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Caracterização molecular e bioquímica
de lesões de tireoide

Biochemical and Molecular characteristics of thyroid lesions

Resumo
Introdução: O diagnóstico óptico através da espectroscopia
Raman é amplamente utilizado na indústria para estudo de
composição de materiais e recentemente foi introduzido em
análises de tecidos biológicos. É possível a caracterização
de lesões através de alterações bioquímicas identificadas
precocemente às alterações morfológicas. Objetivo: caracterizar
e diferenciar tecidos normais de tumorais da tireoide pela
técnica de espectroscopia Raman confocal. Método: Um total
de 21 espectros de tecido de tireoide, sendo 8 normais e 13
tumorais (carcinoma papilífero), foram obtidos pela técnica de
espectroscopia Raman confocal e processados pelos softwares
Matlab 6.1, Origin 8.6 e OPUS®. A análise estatística para a
separação das amostras baseados nas características bioquímicas
de cada grupo foi realizada pelo programa Minitab®. Resultados:
um importante aumento de intensidade de alguns modos
vibracionais foi verificado nos espectros de câncer em relação ao
normal. A análise multivariada possibilitou diferenciação de 100%
para tecidos normais e de 84,6% para tumorais, o que equivale
a uma proporção discriminante de 90,5%. Conclusão: A técnica
de espectroscopia Raman se mostrou eficiente na detecção de
alterações bioquímicas das lesões de tireoide e na diferenciação
entre os tecidos.
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Introduction: Optical diagnostics by Raman spectroscopy is
widely used in the industry to study material composition. Recently
it has been introduced for the analysis of biological tissue. It is
possible to characterize lesions through biochemical alterations
identifying early morphological alterations. Objective: To
characterize and differentiate normal tissue from thyroid cancer
by confocal Raman spectroscopy. Method: A total of 21 spectra of
tissue thyroid, 8 normal and 13 tumor (papillary carcinoma) were
obtained by confocal Raman spectroscopy and processed by the
software Matlab 6.1, Origin 8.6 and OPUS®. Statistical analysis
for separating the biochemical characteristics based on samples
from each group was performed by Minitab®. Results: A significant
increase in intensity of some vibrational modes were observed in
the spectra of cancer compared to normal. The multivariate analysis
allowed differentiation of 100% of normal tissues 100% and 84.6%
of the tumors, which corresponds to a discriminant ratio of 90.5%.
Conclusion: Raman spectroscopy proved efficient in detecting
biochemical thyroid lesions and differentiation between tissues.
Key words: Thyroid Nodule; Spectrum Analysis, Raman;
Diagnosis.

Descritores: Glândula Tireoide; Análise Espectral Raman;
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Introdução
A espectroscopia Raman é uma técnica óptica que utiliza uma luz laser para analisar a composição bioquímica
de tecidos biológicos, com a finalidade de promover um
diagnóstico óptico1,2. Esse conhecimento teve início em
1928 com o físico indiano Chandrasekhara Venkata Raman, que relatou pela primeira vez a existência de uma

radiação secundária da interação da luz com a matéria.
Esta técnica passou a ser muito utilizada na indústria, porém somente há algumas décadas a técnica passou a ser
aplicada a estudos envolvendo tecidos biológicos3-13.
O efeito Raman se dá pela excitação das moléculas
do material pela incidência de um laser. No caso de tecidos biológicos, isso se dá normalmente no comprimento
de onda de 785 nm, determinado por conseguir manter

1) Pós-graduando pela Universidade do Vale do Paraíba.
2) Professor Livre docente, coordenador do Laboratório de Espectroscopia Vibracional Biomédica da Universidade do Vale do Paraíba.
3) Professora Doutora da Universidade do Vale do Paraíba.
4) Professor Doutor do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo. Coordenador do Serviço de Patologia do ICESP - FMUSP.
5) Pesquisadora do Serviço de Patologia do ICESP - FMUSP.
6) Professor livre docente pela FMUSP. Professor Associado do Departamento de Cirurgia da FMUSP. Médico Assistente da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HCFMUSP.
7) Professor Titular e Chefe da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HCFMUSP / ICESP-FMUSP.
8) Doutor em Ciências pela FMUSP. Médico assistente do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do ICESP-FMUSP.
Instituição: UNIVAP ICESP
São Paulo / SP - Brasil.
Correspondência: Andre Bandiera de Oliveira Santos - Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4237 - São Paulo / SP - Brasil - CEP: 01401-002 - Telefone: (+55 11) 3887-5596 - E-mail:
andre_bandiera@yahoo.com.br
Artigo recebido em 30/07/2013; aceito para publicação em 25/11/2013; publicado online em 23/12/2013.
Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

194 e���������������������������������������� Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, v.42, nº 4, p. 194-198, outubro / novembro / dezembro 2013

Caracterização molecular e bioquímica de lesões de tireoide.

