade das preparações cromossômicas 

 

A influência dos procedimentos citogenéticos foi avaliada em dezenove (19) metáfases 

de linfócitos do sangue periférico, de acordo com, três critérios: (1) nitidez, metáfases com 

pouca ou nenhuma sobreposição sem cromátides sobrepostas; (2) contração excessiva dos 

cromossomos; (3) dispersão uniforme dos cromossomos. Para o segundo critério, a adição do 

inibidor mitótico à cultura celular foi realizada de duas maneiras distintas: com 0h e 45h após 

o início da cultura celular. A condensação excessiva dos cromossomos foi investigada por 

meio da mensuração do tamanho médio dos cromossomos. A medição foi realizada através de 

ferramentas computacionais, usando o programa ImageJ (IMAGEJ, 2013). 

 

3.3 Ferramentas empregadas 

 

Para o desenvolvimento do aplicativo utilizaram-se dois microcomputadores: um do 

LAMBDA com processador Intel® Core™ i3-2310 XP 64 2,90 GHz, 4GB de memória RAM 

e sistema operacional Microsoft® Windows 7; e outro localizado na Universidade de Freiburg 

com processador Intel® Core™ i7-2310 XP 64 2.7 GHz, 8GB de memória RAM, placa de 
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vídeo GeForce® GT 650M com 1024MB de memória RAM e sistemas operacional Mac OS® 

10.8. 

A estrutura do aplicativo desenvolvido utilizou um software genérico originalmente 

idealizado para o Framework V Project Simbio, da União Européia. Para tanto, as aplicações 

na área de localização de fontes de sinais eletroencefalográficos foram adaptadas para o 

processamento automático de imagens microscópicas de células em divisão celular. Com isso, 

novos projetos de classes e funções foram adicionados ao programa para o pré-

processamento, segmentação e classificação de imagens.  

A linguagem de programação utilizada foi o C++, desenvolvido no ambiente integrado 

de desenvolvimento (IDE) Qt Creator. O framework Qt pertence à Nokia e foi desenvolvido 

por Haarvard Nord e Eirik Chambe-Eng. A principal vantagem do Qt é a possibilidade de 

desenvolver e depurar um mesmo programa nos diversos sistemas operacionais (Linux, 

MacOs e Windows). Qt Creator oferece um editor visual totalmente integrado, o Qt Designer 

que é uma ferramenta desenvolvida para a concepção e construção de interfaces gráficas do 

usuário (GUI) de widgets do Qt, como mostra a Figura 26. A GUI CromoSomeClassification 

foi apresentada nos resultados (QT CREATOR, 2013). 
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Figura 26 – Screenshot do Qt Designer 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Todavia, também foi empregada outra linguagem complementar, o Java, através do 

uso do programa reconhecido na área de processamento de imagens, o ImageJ. A plataforma 

ImageJ foi desenvolvida por Wayne Rasband no U.S. National Institutes of Health (NIH) e 

oferece um conjunto de ferramentas para visualização e manipulação de imagens. O ImageJ é 

implementado inteiramente em Java e, assim, também independente do sistema operacional 

(BURGER; BURGE, 2009). 

A grande vantagem é que o modelo de execução dinâmica do Java permite que novos 

módulos (plugins) sejam instalados independentementes do código original. Este rápido 

retorno faz do ImageJ uma plataforma ideal para desenvolvimento e teste de novas técnicas e 

algoritmos de processamento de imagens, particularmente em imagens médicas e biológicas. 

Além disso, está disponível gratuitamente, podendo ser instalado e usado legalmente sem 

taxas de licenciamento em qualquer computador. A Figura 27 apresenta a janela principal da 

plataforma ImageJ e seus principais menus de entrada (BURGER; BURGE, 2009; IMAGEJ, 

2013). 

 

Figura 27 – Janela inicial do software ImageJ e os seus principais menus de entrada 

 

Fonte: Extraído de Burger; Burge (2009) 

 

Outra ferramenta empregada foi o gerenciador gratuito para banco de dados SQLite, o 

SQLiteStudio (versão 2.0.28). Este programa possui diversas vantagens, tais como: único 
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arquivo executável sem necessidade de conhecimento da linguagem SQL; interface intuitiva, 

com um editor que distingue automaticamente as palavras reservadas, distinguindo comandos 

de funções e variáveis, no qual todos os recursos estão em uma GUI simples; executável em 

diversos sistemas operacionais: Windows 9x/2k/XP/2003/Vista/7, Linux, MacOS X, Solaris, 

FreeBSD; disponível em diversas línguas, inclusive português; exporta para vários formatos 

(SQL, CSV, HTML, XML, PDF, JSON, dBase) e  importa dados de vários formatos (CSV, 

dBase, arquivos de texto personalizados). A Figura 28 apresenta a janela principal do 

gerenciador SQLiteStudio com o banco de dados desenvolvido para este projeto.  

 

Figura 28 – Screenshot do SQLiteStudio 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.4 Etapas do Processamento digital de imagens 

 

A Figura 29 apresenta o resumo da metodologia utilizada neste trabalho: 

  

Figura 29 – Fluxograma das etapas do processamento de imagens em Dosimetria citogenética  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.1 Aquisição das Imagens 

 

Após a preparação das lâminas, as imagens citogenéticas foram analisadas através de 

microscópio óptico de campo claro – Leica Microsystems DME. De tal modo, foram 

localizadas células em metáfase, por meio de uma lente objetiva microscópica de baixa 

ampliação (20X) e depois, com auxílio de óleo de imersão, os cromossomos e suas alterações 

foram observados em alta ampliação com uma lente objetiva de 100X. A abertura do 
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diafragma do microscópio foi máxima para aquisição das imagens, sendo este o método 

padrão para captura de imagens em lâminas coradas. 

A aquisição de imagens foi realizada por meio de uma câmera digital acoplada ao 

microscópio com resolução de 7,1 megapixels, LCD 1,8'', zoom óptico de 3,6 vezes e lente 

Leica DC150 (Figura 30).  A resolução e a compressão com perda de dados das imagens 

fotografadas correspondem aos valores máximos da máquina fotográfica (Large Superfine), o 

que mantém a qualidade das imagens. O formato mais popular para câmeras digitais com esta 

característica é o JPEG, que suporta 8 bits por cor (vermelho, verde e azul) e produz tamanhos 

de arquivo relativamente pequeno. Além disso, máquinas fotográficas digitais da marca 

Canon não possuem extensão para formato TIFF, cuja compressão aplicada é sem perdas de 

dados e mais adequada para o processamento de imagens.  

 

Figura 30 – Microscópio óptico de campo claro Leica DME 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As configurações do ângulo visual (focus point, macro, AF-assist light, AF-operation, 

Flash) e de fotografia (White balance, Exposure compensation, Flash Exposure Level, 

Metering Mode, ISSO Speed, Photo Effect, AE Mode) foram mantidas no padrão automático. 

A única exceção corresponde ao White Balance, que foi substituído pelo Cloudy por manter 

com maior fidelidade a imagem vista pelo citogeneticista no microscópio, e por apresentar 
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visualmente um melhor contraste. As células em metáfase foram digitalizadas com 180 dpi de 

resolução pelo software de captura de imagens ZoomBrowser EX 5.0 desenvolvido pela 

Canon (Figura 31). 

 

Figura 31 – Software ZoomBrowser EX: (a) tela inicial do programa e (b) tela da captura de 

imagens 

 

                       (a)                                                                                          (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esse processo gerou imagens com as seguintes características: 

 Resolução da imagem: 3072x2304 pixels; 

 Tamanho médio do arquivo: 1,6 Mbytes; 

 Extensão do arquivo: JPEG (Jpeg); 

 Distância focal: 20.7 mm 

 Zoom digital: 1,2x 

 Padrão de cores: modelo RGB – com 24 bits; 

 Filtro de cor: azul. 
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3.4.2 Realce da imagem  

 

Este pré-processamento busca aumentar o contraste da imagem, eliminar possíveis 

ruídos e colocar em evidência alguma região de interesse. A Metáfase 7 foi usada na 

demonstração dos resultados. 

 

3.4.2.1 Transformação da imagem colorida em tons de cinza de 8 bits  

 

De maneira geral, os algoritmos de pré-processamento lidam com imagens em 256 

níveis de cinza. Portanto, três estratégias foram analisadas para obter imagens de 8-bits: 

converter diretamente a imagem para 8-bits, analisar isoladamente as bandas do sistema 

padrão RGB e mudar o sistema de core. Como os cromossomos diferenciam-se do fundo 

quanto à tonalidade, a mudança do modelo de cor foi empregada a fim de explorar essa 

característica. O sistema de cor YUV foi escolhido por tratar as componentes luminância e 

crominância isoladamente.  

 A transformação do sistema de cores foi adaptada do plugin Color Transformer (Luv, 

Lab, HSI, HSV, HSL, etc.) disponível no site da plataforma ImageJ:  http://rsbweb.nih.gov/ij. 

Neste algoritmo, primeiramente, uma normalização dos pixels de 0 a 255 é realizada para 

cada banda do sistema RGB, expandindo o histograma da imagem e, assim, aumentando o seu 

contraste. O uso da normalização é desejável, pois as três bandas poderão ter seus histogramas 

com a mesma média e desvio-padrão, obtendo-se assim um balanceamento de cores para a 

seleção da melhor banda. Posteriormente, realiza-se a transformação linear pela equação 

matricial que os correlaciona.  

