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Introdução 
O uso de técnicas de imageamento utilizando raios X em conjunto com algoritmos de 

tomografia computadorizada permitem a visualização e análise não destrutiva da estrutura interna 

dos mais diversos sistemas. Neste sentido, o desenvolvimento de uma instrumentação capaz de 

medir projeções de raios X com resolução micrométrica permitiu o que hoje é conhecido como -

tomografia. Dentre esta instrumentação destacam-se os -tomógrafos que utilizam luz sincrotron, 

estes além do fluxo elevado de fótons também exploram as diversas particularidades que a luz 

sincrotron (energia, divergência) dando-lhe grande versatilidade se comparada a fontes 

convencionais de raios X. Ao mesmo tempo dentre as diversas estruturas que podem ser estudadas 

utilizando a técnica de -tomografia podemos destacar sistemas biológicos cuja histologia pode 

apresentar uma elevada complexidade estrutural tridimensional, mas principalmente uma forte 

correlação entre forma e funcionalidade.  

Assim sendo, o uso de técnicas tomográficas aplicada a tais sistemas biológicos viabilizaria 

uma visualização histológica quantitativa permitindo distinguir inúmeras características morfológicas 

que vão muito além da simples visualização 

estrutural. A exemplo destacamos alguns 

dos estudos realizados na linha IMX do LNLS 

que investiga a mau formação de embriões 

de camundongos devido a diferentes 

agentes patológicos que afetam a gestação. 

Tipicamente, os estudos de -tomografia, 

como o mostrado na Figura 1, permitem 

acompanhar tanto a evolução de embriões 

saudáveis juntamente como os afetados 

pelo agente, com isto é possível avaliar o 

efeito de doenças similares que assolam a 

população humana. 

Estado da arte 

Dada a versatilidade da técnica de tomografia é possível encontrar inúmeros algoritmos de 

reconstrução especializados a diferentes materiais, sistemas e equipamentos. Tais algoritmos devem 

ser específicos para permitir otimizações que visam acompanhar as peculiaridades dos diferentes 

sistemas estudados e das condições experimentais específicas. A partir disto, fica claro a 

Figura 1: Reconstrução tomográfica de embrião de camundongo. 

 



necessidade do desenvolvimento de algoritmos de reconstrução tomográficos específicos para 

estudos histológicos que acompanham não só a instrumentação disponível, como a -tomografia 

utilizando luz sincrotron, mas também as peculiaridades das amostras biológicas e suas diferentes 

rotas de fixação e contraste de tecidos. 

 Neste contexto, os recentes desenvolvimentos computacionais permitiram a 

implementação de uma nova classe de algoritmos fundamentados no algoritmo iterativo de 

Gerchberg-Saxton (GS)1. Este algoritmo inicialmente visa solucionar o chamado problema da fase 

procurando pela melhor solução que satisfaz um conjunto de condições de contorno aplicáveis via 

projetores no espaço de funções. Especificamente o algoritmo GS pode ser representado segundo o 

diagrama mostrado na Figura 2: neste caso o projetor é transformada de Fourier (e sua inversa); a 

condições de contorno no espaço Recíproco são as transformadas de Fourier das projeções de raios 

X (definidas de acordo com o teorema da fatia de Fourier); e as condições de contorno no espaço 

Real são características da amostra como positividade, continuidade, suporte compacto e etc. Desta 

forma, circulando entre o espaço Real e Recíproco o algoritmos sonda o espaço de soluções 

buscando a que melhor satisfaz todas as condições de contorno. 

 

Figura 2: Fluxograma do algoritmo iterativo para reconstrução tomográfica 

Por fim, o algoritmo de GS pode ser particularizado tornando-o mais robusto usando um 

critério de feedback negativo. Este algoritmo é conhecido como Hybrid Input-Output (HIO) e é hoje o 

estado da arte em algoritmo iterativo de GS, sendo o mais usado na reconstrução de imagens que 

vão desde Coherent Diffraction Imaging2,3, Ptychografia4 e Tomografia5,6.  

