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Introdução

O termo fractal, criado por Mandebrolt em 1962, 
caracteriza objetos e processos que apresentam as 
seguintes propriedades: auto-similaridade, dependência 
de escala e dimensão fractal [1]. Um exemplo dessas 
estruturas são os processos vasculares, os quais não são 
adequadamente mensurados pela geometria Euclidiana. 
Diversas estruturas podem ser modeladas através de 
algoritmos recursivos, como na difusão limitada por 
agregação [2]. A geometria fractal tem se mostrado 
bastante apropriada para descrever e avaliar a 
complexidade dessas estruturas, dentre elas, sistemas 
vasculares [3]. A complexidade de um sistema pode ser 
mensurada pela sua dimensão fractal (Df).

O sistema vascular, tanto embrionário quanto adulto, 
pode sofrer remodelação por diversos estímulos. Essa 
remodelação pode ocorrer por dois diferentes 
mecanismos: a vasculogênese e a angiogênese. A 
vasculogênese é o processo de formação de vasos 
sangüíneos na fase embrionária, quando os 
angioblastos, provenientes da parede do saco vitelino, 
se diferenciam em ilhotas sangüíneas, que se fusionam 
e formam plexos capilares primitivos. A angiogênese se 
caracteriza pela ramificação e remodelagem da rede 
capilar primária, onde os vasos mais calibrosos dão 
origem a um sistema mais ramificado, com vasos de 
menor calibre, formando uma estrutura cada vez mais 
complexa [4].

A utilização de ferramentas matemáticas como a 
geometria fractal permite obter parâmetros que 
possibilitam quantificar estruturas complexas como o 
crescimento vascular, tanto em situações fisiológicas 
bem como diante de processos estimulantes ou 
inibidores desse processo.

A membrana corioalantóide (MCA) é um anexo 
extra-embrionário superficial e extremamente 
vascularizado, formado pela fusão do mesoderma 
somático do córion com o mesoderma esplâncnico do 
alantóide, sendo comumente utilizada em estudos da 
angiogênese normal [5,6,7,8,9], com enxerto de células 
tumorais [5,10], para avaliar o potencial de irritação de 
solventes [11] e ainda com o uso de estimulantes 
[12,13] e inibidores [14] da angiogênese.

Diversos autores utilizam a Df como metodologia de 
mensuração do processo de desenvolvimento vascular na 
MCA. Trabalhos utilizando MCA de embriões de 
codornas japonesas relatam valores de Df 1,37±0.01, 
1,38±0.01 e 1,38±0.02, para o 7º dia de incubação 
[12,13,14]. Portanto, a análise fractal parece ser um método 
eficiente para parametrizar o processo de vascularização da 
membrana corioalantóide em embriões de codornas 
japonesas.

Este trabalho teve como objetivo utilizar diferentes 
métodos de cálculo de dimensão fractal, tais como 
contagem por caixas, dimensão de informação e massa-
raio, verificando se os valores de Df dependem do método 
utilizado e se a Df média da vascularização da membrana 
vitelínica de embriões de codornas japonesas (Coturnix 
japonica) é semelhante a Df média dos DLA’s, para os 
diferentes métodos.

Metodologia

A. Geração computacional de DLA’s

A difusão limitada por agregação (Diffusion-limited 
aggregation -DLA) é um processo no qual partículas 
submetidas a passeio aleatório devido ao movimento 
browniano aglomeram-se para formar agregados de tais 
partículas. As agregações formadas em processos DLA são 
referenciadas como árvores brownianas. Essas 
agrupamentos são um exemplo de um fractal [2]. Foram 
gerados 50 DLAs de 2000 pixels, utilizando um programa 
em linguagem C para uma grade de 300 x 300 pixels, 
visando comparar a Df dessa estrutura fractal com a Df  da 
vascularização das MCA’s obtidas por três diferentes 
métodos.

B. Incubação dos ovos

Ovos fertilizados (n=50) de codornas japonesas 
(Coturnix japonica) oriundos da Estação Experimental de 
Pequenos Animais de Carpina (EEPAC/UFRPE) foram 
incubados a 37,5ºC e 60% UR. Após 24h de incubação, 
foram abertas janelas de aproximadamente 2,0 x 2,0 cm na 
porção superior dos ovos, com posterior remoção de 1,0 
mL de albume para facilitar a visualização dos vasos da 
membrana corioalantóide. 

C. Obtenção e análise das imagens



No 4º dia de incubação (96 h) as MCA’s foram 
fotografadas com câmera digital. As imagens 
digitalizadas foram segmentadas, usando-se os 
programas Word e Paint da Microsoft®. A segmentação 
consiste em extrair informações geométricas dos vasos 
sangüíneos a partir da imagem da membrana 
corioalantóide. Extraído o mapa vascular, é possível 
determinar-se o comprimento, a área e a dimensão 
fractal dos vasos sangüíneos na membrana. Essas 
medidas após análises estatísticas podem trazer 
informações seguras para um diagnóstico assistido pelo 
computador. 

D. Métodos matemáticos

Para o cálculo das Df das estruturas analisadas 
utilizou-se os métodos de contagem por caixas, 
dimensão de informação e massa-raio, utilizando o 
Software BenoitTM 1.3 Fractal Analysis System. O 
método de contagem por caixas pode ser definido 
formalmente, através da expressão 
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A dimensão de massa-raio é obtida através da 
seguinte expressão: DrrM ~)( , onde M é a massa, r é 

o raio e D é a dimensão de massa-raio. Para obtermos o 
valor da dimensão de massa-raio linearizamos a 

equação DrrM )( . Aplicando o logaritmo de ambos 

os lados da expressão, obtém-se a aproximação de uma 
reta com coeficiente angular α, onde D = α é a 
dimensão fractal. 