 

3.4.2.2 Subtração do Background  

 

Duas estratégias foram testadas para gerar uma imagem que representasse o 

background da imagem. A primeira foi adaptada do algoritmo de Huber (2001), no qual, a 

partir de uma imagem de entrada, calcula-se o valor do nível de cinza local a cada 256x256 

pixels e, então, utiliza-se a interpolação bilinear para obter uma nova imagem com a mesma 

resolução da original. A segunda representa o background pela captura de uma lâmina 

http://rsbweb.nih.gov/ij
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microscópica não corada, com os ajustes de intensidade de luz e foco, normalmente 

utilizados. Por último, realiza-se a subtração da imagem original pelo background gerado.  

 

3.4.2.3 Filtros no domínio espacial 

 

Diversos softwares comerciais e desenvolvidos no meio acadêmico para 

processamento de imagens em Dosimetria citogenética utilizam filtros no domínio espacial, 

principalmente para suavização e eliminação de ruídos (DETCHEVA, 1998; HUBER et al., 

2001; PANTALEÃO, 2003; HAMAMI et al., 2005; METAFER, 2009; JAHANI et al., 2011). 

Diante disto, foram estudados nesta pesquisa três filtros: passa alta (máscara 3x3), da média 

(máscara 7x7) e da mediana (máscara 5x5). A Figura 32 mostra as máscaras utilizadas para o 

filtro passa alta e da média, respectivamente. O comportamento empregado nas bordas dos 

três filtros é adicionar zeros às linhas e colunas. 

 

Figura 32 – Filtros no domínio espacial; (a) filtro passa alta 3x3; (b) filtro da média 7x7 

 

                                                   (a)                                                      (b)                                                  

Fonte: Gonzalez; Woods (2008) 

 

3.4.2.4 Aprimoramento do contraste das imagens 

 

 O aprimoramento do contraste através da modificação do histograma também está 

disponível em diversos softwares para Dosimetria citogenética (HAMAMI, 1995; POLETTI, 

et al., 2008; WENZHONG E SHUQUN, 2008; METAFER, 2009; SOUZA, 2011). A técnica 

de ampliação do histograma foi adaptada do ícone de ajuste do brilho/contraste do ImageJ. De 

acordo com a equação 10, a nova imagem depende do nível máximo e mínimo de cinza da 
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imagem de entrada. O valor máximo foi definido como o valor médio dos níveis de cinza 

(dMean) e o valor mínimo por 0,5*dMean, sendo estes números escolhidos após análise de 

histogramas. 

 

3.4.3 Segmentação da imagem  

 

Ambas as metodologias utilizadas na segmentação de imagens, por descontinuidade e 

similaridade dos níveis de cinza, foram estudadas e implementadas no aplicativo. No entanto, 

a detecção das linhas e bordas da imagem, avaliada pelo filtro Sobel, não teve a finalidade de 

segmentação, mas de extração de características. Pela limiarização foram analisadas 35 

imagens com 46 estruturas cromossômicas. A limiarização foi realizada por 3 métodos 

distintos: (1) D*valor de cinza máximo da imagem (dMax), sendo D = 0,73; 0,85 ou 0,93. 

Estes valores forem escolhidos, ajustados de maneira empírica e o melhor valor utilizado pela 

limiarização global simples; (2) método de Otsu; (3) adaptação do método de previsão do 

número de cromossomos desenvolvido por Ji (1994). Neste caso, não se considera a área dos 

cromossomos, mas se adapta o threshold de Otsu até a segmentação encontrar o número 

desejado de cromossomos (46).  

Após a segmentação, técnicas para processamento de imagens binárias foram 

utilizadas: operação morfológica de abertura com um elemento estruturante 3x3 de 

conectividade 8 e crescimento de regiões. Além destas, os critérios de seleção de tamanho 

adaptados de Wenzhong e Shuqun (2008) e técnicas de separação de objetos também foram 

utilizadas. A separação manual consistiu em desenhar linhas brancas de espessura de 1 pixel 

e, assim, a segmentação deveria ser realizada novamente.  

 

3.4.4 Extração de características  

 

A extração de características dos objetos de interesse é essencial na diferenciação das 

classes de cromossomos normais e dicêntricos. A estratégia de reposicionamento das imagens 

foi utilizada através da transformação geométrica de rotação, a fim de que os cromossomos 

ficassem alinhados perpendicularmente ao eixo x do plano cartesiano (LÖRCH et al., 1989). 

Se esta condição não for verdadeira, é obtida a transposta da matriz da imagem A
T
 com base 



78 

  

 

na largura e comprimento dos cromossomos em pixels, ou seja, se comprimento ≤ largura, 

então A(x,y) = A
T
, como mostra a Figura 33 (ROSHTKHARI, SETAREHDAN, 2008; 

SOUZA, 2011).  

 

Figura 33 – (a) Imagem original em níveis de cinza e (b) sua transposta 

 

                                      (a)                                                                   (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com a imagem cromossômica reposicionada, as coordenadas de dois pontos médios 

são identificadas para se efetuar a rotação e determinar em quantos graus e em qual sentido 

isso ocorrerá. São traçados dois vetores de projeção horizontal (eixo y) a fim de localizar a 

coordenada x do plano cartesiano do primeiro e do último pixel de cada vetor: um a ¼ e outro 

a ¾ do comprimento total, como ilustrado na FIGURA 34. Com esta coordenada, o ponto 

médio de cada vetor é calculado pela equação 22 (DETCHEVA, 1998; SOUZA, 2011).  

 

Pmédio = 
                  

 
                                          (22) 

 

O ângulo de rotação é dado pela equação 23: 

  

α = arctg  
  é     

  é     
                                              (23) 

Se  

Pmédio 1 = Pmédio 2, o comprimento do cromossomo é paralelo a coordenada y   

Pmédio 1 < Pmédio 2, rotação ocorre no sentido horário ( – α) 

Pmédio 2 < Pmédio 1, rotação ocorre no sentido anti-horário (α) 
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Figura 34 – Transformação geométrica de rotação: (a) identificação dos pontos médios e (b) 

rotação da imagem com um ângulo α. 

 

                                      (a)                                                                 (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Após a padronização do posicionamento das imagens cromossômicas, as 

características foram extraídas dos cromossomos e armazenadas no banco de dados SQLite, 

cuja implementação no projeto utilizou a biblioteca Framework Qt para acesso ao banco de 

dados, e o driver SQLite para conexão ao banco de dados também disponível no Framework 

Qt. Assim, foi produzindo um único arquivo e de fácil administração. O banco de dados 

Dicentricos é formado por duas (2) tabelas: a primeira com as informações referentes às 

imagens e a segunda aos cromossomos.  

A tabela Images é útil no gerenciamento dos dados do laboratório e contém os 

seguintes campos: id (identity) que incrementa um valor a cada nova inserção; basedirectory – 

a pasta de origem da imagen; filename – o nome do arquivo; datetime – as informações com a 

data e a hora que a imagem foi classificada; technique – informação sobre qual técnica de 

coloração e bandeamento foi utilizada, sendo inserida manualmente; size x e size y – largura e 

altura da imagem, respectivamente; camera type – a câmera utilizada para captura das 

imagens (inserido manualmente); coord x e coord y – coordenadas da metáfase na lâmina para 

uma possível revisão do operador (inserido manualmente).  
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A segunda tabela, Chromosomes, é utilizada no treinamento da Rede Neural e contém 

os seguintes campos: id; id_image; chromosomeindex – o índice atribuído ao cromossomo 

após a segmentação, pos x e pos y – posição do cromossomo na metáfase; size x e size y – 

largura e altura do cromossomo, classification – classificação do cromossomo; meanvalue – 

valor médio dos níveis de cinza do cromossomo; borderlength – tamanho da borda do 

cromossomo; pixelsgray – matriz com os valores de pixels de cada cromossomo. O 

APÊNDICE B exibe os cromossomos dicêntricos utilizados no banco de dados. 

 

3.4.5 Reconhecimento de Padrões 

 

As informações extraídas dos cromossomos isolados foram conectadas a um banco de 

dados que permite o reconhecimento de padrões de interesse. Esta etapa foi realiza através da 

Rede Neural RBF, adaptada de aplicações envolvendo sinais eletroencefalográficos 

(DÜMPELMANN et al., 2012). Antes da etapa do treinamento da Rede Neural, o filtro da 

mediana foi aplicado, de modo a realizar um pré-processamento nos dados de entrada, ou seja, 

nas características extraídas dos cromossomos. Estas foram: largura, comprimento, 

comprimento da borda (perímetro) e a matriz de pixels com os níveis de cinza. A partir destes 

foram obtidas três medidas: o fator de forma (FF), perfis de densidade e o perfil de contorno. 

FF é uma representação estrutural que avalia a semelhança das estruturas cromossômicas com 

um círculo ideal (ou seja, o valor de FF tende a 1 e, é definido pela equação 24 

(ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2001; PANTALEÃO, 2003):  

 

 

FF   
  

     
                                                      (24) 

 

Onde 

P = perímetro; 

π = número PI (3,1416...) 

A = Área (definida pela altura x comprimento). 

Os perfis de densidade são as medidas mais amplamente utilizadas e importantes na 

classificação automática de cromossomos (BAYLEY et al., 1991; JI, 1994; MUSAVI et al., 

1998; MAN CHO, 2000; HAMAMI et al., 2005; ROSHTKHARI; SETAREHDAN, 2008; 
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SOUZA, 2012). É definido como um vetor unidimensional obtido pela distribuição dos níveis 

de cinza do cromossomo ao longo do seu eixo longitudinal ou da sua linha central  

(Figura 36). Para este trabalho, o perfil de densidade do eixo central foi simplificado: dada 

uma altura, percorre-se todo o cromossomo longitudinalmente (em amarelo) de um extremo 

até o outro (em vermelho na Figura 35) e o valor de cinza do ponto central é obtido (em verde 

na Figura 36).  