Objetivos e perspectivas 
 O imageamento de estruturas biológicas e sua posterior reconstrução 3D num ambiente 

virtual tem permitido não só revisitar antigos estudos histológicos e anatômicos como também tem 

aberto novas linhas para compreensão da função e evolução destas estruturas. Logo, no projeto aqui 

proposto, o desenvolvimento de algoritmos otimizados para tais amostras irá contribuir 

consideravelmente para o aprimoramento da técnica de -tomografia aplicada a sistemas 



biológicos. Neste projeto o aluno será introduzido a algumas das técnicas utilizadas para fixação e 

contrastação de tecidos atualmente utilizados em microscopia eletrônica de transmissão, uma vez 

que ainda não existem protocolos ou mesmo consenso no que concerne o imageamento por 

contraste de absorção de raios X. As medidas de -tomografia serão conduzidas na linha de luz IMX 

buscando otimizar os protocolos de aquisição para melhor se ajustar as peculiaridades da amostra. 

Por fim os algoritmos iterativos poderão ser desenvolvidos para melhor explorar as características 

das amostras e dos parâmetros de aquisição. 

Com isto, o projeto visa não só melhorar a reconstrução tridimensional final, mas 

principalmente ajustar tanto a preparação da amostra como os protocolos de medidas na linha de 

luz IMX visando o desenvolvimento de algoritmos para o estudo histológico de amostras biológicas. 

Particularmente para o caso científico será possível comparar o processo de mau formação em 

embriões de camundongo. 

Metodologia 
No cronograma apresentado propomos o estudo e desenvolvimento de algoritmos iterativos 

para a reconstrução de diferentes amostras biológicas medidas na linha IMX do LNLS. O algoritmo 

proposto irá se basear no algoritmo HIO a partir do qual condições de contorno relacionadas tanto 

com a amostra assim como a instrumentação usada na linha IMX.  

Inicialmente o aluno deverá se iterar com toda a cadeia de preparação de amostras biológicas 

incluindo desde o processo de fixação de tecidos usando solução Karnovsky; contrastação negativa 

utilizando Tetróxido de ósmio, Ácido fosfotúngtisco e/ou Acetato de Uranilo; e processos de 

desidratação por ponto crítico ou emblocamento em paraplast. 

Em seguida as medidas de -tomografia serão realizadas na linha IMX onde um feixe 

policromático de energia média de 10keV permitirá a aquisição de pelo menos 1000 projeções 

dentro de um regime angular de 0 a 180 graus. A resolução da reconstrução deve variar de acordo 

com o tamanho da amostra e o campo de visão, mas poderá chegar a um tamanho de pixel nominal 

de 0,8 micrometros, suficiente para distinguir estruturas histológicas. 

Os algoritmos de reconstrução serão construídos a partir do algoritmo iterativo HIO onde as 

condições de contorno devem incluir as projeções medidas, além de positividade, continuidade e 

suporte da amostra. Condições de contorno adicionais também serão consideradas uma vez que 

cada amostra pode apresentar características únicas. 

Finalmente, é preciso destacar que o total acesso a cada passo experimental permitirá realizar 

ajustes nos protocolos de preparação e aquisição, o que irá aprimorar o algoritmo de reconstrução e 

a posterior análise histológica tridimensional. 

Cronograma 
 Este projeto envolve uma forte colaboração entre o LNBio e o LNLS e por isso parte das 

atividades será realizada em cada instituição. 

1º Trimestre: Familiarização dos processos de preparação de amostras biológicas para -tomografia 

utilizando luz sincrotron.  

2º Trimestre: Familiarização da instrumentação para aquisição de -tomografia utilizando luz 

sincrotron presente na linha IMX e dos algoritmos de reconstrução convencionais como Filtered back 

projection. 



3º Trimestre: Desenvolvimento dos algoritmos iterativos do tipo HIO e testes visando validar os 

protocolos tanto de preparação de amostras como parâmetros de aquisição. 

4º Trimestre: Medidas de embriões mau formados e embriões controle segundo o protocolo 

desenvolvido nos trimestres anteriores. Visualização das estruturas histológicas e análise dos danos 

no desenvolvimento do embrião. 
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