A dimensão de informação é uma dimensão de 
cobertura, definida pela equação 
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é denominada entropia de Kolmogorov. N é o número 
de caixas e mi=MI/M, sendo MI o número de pontos na 
enésima caixa e M é o número total de pontos do objeto 
fractal. O cálculo da dimensão de informação é obtido 
através da inclinação do gráfico da entropia de 
Kolmogorov em função do logaritmo dos lados das 
caixas usadas para cobrir o objeto fractal.

E. Análise Estatística

Os valores médios e os desvios-padrão da Df das 
MCA’s e dos DLA’s para os diferentes métodos foi 
obtido através do software Statistica 5.5®. Para testar a 
normalidade da distribuição dos valores das Df 

realizou-se o teste de Shapiro-Wilks. Em seguida, foi 
feita uma ANOVA para verificar se havia diferenças 
significativas entre as Df obtidas para os métodos de 
contagem por caixa, massa-raio e dimensão de 
informação tanto para as MCA’s quanto para os 
DLA’s, verificando ainda se as Df dessas estruturas 
foram semelhantes, visto que o DLA é um fractal 
conhecido. 

Resultados e Discussão

Diferentes métodos para o cálculo da Df de estruturas 
vasculares tem sido indicados na literatura especializada, 
como os métodos de contagem por caixas, informação e 
massa-raio. Neste trabalho estes métodos foram testados 
para calcular a Df da vascularização em MCA’s de 
embriões de codornas japonesas (Coturnix japonica), 
havendo diferença entre os valores médios obtidos para as 
Df das MCA’s. O mesmo ocorreu com os valores de Df dos 
DLA’s, de acordo como método utilizado (Tab. 1). Os 
histogramas mostram que tanto os valores das MCA’s 
quanto a dos DLA’s para os três métodos seguem uma 
distribuição normal (Fig. 1).

A ANOVA e o teste de Post-hoc de Tukey mostram que 
os valores médios das Df das MCA’s para os diferentes 
métodos ao nível de 5% de significância diferem 
significativamente entre si (F=80,816; p≈0). Isto indica que 
dependendo do método usado para mensurar a Df de uma 
mesma estrutura os valores obtidos podem ser bastante 
diferentes. Também se verifica que ao nível de 5% de 
significância, os valores médios das Df das MCA’s e dos 
DLA’s para os três métodos diferem entre si (Tab.1).

O valor médio da Df obtido para a distribuição dos vasos 
nas MCA de embriões de codornas japonesas no 4º dia de 
incubação (1.38±0.04) está próximo aquele citado por 
Parsons-Wingerter et al. [12] que encontraram valores 
médios de 1.37±0.01 para a Df de contagem por caixas no 
7º dia de incubação. Parsons-Wingerter et al. [13,14]
encontraram valores médios de 1.38±0.01 e 1.38±0.02 para 
a Df da MCA de codornas no 7º dia de incubação também 
utilizando o método de contagem por caixas. O valor médio 
da Df é semelhante também ao relatado por Parsons-
Wingerter et al. [3,14], que obtiveram Df de 1.38±0.01 para 
MCA no 7º dia de incubação. A diferença existente entre os 
valores relatados nos trabalhos pode ser decorrente do 
tempo de incubação dos embriões bem como pelo uso de 
estimulante de crescimento vascular.

Dentre os métodos avaliados para calcular a Df da 
vascularização das MCA’s, o método de massa-raio 
forneceu um valor mais próximo da Df do DLA em relação 
aos demais métodos. É possível verificar que os valores 
médios das Df obtidas pelo método de massa-raio foram
superior aos obtidos pelos métodos de contagem por caixas 
e informação vascularização das MCA’s, mas não para os 
DLA’s (Tab. 1). Num DLA é esperado que os cálculos das 
Df pelos diferentes métodos devem convergir para um 
mesmo valor. Portanto, como a vascularização da MCA
não é um processo suficientemente denso para que qualquer 
método seja aplicado indiferentemente, é importante a 
escolha do método mais adequado para o cálculo dessa 
estrutura fractal. Além disso, o método de massa-raio é 
mais adequado para caracterização de objetos que mantém 
simetria em relação a um ponto central, o que não é o caso 
das imagens da vascularização da MCA’s, para o qual se 
faz necessário calcular o centro de massa da estrutura e 
considerar este ponto como o centro da imagem.

Dependendo do método usado para mensurar a Df de 
uma estrutura assimétrica como a vascularização da 
membrana corioalantóide, os valores obtidos podem ser 
bastante diferentes, diferentemente do que ocorre em 
objetos fractais simétricos, como o DLA, sendo 



indispensável a escolha do método que melhor 
descreva o objeto fractal.
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Tabela 1: Valores médios, desvios-padrão das Df das membranas corioalantóides (MCA’s) e dos DLAs simulados obtidos pelos 
métodos de contagem por caixas, informação e massa-raio.

Método N Df MV (M ± SD) Df DLA (M ± SD)
Contagem por caixas 50 1,218 ± 0,083a 1,432 ± 0,017c

Dimensão de informação 50 1,284 ± 0,085b 1,443 ± 0,012c

Dimensão de massa-raio 50 1,433 ± 0,145c 1,450 ± 0,036c

*Letras diferentes indicam diferença significativa ao nível de 5%.
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Figura 1. Gráfico de normalidade para Df das MCA’s de embriões de codornas japonesas (n=50) obtidas pelos métodos de contagem por caixas, 
dimensão de informação e dimensão de massa-raio (VAR1, VAR2 e VAR3, respectivamente) e das Df dos DLAs simulados obtidas pelos métodos 
de contagem por caixas, dimensão de informação e dimensão de massa-raio (n=50) (VAR4, VAR5 e VAR6).