 

Figura 35 – Perfil de densidade do cromossomo 

 

Fonte: Adaptado de Bayley (1991) 

 

A última característica extraída foi o perfil de contorno dos cromossomos que 

contabiliza o número de vales, ou seja, os possíveis candidatos a centrômeros (LÖRCH et al., 

1989; GRAHAM et al., 1992; MAN CHO, 2000). O perfil consiste em: (a) dado um 

cromossomo em níveis de cinza, seu (b) contorno e o eixo central são obtidos, (c) o 

cromossomo é rotacionado de modo que o seu eixo central coincida com o eixo X do plano 

cartesiano, (d) no qual será analisado o contorno superior e (e) o número dos menores vales é 

contabilizado (FIGURA 36). 

 

Figura 36 – Esquemático do algoritmo do perfil de contorno 

 

             (a)                               (b)                            (c)                              (d)                                (e)  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Durante o treinamento, os parâmetros da função de base radial (equação 25) e do vetor 

de ponderação linear foram determinados. A base para o treinamento foram 2 grupos de 

cromossomos classificados em dicêntricos e normais, cada classificação contendo pelo menos 

34 e 195 elementos, respectivamente. Os valores dos dois conjuntos (cromossomos normais e 

cromossomos dicêntricos) foram utilizados para determinação dos parâmetros das funções de 

base radial Gaussiana: 

 

                                           (25) 

Onde: 

x é o vetor de características para um determinado intervalo de tempo; 

cj é o centro da função de base radial Gaussiana e σj seu desvio padrão; 

||  || a norma euclidiana.  

Os centros das funções gaussianas foram determinados através de um algoritmo de 

agrupamento K-means com base nos vetores das características dos cromossomos normais e 

dicêntricos. O desvio padrão foi estimado com base na distância entre os centros das classes, 

determinada pelo algoritmo K-means. Para o resultado final da Rede Neural f(x), as saídas das 

Gaussianas são ponderadas pelos pesos lineares (wj), como mostra a equação 26. Para 

classificação automática dos cromossomos, 30 unidades RBF (neurônios) foram utilizadas. 

 

                                       (26) 

 

Para determinação dos pesos, o sistema de equações lineares (equação 27) foi 

resolvido para n eventos de entrada.  

                          (27) 
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Onde  

RBFij são as saídas da Gaussiana; 

f(x)i são os valores da saída do sistema para os dados de entrada do treinamento que 

foram ajustados como 1 para os cromossomos normais e -1 para os cromossomos 

dicêntricos. Ou seja, na classificação o valor na saída da Rede Neural é:  

f(x) > 0: normal e, 

f(x) < 0: dicêntrico 

O sistema de equações lineares para determinação dos pesos foi resolvido pelo Método 

dos Mínimos Quadrados, usando o conceito de matriz pseudo-inversa.  

Assim, a classificação automática dos cromossomos é constituída por uma unidade de 

pré-processamento que tem como resultado um vetor característico que é a entrada da Rede 

Neural RBF. As saídas da unida RBF são linearmente ponderadas para a saída final f(x). A 

Figura 37 descreve esta classificação: 

 

Figura 37 – Fluxograma da classificação automática dos cromossomos 

 

Fonte: Adaptado de Dümpelmann et al (2012)  

 

O procedimento padrão do programa para classificação automática é: 

1. Recuperar os cromossomos classificados no banco de dados; 

2. Treinar a Rede Neural RBF e obter os parâmetros da função gaussiana e do 

vetor de propagação linear; 

3. Ler os parâmetros de classificação; 

4. Após a segmentação da imagem, classificar automaticamente os cromossomos. 
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3.4.6 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos em cada etapa do pré-processamento foram avaliados por 

medidas estatísticas descritivas, como: histograma, desvio padrão (σ), média (μ), moda (M) e 

valores máximos e mínimos de pixels. Estas medidas foram obtidas pelo software ImageJ. A 

etapa de segmentação foi analisada por estatística inferencial utilizando a análise da variância 

(ANOVA), seguida do pós-teste de Tukey para comparação entre as médias. Para estas análise 

foi utilizado o software Bioestast (versão 5.3). O teste da ANOVA verifica se existe uma 

variância significativa entre as amostras, com um nível de significância de 5%. Caso a 

variância seja significativa, realiza-se a comparação entre as médias a partir do teste de Tukey 

com um nível de significância de 1%, ou seja:  

 p-valor > 0,01, a diferença entre as amostra é não significante; 

 p-valor < 0,01, a diferença entre as amostra é significante. 

O resultado final da classificação automática dos cromossomos dicêntricos foi 

realizado pelo gráfico ROC que avalia a sensibilidade e especificidade dos dados com base 

nas taxas de FN e FP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Influência da qualidade das preparações cromossômicas 

 

O critério estabelecido para análise baseou-se na contagem correta do número de 

cromossomos após a etapa final de segmentação. Três situações foram consideradas:  

(1) correta – se o software forneceu o número exato de cromossomos; (2) correta após 

separação – se forneceu o número exato, somente, após a técnica de separação de objetos 

desenvolvida ou (3) incorreta – se a contagem correta não foi obtida. A Tabela 2 resume esses 

critérios e apresenta o tamanho médio dos cromossomos. 

   

Tabela 2 – Tamanho médio dos cromossomos e percentual de acerto de acordo com a contagem 

correta do número de cromossomos para os três grupos distintos 

Classificação 
Nº de 

imagens 

Tamanho médio dos 

cromossomos 

Contagem Percentual de 

acerto 

Nitidez e 

sobreposição 

 

9 

 

94 pixels 

Correta 22,22% 

Correta após separação 66,67% 

Incorreta 11,11% 

Contração 

excessiva 

 

 5 

 

54 pixels 

Correta 20,00% 

Correta após separação 80,00% 

Incorreta 00,00% 

Dispersão não-

uniforme dos 

cromossomos 

5 

 

 

___ 

Correta 0,00% 

Correta após separação 0,00% 

Incorreta 100,00% 

 

A obtenção de metáfases nítidas está diretamente relacionada ao emprego de um 

protocolo adequado para a preparação de cromossomos humanos. Além das estruturas 

cromossômicas, artefatos como núcleos interfásicos, resíduos, citoplasma corado e objetos 

não classificados devido a erros de segmentação do sistema são frequentemente encontrados 

(BAYLEY et al., 1991; AGAM; DINSTEIN, 1997).  

Por outro lado, a baixa qualidade proveniente da coloração utilizada, da própria lâmina 

e das características do microscópio quanto à luminosidade e ao foco (WENZHONG; 

SHUQUN, 2008) proporcionam o aumento de falhas na segmentação, decomposições 

indesejáveis de cromossomos individuais, contagem super ou subestimada do número de 

estruturas e classificação da sobreposição de cromátides-irmãs como dicêntricos (HUBER et 
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al, 1998; LEMOS-PINTO; AMARAL, 2011). A Figura 38 mostra uma metáfase adequada 

para os padrões definidos pela IAEA (Figura 38a), bem como a respectiva contagem das 

estruturas cromossômicas (Figura 38b).  

 

Figura 38 – (a) Metáfase adequada para os padrões da IAEA (b) e a respectiva contagem das 

estruturas cromossômicas  

 

(a)                                                                                     (b)  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O único resultado incorreto do grupo das metáfases adequadas ocorreu devido à fraca 

incorporação do corante Giemsa às estruturas cromossômicas, como mostra a Figura 39. 

Cromossomos muito claros tendem a ter a mesma intensidade em níveis de cinza do 

background (Figura 39a) e, portanto, não são classificados como objetos. Por isso, a 

segmentação não é realizada de maneira correta (Figura 39b) ou o número de cromossomos é 

subestimado, mesmo que os critérios de qualidade da IAEA tenham sido respeitados. Este 

fato também foi descrito por Souza (2011), que para o desenvolvimento do aplicativo 

CHRIMAN optou por descartar este tipo de metáfase.   
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Figura 39 – (a) Cromossomos com a mesma intensidade em níveis de cinza do background (b) e a 

respectiva contagem dos objetos  

 

                                 (a)                                                                     (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao Colcemid, deve-se ajustar a concentração da solução para promover um 

número suficiente de células em M1 a serem analisadas, pois quanto menor o índice mitótico, 

maior é a taxa de erro dos sistemas automatizados (KANDA et al., 1994). Com relação ao 

tempo de adição, geralmente, o inibidor mitótico é adicionado duas ou três horas antes do fim 

da cultura celular, no entanto, alguns pesquisadores preferem adicioná-lo no início ou em 

meados do período (WILIKINS et al., 2008; SCHMID et al., 2009). Deve se notar que a 

adição inicial do Colcemid sem ajuste da concentração produz contração excessiva dos 

cromossomos, o que dificulta as contagens, tanto automática quanto manual 

(SENTHAMIZHCHELVAN et al., 2007; FERNANDES et al., 2008).  

Contudo, neste trabalho notou-se que mesmo com o ajuste da concentração do 

Colcemid, a adição inicial gerou cromossomos com aproximadamente metade do tamanho 

médio dos cromossomos quando este é adicionado 3 horas antes do final do cultivo celular 

(Figura 40). Para a etapa de segmentação isto não é uma dificuldade, como mostra os 

resultados na Tabela 2, pois os parâmetros determinados pela IAEA são mantidos. Porém na 

etapa de classificação, na qual características como comprimento e área são levadas em 

consideração, erros podem ser gerados.  

Outro estudo com cromossomos, porém com Bandeamento G, citou a grande diferença 

entre os tamanhos dos cromossomos entre metáfases como um empecilho para classificação 

automática. No entanto, o autor sugere que este problema pode ser resolvido com a escolha 
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adequada das lentes objetivas do microscópio (PANTALEÃO, 2003). Esta perspectiva não foi 

avaliada neste trabalho, sendo, portanto, uma sugestão para verificações futuras.  

