
As células têm um padrão geométrico
que avisa para o risco de cancro
Cientistas portugueses criaram um método de análise automática de imagens microscópicas de células que
permite identificar padrões de risco. Próximo passo da investigação é a sua aplicação a tecidos de biópsias
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É um potencial novo método de diag-
nóstico para o risco de cancro. Mais

rápido, mais barato e, como frisam
os cientistas portugueses que o de-
senvolveram, "elegante e fácil de uti-
lizar". A ideia, de forma simplista, é
olhar para a imagem microscópica
das células e identificar um padrão
geométrico normal ou de risco. Sem

que seja necessário recorrer a equi-
pamentos sofisticados, o resultado
sobre o risco de cancro pode ser ob-
tido em menos de um mês quando
hoje estas análises podem demorar
entre três e seis meses. O método
ainda não foi validado e ainda não
faz parte da prática clínica. Esse é o

passo que falta, segundo os investi-

gadores do Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde (I3S), no Porto,
e do Instituto de Sistemas e Robótica
de Lisboa, que publicam esta semana
um artigo na Scientific Reports.

Imagine que estamos a falar de
uma toalha com um padrão consti-
tuído por pedaços de tecido. Esses

pedaços estão unidos por uma cola.
Quando olhamos para ele, bem de

perto, o padrão tem de fazer sentido
e os pedaços de tecido têm de estar
no sítio certo, graças à cola. Porém,
por vezes, esta cola surge com defei-
to e deixa de cumprir a sua função,
manter os pedaços de tecido no lu-

gar certo. Tudo fica desorganizado,
perde-se o padrão normal, o tecido
estraga-se. Quando substituímos a



imagem dos pedaços de tecido por
células, e a cola por uma importante
proteína chamada caderina-E (asso-
ciada ao cancro gástrico hereditário)

que assegura a coesão das células,
ficamos mais perto deste potencial
novo método de diagnóstico. É uma
metodologia, baseada num com-
plexo algoritmo, capaz de analisar
imagens microscópicas de células

que produzem proteínas humanas

e, baseando-se na diferenciação dos

padrões geométricos, identificar ca-
sos de risco de cancro.

"Olhámos para células que têm
proteínas normais e disfuncionais
de adesão. Testámos de que forma
é que este método conseguia distin-

guir estes dois tipos celulares. O que
verificámos é que coisas tão simples
como medir a distância entre dois
núcleos, medir a área dos triângu-
los, os ângulos. Portanto, olhar para
a geometria da organização de um
grupo de células podia dar indicações
sobre a disfunção de uma proteína",
explica Raquel Seruca, uma das coor-
denadoras do estudo e investigadora
no I3S. A "disfunção" da caderina-E,
uma proteína que está na superfície
das células, é um sinal de risco e está
associada a cancros agressivos. Quan-
do sofre mutações, esta proteína dei-

xa de cumprir a sua função de "cola",
o tecido fica frágil e as células soltas

podem dispersar-se e migrar para ou-
tras partes do corpo, onde se estabe-
lecem e formam metástases.

Para já, o trabalho está direccio-
nado apenas para o cancro gástrico
hereditário, mas Raquel Seruca acre-
dita que o mesmo método de análise

pode ser adaptado a outros tipos de
cola (proteínas) e padrões, servindo

para outros cancros e outras doen-

ças. "Isto pode ser transposto para
todas as proteínas que desorganizem
o tecido", refere a investigadora, que
nota que também poderá servir pa-
ra avaliar a eficácia de novos fárma-
cos para tratar o cancro. No cancro,
lembra a investigadora, as células
deixam de interagir de forma cor-

recta umas com as outras, perde-se
a arquitectura. Esta é uma ferramen-
ta "supersimples e superelegante",
que, aplicando os conhecimentos da

engenharia à biologia, quantifica a

desorganização.
Inicialmente, o modelo concebi-

do por estes cientistas conseguiu
quantificar a produção da caderina-
E e agora, num segundo passo deste

trabalho, focou-se mais na organi-
zação do tecido e diferenciação dos

padrões geométricos. "O resultado é
de grande precisão", refere João San-

ches, engenheiro e investigador do
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ISR-Lisboa, do Instituto Superior Téc-

nico, adiantando que a primeira fase

do projecto já garantia cerca de 80%
de precisão e que o método alcançou

agora os 90%. "Não é possível chegar
aos 100%", avisa Raquel Seruca. No
trabalho, quando foi detectado um
padrão anormal, as amostras foram
validadas com estudos da função da

proteína. "O que verificámos é que
a sensibilidade do método é extraor-
dinária", diz.

No processo de análise de imagens
de microscopia, os núcleos das cé-
lulas são utilizados como pontos de
referência para desenhar uma malha

que representa a geometria do sis-

tema. "A métrica obtida, a partir da

triangulação entre núcleos de células

adjacentes permite calcular a defor-

mações nessa malha", esclarece um
comunicado de imprensa do I3S. "A

análise de padrões em imagens é já
muito utilizada no nosso dia-a-dia,
mas precisávamos de perceber as

subtilezas na arquitectura, como
estas células estavam organizadas,
e desenvolver um algoritmo que con-

seguisse percepcionar diferenças",
acrescenta João Sanches.

A investigação foi feita com células
de cultura em laboratório. Transpor
este tipo de análise para tecidos, no-
meadamente a partir de biópsias, é

um dos próximos passos. "Apesar de
ainda não o termos testado, achamos

que isto pode ser facilmente trans-

portado para as biópsias. O algorit-
mo foi feito para células completas e

agora tem de ser redesenhado para
tecidos dos doentes, fatias de célu-
las. Como utilizámos os centros dos
núcleos como ponto de referência,
teremos de ter isso em atenção", re-
fere Raquel Seruca. Depois, "só" falta
validar o método.