 

Figura 40 – Condensação cromossômica elevada induzida pelo tempo de tratamento com 

Colcemid 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Atualmente, a principal dificuldade do processamento de imagens em Dosimetria 

citogenética continua sendo separar cromossomos sobrepostos e grupos aglomerados. Para 

evitar tal situação, a preparação das lâminas microscópicas de maneira adequada aumenta a 

dispersão uniforme dos cromossomos (GAJENDRAN; RODRIGUEZ, 2004; KARVELIS et 

al., 2010; DÜMPELMANN et al., 2011). 

Diversas são as técnicas de preparação das lâminas microscópicas. Entretanto, em 

todas elas, fatores como umidade, altura do gotejamento da suspensão celular e temperatura 

influenciam o espalhamento nas lâminas, tanto das metáfases como dos cromossomos 

(HENEGARIU et al., 2001; IAEA, 2011). A experiência adquirida no LAMBDA permite 

assegurar que a técnica de aquecimento em banho-maria a 70 °C seguida de secagem sobre 

placas metálicas apresenta melhores resultados do que o resfriamento das lâminas em freezer 

a –22 °C, removendo o citoplasma e auxiliando no espalhamento dos cromossomos 

(HENEGARIU et al., 2001; IAEA, 2011; LEMOS-PINTO, 2011) 

Como mostra a Figura 41a, a situação de 2 ou 3 cromossomos estarem unidos é muito 

comum, porém esta dificuldade pode ser solucionada através de técnicas manuais de 
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separação (Figura 41b). Em situações mais simples de cromossomos sobrepostos e de grupos 

de aglomerados, algumas técnicas de separação automática, como o watershed e a 

esqueletonização, podem ser úteis (GAJENDRAN; RODRIGUEZ, 2004; WENZHONG E 

SHUQUN, 2008; KARVELIS et al., 2010). Para casos mais complexos, o processamento de 

imagens não funciona e a metáfase analisada deve ser descartada (HUBER et al., 1998; 

DÜMPELMANN et al., 2011) como mostram os resultados da Tabela 2 e as Figuras 41c e 

41d. 

 

Figura 41 – Influência do espalhamento cromossômico no processamento de imagens em 

situações simples (a – b) e complexas (c – d) 

 

(a)                                                                                 (b) 

 

(c)                                                                                   (d) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os resultados apresentados nesta pesquisa também indicam que, embora a 

padronização dos procedimentos metodológicos seja fundamental para obtenção de metáfases 

de boa qualidade, não é possível obter uma uniformização total das preparações 

cromossômicas. E ainda existirão metáfases não adequadas para a contagem manual, bem 

como para o processamento de imagens. Isto ocorre porque a ação dos reagentes (Colcemid, 

KCl e Giemsa) e processos realizados no cultivo, processamento, fixação e coloração não 

ocorrem da mesma forma em todas as células, como mostra a Figura 42. Outra pesquisa 

também descreveu esta situação, na qual o preparo de lâminas microscópicas gera variações 

nas características morfológicas dos cromossomos, como nitidez e tamanho, sugerindo que 

um adequado processo de cultivo celular pode minimizar alguns fatores de incerteza 

(PANTALEÃO, 2003). 

 

Figura 42 – Metáfases adjacentes de uma mesma lâmina que apresentam diferentes intensidades 

de coloração e espalhamento 

      

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2 ChromoSomeClassification 

 

O aplicativo desenvolvido foi denominado ChromoSomeClassification. A interface 

desenvolvida disponibiliza todas as funcionalidades do programa na mesma tela. O layout do 

programa é formado por três (3) blocos: o primeiro localizado à esquerda, onde todas as 

etapas do pré-processamento e segmentação são realizadas; o segundo localizado à direita, 
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onde acontece a etapa de classificação; o terceiro bloco dispõe os cromossomos enfileirados e 

rotacionados, além de algumas informações referentes à segmentação. A interface também foi 

dividida em barras de ferramentas: File, Filter, Process, Database. A Figura 43 apresenta 

estes blocos, os menus da barra de ferramenta (Figura 44) e alguns botões de navegação.   

 

Figura 43 – Interface do aplicativo ChromoSomeClassification 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1. Menus  

 

Figura 44 – Menus do programa ChromoSomeClassification 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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File  

FileOpen – As imagens podem estar nos formatos JPEG e PNG; 

Save Image – Possibilidade de salvar cada imagem separadamente em disco rígido;  

ReadClassifier Parameters – Lê o arquivo com os parâmetros de classificação 

automática. 

 

Filter 

Highpass, Mean e Median – Filtros Passa-Alta, da Média e da Mediana, 

respectivamente;  

SubtractBackground – Remove o fundo contínuo e suave da imagem; 

Cut and Stretch Histogram – Técnica de ampliação do histograma da imagem; 

Sobel – Filtro Sobel para detecção de bordas das imagens; 

Luminance (YUV) – Seleção da banda Y do sistema de cores YUV. 

 

Process 

Segment – Segmentação por limiar fixo;  

Segment (Otsu) – Técnica de limiarização baseada no método de Otsu; 

Segment (Adapted to Count) – Técnica de segmentação adaptada do algoritmo 

desenvolvido por Ji (1994); 

Preprocessing – Realiza sequencialmente o processamento de imagens até obtenção 

de uma imagem segmentada; 

Undo last – Desfaz a última ação;  

Apply line on last image – Aplica a técnica de separação manual na imagem anterior; 

Apply line on current image – Aplica a técnica de separação manual na imagem atual; 

Classify Chromosomes – Classificação automática dos cromossomos. 

 

Database 

Location – Localização do banco de dados; 

Retrieve Classified Chromosomes from DB – Recupera as informações dos 

cromossomos do banco de dados para treinamento da Rede Neural RBF;  

Train Classifier from DB – Treinamento da Rede Neural RBF. 
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2. Clear line: 

Apaga a linha desenhada para separação manual. 

 

3. Botões de navegação da imagem 

Permite que o operador visualize os processamentos realizados na imagem. 

 

4. Botões de navegação dos objetos  

Permite que o operador percorra todos os objetos segmentados para realizar a 

classificação manual, apresentando no quadro acima cada objeto isolado. 

 

5. Lista de estruturas  

Apresenta as estruturas mais comuns nas metáfases em Dosimetria citogenética para 

classificação manual e automática. Inclui objeto não classificado, cromossomo 

normal, dicêntrico, anel acêntrico, anel com centrômero, fragmento, outras aberrações 

cromossômicas instáveis e estruturas não cromossômicas.  

 

6. Objetos segmentados  

Os objetos segmentados são contabilizados, rotacionados e enfileirados. Abaixo são 

exibidas as informações da segmentação: número de objetos segmentados, tamanho 

médio dos objetos em pixels e o valor médio dos objetos em pixels.  

 

4.3 Realce das imagens 

 

Esta seção apresenta e discute os resultados relativos às técnicas de realce das 

imagens, incluindo: transformação da imagem colorida para níveis de cinza; subtração do 

background; filtros espaciais e aprimoramento do contraste. A Metáfase 7 foi usada para 

demonstração dos resultados. As imagens capturadas pelo sistema de aquisição são do tipo 

colorida de 24 bits, no qual as informações de luminância e cor podem ser muito úteis no 

processamento digital de imagens. No entanto, a complexidade computacional do 

processamento de imagens coloridas é alta, devido ao processamento separado das três 

componentes de cor da imagem (ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2001). Portanto, o 
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primeiro passo deste trabalho foi a transformação da imagem colorida em uma nova com tons 

de cinza de 8 bits.  

Três estratégias foram analisadas: converter diretamente a imagem para 8-bits, analisar 

cada banda do sistema padrão RGB e a transformação para o sistema de cores YUV. 

Visualmente, os melhores resultados foram obtidos da banda G e da banda Y. A decisão pelo 

melhor foi baseada no histograma da imagem, no qual informações como desvio padrão, 

média e moda podem ser extraídas. Quanto maior o desvio padrão, maior riqueza de detalhes, 

ou seja, maior o contraste da imagem. E baixos valores da média e da moda, tornam a imagem 

com aparência escura, ou seja, deslocam o histograma para o zero absoluto. A Metáfase 7 

apresentou os seguintes valores para o desvio padrão, média e moda, respectivamente:  

Banda G – (σ = 17,896; μ = 138,402; M = 146) 

Banda Y – (σ = 36,173; μ = 194,040; M = 209) 

Logo, o melhor resultado foi dado pela banda Y do sistema de cores YUV. A Figura 

45 mostra a imagem original, o melhor resultado e o respectivo histograma.   

 

Figura 45 – Transformação da imagem colorida de 24 bits: (a) imagem original; (b) imagem em 

níveis de cinza da banda Y; e (c) histograma da banda Y 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A estratégia definida para este aplicativo difere-se de grande parte dos trabalhos 

encontrados na literatura, nos quais as imagens coloridas capturadas são convertidas 

diretamente para 8-bits ou digitalizadas em 256 níveis de cinza (DETCHEVA, 1998; HUBER 

et al., 2001; GAJENDRAN; RODRIGUEZ, 2004; MORADI; SETAREHDANB, 2006; 

WENZHONG E SHUQUN, 2008; SOUZA, 2011). Por outro lado, Pantaleão (2003) descreve 
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a análise de bandas do sistema padrão RGB, na qual uma rotina analisa o histograma de cada 

componente primário de cor e, assim, a banda com maior contraste é selecionada. Portanto, a 

transformação da imagem colorida em uma nova com tons de cinza de 8 bits por ambas 

metodologias mostraram-se úteis. 

Defeitos de iluminação e da câmera fotográfica podem ser minimizados pelo ajuste 

das condições de aquisição e, se não são completamente eliminados, pode-se assumir que são 

constantes ao longo de certo período de tempo. Esta hipótese permite a correção de uma 

imagem a partir de um background, que é utilizado para estabilizar as imagens subsequentes 

(RUSS, 2007). Esta foi a próxima etapa utilizada no pré-processamento das imagens. A 

representação do background foi obtida através da captura da imagem de uma lâmina 

microscópica não corada com os mesmos ajustes de intensidade de luz e foco e por 

interpolação bilinear (Figura 46). 

 

Figura 46 – Representações do background da imagem pela: (a) lâmina microscópica e  

(b) interpolação bilinear 

 
                                           (a)                                                          (b) 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Em seguida, a imagem original foi subtraída do background, resultando numa imagem 

onde as estruturas cromossômicas (objeto de estudo) foram isoladas do fundo. A escolha do 

melhor resultado foi novamente baseada nos histogramas das imagens, nas quais a Metáfase 7 

apresentou os seguintes valores para o desvio padrão, média e moda, respectivamente: 

Lâmina microscópica – (σ = 12,637; μ = 251,307; M = 255) 

Interpolação Bilinear – (σ = 25,240; μ = 245,312; M = 255) 
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Em ambos os casos, como mostram a média e a moda, a imagem (Figura 47a) tornou-

se mais clara, no entanto, o contraste obtido pela interpolação bilinear é aproximadamente o 

dobro da primeira opção. Logo, o melhor resultado foi obtido pela representação do 

background através da interpolação bilinear. Esta metodologia é amplamente utilizada no 

processamento de vídeos, como apresentado no estudo de Huber e colaboradores (2001) com 

ACE detectadas por FISH, no qual, o valor do nível de cinza local foi calculado a cada 32x32 

pixels. Os resultados deste trabalho mostraram que a subtração do background pode ser útil 

não só para processamento de vídeos, mas também de imagens. 

Após a subtração, um novo aprimoramento do contraste foi realizado. A técnica de 

ampliação do histograma foi analisada, contudo não foram observados resultados 

satisfatórios, pois os objetos mais claros são considerados como background da imagem. 

Outra pesquisa alcançou bons resultados com está técnica, no entanto, os valores máximos e 

mínimos utilizados não foram citados (SOUZA, 2011). A outra técnica estudada foi a 

normalização do histograma, que apresentou bons resultados e foi implementada, sendo a 

última etapa do pré-processamento de imagens (Figura 47b).  

 

Figura 47 – (a) Imagem da subtração do background e (b) imagem final após o aprimoramento 

do contraste 

 

                                                    (a)                                                     (b)                                                   

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outros métodos de realce de imagens, suavização e aumento de contraste testados 

foram os filtros passa alta, filtro da média e da mediana. Como dito anteriormente, os filtros 

passa alta além de realçar características como bordas e linhas, evidenciam os ruídos 



97 

  

 

presentes na imagem. Este é um filtro amplamente utilizado no processamento de imagens 

(GONZALEZ; WOODS, 2008), embora, para Dosimetria citogenética o seu uso tenha se 

mostrado inadequado, como mostra a Figura 48a. O filtro da média (Figura 48b) não 

apresentou considerável ganho que justifique o seu uso, ao contrário, como não preserva 

bordas e detalhes, acaba conectando cromossomos próximos, ou seja, a técnica de separação 

manual teria que ser realizada mais vezes. O Sistema Computadorizado para Análise e 

Classificação Citogenética (SCACC) também descreveu este problema produzido pelo filtro 

da média, por isso optaram, pelo filtro da mediana 3x3 para suavização do contorno das 

imagens (PANTALEÃO, 2003).  O Chromosome analysis intelligent system (CAIS) também 

empregou o filtro da mediana (DETCHEVA, 1998).  

O filtro da mediana apresentou um excelente resultado, suavizando a imagem e 

destacando os contornos das estruturas cromossômicas, como mostra a Figura 48c. No 

entanto, o seu elevado custo computacional foi levado em consideração. Portanto, o filtro da 

mediana não será utilizado antes da segmentação, mas posteriormente para o treinamento da 

Rede Neural e classificação automática dos cromossomos.  

 

Figura 48 – Filtros no domínio espacial: (a) filtro passa alta; filtro da média e (c) filtro da 

mediana 

 

                     (a)                                                (b)                                              (c) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4 Segmentação das imagens 

 

Esta seção apresenta e discute os resultados relativos à segmentação de imagens 

baseada na similaridade dos níveis de cinza (Limiarização). Em relação ao Filtro Sobel, assim 

como neste trabalho, Huber (2001) e Pantaleão (2003) não avaliaram os filtros para detecção 

de bordas com a finalidade de segmentação. Ambos utilizaram o filtro baseado no Laplaciano 

com uma máscara 3x3, para a etapa de extração de características a partir do contorno dos 

cromossomos.  

A análise estatística dos dados foi feita utilizado o teste estatístico ANOVA que 

avaliou a contagem do número de cromossomos. Além disso, foi estabelecido um Fator de 

Rejeição (FR), que considera os três tipos de erros retornados pelo programa, com pesos 

distintos de acordo com a gravidade de seu aparecimento: 

(i) Peso 1 – Artefatos (Art): Classifica artefatos (núcleos interfásicos, resíduos, 

citoplasma corado, ruídos provenientes do microscópio ou da lâmina) como 

estruturas cromossômicas; 

(ii) Peso 2 – Não Contabiliza (NC): Não contabiliza as estruturas cromossômicas, 

devido à fraca incorporação do corante Giemsa. Este fato ocorre 

principalmente com os fragmentos, provavelmente por causa de seu tamanho. 

Também pode ocorrer a degradação do corante em lâminas antigas; 

(iii) Peso 3 – Reparte (R): Dependendo do limiar escolhido, as estruturas 

cromossômicas são repartidas. Isto ocorre por duas razões: o centrômero dos 

cromossomos tende a ser mais claros que seus braços, ou seja, seus níveis de 

cinza se aproximam mais do background; e, pela fraca coloração dos 

cromossomos. 

 

Assim, FR é dado pela equação 28.  

 

FR =  
                          

                        
                                          (28)   

 

O erro “Artefato” é o único aceitável, pois pode ser resolvido na etapa de 

reconhecimento de padrões. Neste sentido, avaliou-se a importância do FR aliado com os 
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critérios quantitativos estabelecidos pela ISO (2004) de que as metáfases devem possuir pelo 

menos 46 estruturas cromossômicas. Assim, os dois últimos critérios de análise foram a 

porcentagem de metáfases corretamente contabilizadas e a porcentagem de metáfases para 

classificação automática dos cromossomos. A Figura 49 exemplifica os três tipos de erros. 

 

Figura 49 – Fator de rejeição: seta verde indica o erro “Artefato”; seta vermelha indica o erro 

“Não Contabiliza” e seta azul indica o erro “Reparte” 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A segmentação foi dividida em duas etapas consecutivas: a primeira para determinar o 

valor do limiar global simples, dado por D*dMax, sendo D = 0,73; 0,85 ou 0,93; e a segunda 

para comparar esta metodologia com outras duas: método de Otsu e uma adaptação do 

método de previsão do número de cromossomos desenvolvido por Ji (1994). 

Análises preliminares (ANEXO C e D) mostraram que a técnica de separação manual 

é essencial para a contagem correta do número de cromossomos, pois sem esta a taxa de 

acerto não ultrapassou os 40%. Além disso, a situação de 2 ou 3 cromossomos conectados é 

muito comum. O acerto na etapa de segmentação não deve avaliar apenas a separação dos 

cromossomos, mas também a preservação das informações iniciais das imagens, essencial 
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para as posteriores etapas de extração de características e classificação automática dos 

cromossomos (SOUZA, 2011). Uma perspectiva futura é implementação da técnica de 

separação automática empregando os operadores morfológicos de esqueletonização e casco 

convexo implementados no ChromoSomeClassification. Com o desenvolvimento desta 

técnica, a resolução das imagens digitalizadas pode ser menor, pois esta situação causa mais 

cromossomos conectados, porém, não irá prejudicar o reconhecimento de padrões. 

Consequentemente, o tempo computacional de processamento e de interação operador-

computador diminui consideravelmente. 

Na primeira etapa da segmentação, dez imagens foram analisadas de acordo com os 

critérios de contagem e qualidade, apresentados na Tabela 3. A Tabela 4 sintetiza estes dados, 

apresentado o teste da ANOVA, o FR, a porcentagem de metáfases corretamente 

contabilizadas e a porcentagem de metáfases para a etapa de classificação automática, para os 

valores de D = 0,73; 0,85 e 0,93, respectivamente.  

 

 Tabela 3 – Limiarização global simples: contagem dos cromossomos e dos erros do fator de 

rejeição  

ID 
Contagem 

Manual 

D = 0,73 D = 0,85  D = 0,93 

Nº Art NC R Nº Art NC R Nº Art NC R 

Metáfase 1 46 45 - 1 - 45 - 1 - 42 1 1 - 

Metáfase 2 46 48 1 - 2 47 1 - - 40 3 - - 

Metáfase 3 46 47 - 1 1 45 - 1 - 38 4 1 - 

Metáfase 4 46 49 1 - 2 47 1 - - 38 1 - - 

Metáfase 5 46 46 - - - 46 - - - 34 - - - 

Metáfase 6 46 45 - 2 1 45 - 1 - 37 - 1 - 

Metáfase 7 46 46 - - - 46 - - - 41 - - - 

Metáfase 8 46 45 - 1 - 47 1 - - 38 1 - - 

Metáfase 9 46 47 - - 3 46 - - - 42 - - - 

Metáfase 10 46 47 - - 4 46 - - - 44 3 - - 

FR  5,1  0,9  1,9 

Art – Erro Artefatos; NC – Erro Não Contabiliza; R – Erro Reparte; FR – Fator de Rejeição. 
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Tabela 4 – Resultados da limiarização global simples 

 D = 0,73 D = 0,85 D = 0,93 

ANOVA – p( ) 0,257 0,996 0,00002 

% das metáfases corretamente 

contabilizadas 
20% 40% - 

FR 5,10 0,90 1,90 

% de metáfases para classificação 

automática 
20% 70% - 

  

Para o objetivo do trabalho, a análise estatística não deve apresentar diferença 

significativa entre as amostras (p-valor > 0,05), ou seja, a contagem pelo programa 

ChromoSomeClassification deve ser igual a contagem manual. Os resultados apresentados na 

Tabela 4 mostram que tanto o limiar 0,73*dMax, como o limiar 0,85*dMax, não 

apresentaram diferença estatística significativa (p-valor > 0,05) com relação à contagem 

manual. Em contrapartida, o limiar 0,93*dMax, apresentou diferença estatística bastante 

significativa (p << 0,05), o que pode ser explicado pelo fato deste limiar manter diversos 

cromossomos conectados.   

Em relação ao FR, o resultado para D = 0,73 foi o mais alto, pois como o limiar é 

relativamente baixo, as áreas mais claras dos cromossomos foram classificadas como 

background, o que gerou mais repartições. E o resultado para D = 0,85 é aproximadamente 

4,5 vezes menor do que o limiar 0,73*dMax, sendo assim, o limiar 0,85*dMax proporcionou 

o melhor resultado, quanto à porcentagem de metáfases corretamente contabilizadas, como 

para a porcentagem para classificação automática.  

 Outro aplicativo para Dosimetria citogenética, CHRIMAN, também avaliou três 

valores de corte para limiarização global simples. No entanto, estes valores foram em torno 

de 0,25 a 0,30 da intensidade máxima do nível de cinza da imagem. Em relação ao 

ChromoSomeClassification, a diferença observada entre os limares pode ter sido resultado 

de alguns fatores, como: o microscópio utilizado, o processo de aquisição das imagens, a 

resolução, o formato do armazenamento da imagem, as edições manuais (“Cortar”) 

realizadas nas imagens e as técnicas de pré-processamento empregadas. O aplicativo 

CHRIMAN utilizou como critério de escolha das imagens analisadas, o nível de cinza dos 

cromossomos. Assim, o limiar 70 (27,45%) alcançou um acerto médio de 93,9% das 

imagens cromossômicas individuais segmentadas, mesmo sem o uso de técnicas de 

separação dos cromossomos (SOUZA, 2011).  
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 A segunda parte da segmentação avaliou 35 metáfases para determinar qual das três 

metodologias propostas produziu o melhor resultado, com os mesmo critérios de análise 

(Tabela 5). A Tabela 6 sintetiza estes dados, apresentado o teste da ANOVA, o FR, a 

porcentagem de metáfases corretamente contabilizadas e a porcentagem de metáfases para 

a etapa de classificação automática, pelo limiar fixo 0,85*dMax, por Otsu e pela técnica da 

contagem adaptada, respectivamente. 

 

Tabela 5 – Limiarização: contagem dos cromossomos e dos erros do fator de rejeição  

ID 
Contagem 

Manual 

Limiar 0,85*dMax Otsu  Contagem Adaptada 

Nº Art NC R Nº Art NC R Nº Art NC R 

Metáfase 1 46 45 - 1 - 45 - 1 - 45 - 1 - 

Metáfase 2 46 47 1 - - 47 1 - - 46 - 3 3 

Metáfase 3 46 45 - 1 - 45 - 1 - 46 - 1 1 

Metáfase 4 46 47 1 - - 47 1 - - 47 1 - - 

Metáfase 5 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 6 46 45 - 1 - 44 - 2 - 46 - 5 1 

Metáfase 7 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 8 46 47 1 - - 45 - 1 - 46 1 - - 

Metáfase 9 46 46 - - - 49 - - 2 46 - - - 

Metáfase 10 46 46 - - - 48 - - 2 46 - 4 7 

Metáfase 11 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 12 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 13 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 14 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 15 46 47 1 - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 16 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 17 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 18 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 19 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 20 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 21 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 22 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 23 46 45 - 1 - 45 - 1 - 46 - 5 7 

Metáfase 24 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 25 46 46 - - - 48 - 1 - 46 - - - 

Metáfase 26 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 27 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 28 46 48 2 - - 47 1 - - 46 1 3 1 
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Metáfase 29 46 47 1 - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 30 46 47 1 - - 47 1 - - 48 1 2 2 

Metáfase 31 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 32 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 33 46 47 - - - 47 - - - 46 - - 1 

Metáfase 34 46 48 1 - - 48 - 3 1 48 - 3 1 

Metáfase 35 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

FR  0,49  1,14  3,66 

Art – Erro Artefatos; NC – Erro Não Contabiliza; R – Erro Reparte; FR – Fator de Rejeição.  

 

Tabela 6 – Resultado das técnicas de limiarização  

 Limiar 0,85*dMax Otsu Contagem Adaptada 

ANOVA – p( )  0,101 0,166 0,204 

% das metáfases corretamente 

contabilizadas 
62,86% 60,00% 65,71% 

FR 0,49 1,14 3,66  

Porcentagem de metáfases 

adequadas para classificação 

automática 

88,57% 77,14% 71,43% 

  

A análise estatística mostrou que não ocorreram diferenças significativas  

(p-valor > 0,05) entre a limiarização manual e automática, para as três técnicas. Quanto ao 

FR, a técnica de contagem adaptada obteve o valor mais alto (FR = 3,66), pois o limiar se 

ajusta à partir do limar de Otsu. Como o método de Otsu contabilizou menos cromossomos, o 

algoritmo entende que o limiar precisa decrescer, assim, gerou mais repartições. Este valor do 

FR da contagem adaptada é 6,5 vezes maior quando comparado com o limiar 0,85*dMax. 

Além disso, os erros mais comuns da técnica da contagem adaptada são “Não Contabiliza” e 

“Reparte” que descartam a metáfase da análise. Em contrapartida, o erro mais comum da 

limiarização global simples é “Artefato” que, diferentemente dos outros dois, pode ser 

corrigido durante a etapa de classificação automática dos cromossomos.  

A etapa de segmentação é importantíssima, por garantir que a metáfase seja contada 

corretamente, mas também por definir o contorno dos cromossomos. Neste sentido, o limiar 

0,85*dMax proporcionou o melhor resultado, com uma taxa de acerto de 88,57%. Este valor é 

considerado satisfatório, pois, de acordo com a IAEA (2011), a experiência com softwares de 

contagem de dicêntricos mostra que é difícil desenvolver um algoritmo de várias etapas 
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hierárquicas que permita a segmentação de uma metáfase completa, resultando em 46 

cromossomos.  

O resultado obtido pelo limiar fixo está de acordo com diversos trabalhos encontrados 

na literatura (AGAM; DINSTEIN, 1997; DETCHEVA, 1998; WENZHONG E SHUQUN, 

2008; OSKOUEI; SHANBEHZADEH, 2010; JAHANI, 2011). Segundo Agam e Denstein 

(1997), a segmentação deve ser deliberadamente insensível a pequenas variações locais dos 

níveis de cinza, a fim de evitar o erro “Reparte” e, por isto, os autores sugerem o uso de um 

único limiar global. Esta técnica produz mais cromossomos conectados, no entanto, é 

preferível um problema solucionável por técnicas de separação de objetos do que um 

problema de divisão de cromossomos que conduz ao descarte da metáfase. Em contrapartida, 

Grisan e colaboradores (2009) afirmam o oposto, ou seja, que a limiarização global simples 

não é útil devido à sensibilidade a variações dos níveis de cinza das imagens. Com relação ao 

método de Otsu, também existe discordância, visto que alguns trabalhos consideraram os 

resultados bons (GAJENDRAN; RODRIGUEZ, 2004) e outros não (GRISAN, et al., 2009; 

SOUZA, 2011).  

 O aplicativo ChromoSomeClassification, após a etapa de segmentação, organizou os 

cromossomos, de acordo com a localização na metáfase, como mostra a Figura 50. Deste 

modo, a etapa mais laboriosa da Dosimetria citogenética foi realizada, ou seja, contabilizar o 

número de cromossomos presentes na imagem. E, assim, as características dos cromossomos 

puderam ser extraídas e a classificação automática realizada.  
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Figura 50 – Ordenação dos cromossomos  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.5 Reconhecimento de Padrões 

 

A classificação automática teve início com o desenvolvimento um banco de imagens 

de metáfases contendo as informações da pré-análise manual a fim de detalhar o número de 

cromossomos, aberrações cromossômicas instáveis, número de cromossomos envolvidos em 

aglomerados, artefatos provenientes da coloração e casos de ambiguidade. 

Em seguida, realizou-se a classificação manual dos objetos nas diversas classes 

disponibilizadas pelo aplicativo ChromoSomeClassification (unclassified, normal 

chromosome, dicentric, centric ring, acentric, fragment, other aberration, no chromosome). 

As características dos cromossomos foram armazenadas no banco de dados SQLite e 

utilizadas para determinação dos parâmetros de treinamento da Rede Neural.  

A classificação manual, além de fornecer as informações para o banco de dados, 

também é uma ferramenta útil no treinamento de profissionais em Dosimetria citogenética. Os 

cromossomos são enfileirados, o que proporciona uma melhor visão para o profissional 

inexperiente e, as respostas corretas podem ser pré-armazenadas por um citogeneticista 

especialista, para posterior comparação.     

Inicialmente, a base para o treinamento da Rede Neural deste trabalho foram duas 

categorias de cromossomos (sem critérios de tamanho ou forma), classificados em dicêntricos 

e normais, cada classe contendo 123 e 972 elementos, respectivamente. Como a classe 

artefatos não foi incluída neste trabalho, para a classificação automática, apenas 21 das 

metáfases (25 dicêntricos de um total de 966 cromossomos) corretamente contabilizadas pelo 

limiar fixo foram analisadas.   

Em relação aos parâmetros da Rede Neural, duas análises foram feitas: a primeira com 

as características área (A), FF e valores de cinza do eixo central (3 pontos ou 15 pontos); a 

segunda com as mesmas características da primeira mais o número de vales.  

Outra abordagem foi proposta por Lloyd (1989) e Lörch e colaboradores (1989), na 

qual a aparência, tanto em comprimento quanto em posição dos centrômeros, é considerada. 

Se um sistema automatizado é programado para identificar todos os dicêntricos, isso pode 

aumentar consideravelmente o número de FP que precisam ser revistos e eliminados pelo 

operador.  
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Em geral, os dicêntricos tendem a ser maiores do que os cromossomos de tamanho 

médio (grupo C – cromossomos 6 ao 12), porém alguns dicêntricos podem ser ignorados por 

serem menores do que o cromossomo X, o que ocorre em menos de 8% dos casos. Em relação 

à posição do centrômero, a identificação dos dicêntricos “metacêntricos” é mais segura 

quando comparada aos dicêntricos “acrocêntricos”. Obviamente, a exclusão de alguns 

candidatos a dicêntricos resulta em um significativo FN, porém menos FP e situações 

ambíguas são encaminhadas para revisão pelo operador. 

Neste sentido, um novo banco de dados foi desenvolvido, com 34 dicêntricos e 195 

cromossomos normais, contendo apenas cromossomos normais relativamente grandes e 

metacêntricos e, dicêntricos característicos. Também foi estabelecido um critério de tamanho 

para a Rede Neural: os cromossomos cujo tamanho fossem menor que 1,5*tamanho médio 

dos cromossomos foram classificados como cromossomos normais, os demais foram 

analisados e classificados pela Rede Neural RBF. Além disso, a influência do número de 

cromossomos e os parâmetros utilizados no treinamento da Rede Neural foram analisados 

(Tabela 11). 

 

Tabela 7 – Modelos classificatórios e parâmetros avaliados no reconhecimento de padrões 

Id N
o
 de dicêntricos  N

o
 de normais Parâmetros FP (%) FN (%) 

1 123 972 A+ FF+3 Pontos 24 % 8,70% 

2 123 972 A+FF+3 Pontos+Vale 24 % 8,70% 

3 34 195 A+ FF+3 Pontos 36 % 5,69% 

4 34 195 A+FF+3 Pontos+Vale 48 % 5,18% 

5 34 195 A+ FF+15 Pontos 68 % 2,59% 

6 34 195 A+FF+15 Pontos+Vale 60% 2,59% 

A – Área; FF – Fator de Forma 

 

Para análise dos resultados utilizou-se o gráfico ROC que detalha os dados de acordo 

com as Taxas de Falsos Positivos (1 – especificidade) e Verdadeiros Positivos (sensibilidade). 

Para tal, é usada uma tabela de contingência (ou matriz de confusão) que apresenta as 

estatísticas para a avaliação do modelo de classificação por meio de uma tabulação cruzada 

(Figura 51) entre a classe do valor verdadeiro (confirmado por análise) e do valor previsto 

(predito pelo teste).  
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Figura 51 – Matriz de confusão para modelos de classificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

A sensibilidade (equação 29a) mede a proporção de positivos reais (cromossomos 

dicêntricos) que foram corretamente identificadas como tal e a especificidade (equação 29b) 

mede a proporção de negativos (cromossomos normais) que foram devidamente identificados 

como tal. A Figura 52 apresenta o gráfico ROC para os 14 modelos de classificação avaliados. 

  

a) S = 
  

     
                       b)   E = 

  

     
                        (29) 
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Figura 52 – Gráfico ROC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 O gráfico ROC mostrou que os modelos utilizados são melhores do que classificadores 

aleatórios, pois todos os pontos estão localizados acima da linha diagonal que vai do ponto 

(0,0) ao ponto (1,1). A melhor taxa de VP (maior sensibilidade) foi obtida quando se utilizou 

mais cromossomos normais, no entanto, os números de FP foram os mais elevados (menor 

especificidade). De acordo com o gráfico ROC, os pontos 1 e 2 (azul) foram os que mais se 

aproximaram, em parte, do ponto (0,1) que representa o modelo perfeito, isto é, todos os 

exemplos positivos e negativos são corretamente classificados.  

 Quando os objetos do banco de dados foram refinados, ponto 3 (verde), o número de 

FN sofreu um pequeno aumento, porém, os FP diminuíram quase em 34%. Isto mostra a 

importância de um elevado número de objetos aliado com a qualidade destes no banco de 

dados.  

 Diversos estudos de classificação de cromossomos utilizaram os três bancos de dados 

desenvolvidos pelo Research Medical Council Human Genetics e obtiveram uma taxa de FN 

que variam de 6,5 a 42,17% (GRAHAM et al., 1992; MUSAVI et al., 1994; MAN CHO, 
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2000). Os três possuem elevado número de cromossomos com qualidade de imagens variáveis 

(devido a preparação das amostras e a digitalização das metáfases): Copenhagen, Edinburgh e 

Philadelfia com 8106, 5548 e 5847, respectivamente. No entanto, as imagens digitalizadas de 

cromossomos humanos em metáfase são tratadas com Bandeamento G (SWEENEY et al., 

1994), não podendo ser utilizadas neste trabalho. Em geral, os laboratórios que desenvolvem 

aplicativos para Dosimetria citogenética tendem a criar seus próprios bancos de dados (Lörch 

etal., 1989; BAYLEY et al., 1991; DÜMPELMANN et al., 2011; VAURIJOUX et al., 2011; 

SOUZA, 2012). 

 Em relação aos parâmetros utilizados, quando o número de cromossomos normais 

empregados no banco de dados foi elevado, o perfil de contorno não mostrou interferência na 

classificação pela Rede Neural, pois os resultados foram exatamente os mesmos. E quando o 

número de valores do eixo central aumentou, a taxa de acerto do ChromoSomeClassification 

foi de apenas 32%. De acordo com o gráfico, o ponto 6 (rosa) foi o que mais se aproximou do 

ponto (0,0) que representa a estratégia de nunca classificar um exemplo como positivo. 

Modelos que correspondem a esse ponto não apresentam nenhum FP, mas também não 

conseguem classificar nenhum VP. Sugere-se que este baixo desempenho pode ser corrigido 

com o aumento do número de neurônios da Rede Neural. 

 Pelo gráfico, percebeu-se que o parâmetro vale não apresentou o desempenho 

esperado, pois o treinamento da Rede Neural quando utilizou esta característica obteve 

desenvolvimento igual ou inferior quando não utilizados, como mostra os pontos (1,2), (3,4) e 

(5,6).  

 Os três bancos de dados da Research Medical Council Human Genetics utilizam um 

conjunto de 30 diferentes características extraídas de cada cromossomo. As características 

incluem área normalizada, tamanho, densidade, perímetro do casco convexo normalizado, 

comprimento normalizado, tamanho normalizado do braço curto e braço longo, índice 

centromêrico, perfis de densidades ponderados, entre outros (SWEENEY et al., 1994). 

Trabalhos que utilizaram poucos parâmetros sugeriram a investigação de mais características 

(MAN CHO, 2000).   

Em relação à Rede Neural RBF, Musavi (1994) utilizou esta rede, porém com 

metáfases de cromossomos de ratos tratados com Bandeamento G. O trabalho também se 

assemelha em relação ao número de neurônios empregados no treinamento e se difere em 



111 

  

 

relação ao número de pontos do eixo central que foram 30. O autor conclui que a Rede Neural 

RBF apresentou resultados superiores às Redes Neurais MLP treinada por retropropagação e 

PNN (MUSAVI et al., 1994). 

Para Bayley e colaboradores (1991), uma taxa de FN constante pode ser compensada 

pela curva dose-resposta do próprio sistema e pela análise proporcional de mais células, para 

atingir o mesmo nível estatístico de significância.  Já o custo de uma decisão FP é muito 

maior, porque cada falso positivo deve ser examinado pelo operador na etapa de revisão, e 

isto causa um aumento quase linear do tempo de interação com a taxa de FP (IAEA, 2011).  

Neste sentido, o melhor resultado foi produzido pelo banco de dados original com o 

maior número de elementos que alcançou uma sensibilidade de 76% e especificidade de 91%. 

Outros estudos também obtiveram respostas semelhantes: Rogan e colaboradores (2013) com 

sensibilidade de 85% e especificidade de 94%; e Ramakumar (2012) com uma porcentagem 

de 84% e 90%, respectivamente. A sensibilidade do aplicativo ChromoSomeClassification 

pode ser aprimorada com o acréscimo de cromossomos normais e dicêntricos, sendo 

considerada a aparência, tanto em comprimento como posição dos centrômeros. A Figura 53 

apresenta o Fluxograma completo para criação e implementação do aplicativo 

ChromoSomeClassification. 
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Figura 53– Fluxograma do processamento de imagens em Dosimetria citogenética do 

ChromoSomeClassification 

 

 

 

 

 

Fonte: LAMBDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Desenvolveu-se uma ferramenta computacional em linguagem de programação C++, 

gratuita e não dedicada, denominada  ChromoSomeClassification que pode auxiliar na 

quantificação da dose individual absorvida através da contagem de aberrações 

cromossômicas. O aplicativo possui uma interface simplificada ao usuário, além de 

disponibilizar as principais ferramentas de processamento digital de imagens.  

 

 A concentração/tempo de adição do Colcemid, dispersão dos cromossomos sobre a 

lâmina microscópica e a concentração do corante Giemsa mostraram-se aspectos 

determinantes no rendimento do processamento de imagens de sistemas desenvolvidos 

para Dosimetria citogenética. A padronização de protocolos laboratoriais tem papel 

essencial na precisão dos sistemas computacionais de análise citogenética.  

 

 Disponibilizou-se um banco de dados para gerenciamento das imagens do laboratório 

LAMBDA e para treinamento da Rede Neural RBF voltada pra classificação 

automática de aberrações cromossômicas. 

 

 Diversas técnicas de processamento de imagens foram desenvolvidas, incluindo: 

transformação da imagem colorida para níveis de cinza, subtração do background, 

filtros espaciais, aprimoramento do contraste e operadores morfológicos. Além disso, 

a técnica de limiarização global simples obteve uma taxa de acerto de 88,57% após a 

técnica de separação manual. Após a segmentação, os cromossomos foram 

enfileirados e contabilizados e, assim, a etapa mais laboriosa da Dosimetria 

citogenética foi realizada. 

 

 A classificação automática dos cromossomos normais e dicêntricos pela Rede Neural 

RBF alcançou uma sensibilidade de 76% e especificidade de 91%. Estes valores 

podem ser otimizados através da modificação de dois fatores: o acréscimo do número 

de cromossomos normais e dicêntricos (com critérios de tamanho e forma) ao banco 

de dados; e a avaliação de outras características extraídas dos cromossomos. 
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APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE LÂMINAS UTILIZADAS 

NA ANÁLISE CITOGENÉTICA DE ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS 

INSTÁVEIS 

 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

I. Coleta das amostras 

 

1. Assepsia local com álcool a 70 %; 

 

2. Coleta de aproximadamente 7 ml de sangue periférico utilizando tubo a vácuo, 

contendo anticoagulante heparina sódica.  

 

 

II. Cultura celular 

 

1. Adicionar 4,0 ml de meio RPMI-1640, enriquecido com 1,0 ml de Soro Fetal Bovino; 

0,1 ml de Fitohemaglutinina e 0,4 ml de sangue total em cada uma das garrafas de 

cultura; 

 

2. Dispor as garrafas de cultura em posição horizontal para aumento da superfície de 

contato entre a parede do recipiente e as células em cultivo; 

 

3. Armazenar as garrafas de cultura a 37 ºC em incubadora de CO2
 
a 5 %; 

 

4. (a) Incubar o material por um período de 48 horas, adicionando-se 0,1 ml de solução 

Colcemid a 2,5 % aos recipientes com 45 horas de cultivo;  

 

(b) OU adicionar 0,1mL de solução Colcemid a 0,25% (Sigma/Campinas-SP) aos 

recipientes no início do cultivo celular (0 horas); 

 

5. Após o processo, agitar levemente os frascos até sua completa homogeneização; 

 

6. Transferir o conteúdo das garrafas para o interior de tubos cônicos de 15 ml com 

auxílio de pipeta Pasteur; 

 

7. Centrifugar o material por 5 minutos a uma velocidade de 300 x g.  

 

 

III. Choque hipotônico 

 

1. Retirar o sobrenadante de cada tubo cônico e adicionar 6 ml de solução hipotônica de 

KCl a 0,56 %, a uma temperatura de 37 °C.  
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2. Deixar os tubos cônicos em banho-maria a 37 °C por 7 minutos para que o choque 

hipotônico ocorra de forma adequada; 

3. Centrifugar o material por 5 minutos a uma velocidade de 300 x g. 

 

 

IV. Fixação do material 

 

1. Preparar o fixador utilizando os reagentes Metanol e Ácido Acético na proporção de 

3:1, respectivamente; 

 

2. Na primeira fixação, o fixador deve ser adicionado lentamente pela parede dos tubos 

para que não haja formação de grânulos indesejáveis.  

 

3. Em seguida, os tubos devem ser centrifugados a 300 x g por 5 minutos para que o 

sobrenadante, que ainda pode conter resíduos celulares, seja retirado;   

 

4. Novas fixações deverão ser executadas, intercaladas com centrifugação da suspensão 

celular até que o botão celular adquira coloração esbranquiçada ou que o fixador se 

torne límpido.  

 

5. Após o processo de fixação a células já fixadas poderão ser armazenadas em freezer à 

temperatura de -22 °C, por tempo indeterminado. 

 

 

V. Preparação das lâminas 

 

1. As lâminas armazenadas em etanol absoluto devem ser limpas com lenço de papel. 

 

a) Método do aquecimento em banho-maria – Placa Metálica: 

 

1. Aquecer as lâminas limpas no vapor do banho-maria a 70 °C; 

 

2. Gotejar de 25 a 50 µl da suspensão celular nas lâminas aquecidas, esperar 

alguns segundos, recolocando-as no vapor por mais 5 segundos; 

 

3. Secar as lâminas sobre a placa metálica que se encontra disposta no 

banho-maria a 70 °C.  

 

 

VI. Coloração do material citológico 

 

1. Primeiramente, analisar as preparações cromossômicas nas lâminas não coradas em 

microscópio de campo claro através do contraste de fase, que é alcançado com o 

fechamento total do diafragma; 
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2. Preparar solução de Giemsa a 5 % utilizando 30 ml de tampão fosfato e 1,5 ml de 

corante Giemsa em proveta graduada, homogeneizando a solução em borel; 

 

3. Imergir as lâminas no borel por 2 minutos; 

 

4. Remover o excesso do corante com água destilada; 

 

5. Secar as lâminas em temperatura ambiente com papel toalha. 
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APÊNDICE B – CROMOSSOMOS DICÊNTRICOS DO BANCO DE DADOS 
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APÊNDICE C – CONTAGEM DOS CROMOSSOMOS E DOS ERROS DO FATOR 

DE REJEIÇÃO PELAS TÉCNICAS DE LIMIARIZAÇÃO ANTES DA SEPARAÇÃO 

MANUAL 

ID 
Contagem 

Manual 

Limiar 0,85*dMax Otsu  Contagem Adaptada 

Nº Art NC R Nº Art NC R Nº Art NC R 

Metáfase 1 46 36 - 1 - 40 - 1 - 46 - 1 1 

Metáfase 2 46 42 1 - - 44 1 - - 46 1 - 3 

Metáfase 3 46 45 - 1 - 45 - 1 - 46 - 1 1 

Metáfase 4 46 38 1 - - 43 1 - - 48 1 - 2 

Metáfase 5 46 40 - - - 45 - - - 46 - - - 

Metáfase 6 46 39 - 1 - 41 - 2 - 46 - 5 1 

Metáfase 7 46 35 - - - 42 - - - 46 1 - 1 

Metáfase 8 46 43 1 - - 43 1 - - 46 - 3 3 

Metáfase 9 46 46 - - - 49 - - 2 46 - - - 

Metáfase 10 46 39 1 - - 45 1 - 2 46 - 4 7 

Metáfase 11 46 43 - - - 45 - - - 46 - 4 6 

Metáfase 12 46 44 - - - 45 - - - 46 - - - 

Metáfase 13 46 31 - - - 39 - - - 46 - - 1 

Metáfase 14 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 15 46 45 1 - - 45 - - - 46 - 2 3 

Metáfase 16 46 44 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 17 46 44 - - - 45 - - - 46 - - - 

Metáfase 18 46 42 - - - 45 - - - 46 - - 1 

Metáfase 19 46 39 - - - 44 - - - 46 - - - 

Metáfase 20 46 30 - - - 38 - - - 45 - 4 3 

Metáfase 21 46 36 - - - 38 - - - 47 - 1 3 

Metáfase 22 46 28 - - - 36 - - - 46 - - 5 

Metáfase 23 46 43 - 1 - 43 - 1 - 46 - 5 7 

Metáfase 24 46 39 - 1 - 45 - 1 - 46 - 1 - 

Metáfase 25 46 40 - - - 45 - - 1 45 - - 1 

Metáfase 26 46 44 - - - 44 - - - 46 - 1 3 

Metáfase 27 46 44 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 28 46 41 2 - - 46 1 - - 46 1 - - 

Metáfase 29 46 38 - - - 45 - - - 46 - 1 1 

Metáfase 30 46 41 1 - - 44 1 - - 46 1 - 2 

Metáfase 31 46 44 - - - 45 - - - 46 - - - 

Metáfase 32 46 41 - - - 43 - - - 46 - - 1 

Metáfase 33 46 44 - - - 46 - - - 46 - - - 

Metáfase 34 46 47 1 - - 47 - 1 2 46 - 1 1 
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Metáfase 35 46 46 - - - 46 - - - 46 - - - 

FR  0,54  1,2  6,97 

A – Erro Artefatos; NC – Erro Não Contabiliza; R – Erro Reparte; FR – Fator de Rejeição. 

 

 

 

 

APÊNDICE D – RESULTADO DAS TÉCNICAS DE LIMIARIZAÇÃO ANTES DA 

SEPARAÇÃO MANUAL 

  

 Limiar 0,85*dMax Otsu Contagem Adaptada 

ANOVA – p( ) 2,30x10
-6

 9,06x10
-5

 7,11x10
-1

 

% das metáfases corretamente 

contabilizadas 
8,57% 14,29% 31,43% 

FR 0,54 1,20 6,97 

% de metáfases para 

classificação automática 
11,43% 17,14% 37,14% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