a integridade das células, sobre o material. No efeito Raman a frequência do fóton espalhado não é a mesma do
fóton incidido (espalhamento inelástico), demonstrando
que houve interação da energia do fóton com as moléculas do material, sendo a diferença entre a energia
incidente e a espalhada a responsável pela vibração das
moléculas. Esses sinais são captados por um detector
CCD (charge-coupled device), em seguida processados,
transformando o sinal coletado em espectros Raman,
que se baseiam na intensidade da radiação espalhada
em função de sua energia, que é dada na unidade de
comprimento de onda ou cm-1 (14, 15).
A espectroscopia Raman foi estudada em alguns
tipos de câncer e considerada eficaz na diferenciação
de neoplasias, pela capacidade de analisar os componentes bioquímicos de diversos tecidos biológicos. Em
alguns casos isso foi possível em tempo real e em técnicas minimamente invasivas(16- 24).
Em um estudo prévio do nosso grupo, Teixeira et al(21)
analisaram uma série de tecidos de tireoide, incluindo
amostras de carcinoma papilífero de tireoide, carcinoma
folicular de tireoide, bócio e tecido normal de tireoide, em
que foi possível realizar uma análise discriminante dos
diversos tipos de tecidos analisados e um percentual de
diferenciação de 72,5% entre os tecidos benignos e malignos. Este resultado demonstrou que a espectroscopia
Raman é uma técnica que pode ser aplicada na análise
de alterações de tecidos tireoideanos. Embora a técnica
tenha apresentado um resultado importante, o porcentual
de diferenciação ficou abaixo do ideal. Isso pode estar relacionado com o fato de que a leitura da lâmina histológica
foi realizada como um todo, enquanto a espectroscopia
Raman faz sua leitura em pontos específicos de incidência do laser. Assim, neste trabalho, propomos um refinamento da metodologia empregada anteriormente, com a
obtenção de tecido homogêneo a partir das amostras e a
leitura histológica realizada especificamente no local da
análise pela espectroscopia Raman confocal.
Portanto, o objetivo do estudo é caracterizar e diferenciar tecidos normais de tumorais da tireoide pela técnica de espectroscopia Raman confocal.
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da). Para a excitação das amostras, utilizou-se o laser de
785nm, cuja potência foi de 20 mW. O sinal Raman foi coletado por um detector CCD. As amostras em lâminas de
CaF2 foram mantidas sobre refrigeração sendo retiradas
somente no momento da análise Raman. As regiões onde
foram feitas as obtenções dos espectros foram marcadas
com lápis dermográfico, garantindo que a análise histopatológica fosse realizada no mesmo local.
Os dados foram submetidos a tratamentos espectrais, sendo a subtração da fluorescência realizada pelo
ajuste de uma curva polinomial através de uma rotina do
software Matlab 6.1 e a normalização vetorial, realizada
através do software OPUS®. Para a análise estatística,
foi realizado a obtenção dos espectros médios de cada
grupo, Normal e Carcinoma papilífero de tireoide (CPT),
e em seguida, analisados utilizando-se o programa OriginPro 8 (OriginLAB).
Para a classificação dos espectros Raman, utilizamos a Análise de Componentes Principais (PCA), método matemático que separa as variáveis originais de um
grupo de acordo com as suas semelhanças e métodos
discriminativos como a análise de discriminante linear,
por meio dos programas Minitab® e OPUS®.
Para a confirmação dos espectros coletados de cada
região pelo Raman confocal foi realizada a análise histológica pontual do local de análise pelo método de coloração por hematoxilina-eosina (HE).
Resultados
A Figura 1 apresenta os espectros médios de tecidos
com CPT e tecido normal. Observam-se diferenças de intensidade no tecido tumoral em algumas regiões espectrais, mais especificamente nas regiões de: 1600 a 1500
cm-1, 1380 a 1160 cm-1, 1000 a 950 cm-1, 800 a 700 cm-1 e
de 450 a 400 cm-1, e para o tecido normal, nas regiões de
1410 a 1380 cm-1, 1070 a 1020 cm-1, 950 a 800 cm-1 e 670
a 500 cm-1, o que demonstra uma mudança na conformação bioquímica das moléculas para este tecido, permitindo diferenciação das lesões de tireoide (Tabela 1).

Método
Este projeto foi submetido e aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa sob o número 221.402/CEP/2013
que segue a resolução CNS/MS 196/96. As amostras
dos tecidos da tireoide foram dissecadas para obtenção
de tecido homogêneo conforme protocolo institucional,
sendo 3 de tireoide normal e 5 de carcinoma papilífero.
As amostras foram armazenadas em tubos criogênicos Nalgene® a -80º C, e para análise espectral, foram
cortadas em uma espessura de 10µm no aparelho Leica®
Modelo CM 1100. Os cortes do tecido foram colocados
sobre lâminas de CaF2 (fluoreto de cálcio), utilizadas por
não possuírem sinais espectrais.
O equipamento utilizado para obtenção dos espectros
foi o espectrômetro Raman confocal modelo 3510 (Holan-

Figura 1. Espectro médio das amostras de tecido normal e câncer
(CPT) de tireoide. Note que o traçado do gráfico é muito semelhante,
mas permite diferenciação entre os comprimentos de onda, como por
exemplo maior intensidade em 722 cm-1 e 1230cm-1, correspondendo a
DNA e RNA em tecidos tumorais, respectivamente
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Tabela 1. Principais picos encontrados na comparação do tecido tumoral e tecido normal com suas
respectivas atribuições.
PICO
1754 cm-1
1620 cm-1
1581 cm-1
1547 cm-1
1370 cm-1
1336 cm-1
1305 cm-1
1230 cm-1

1208 cm

-1

1001 cm-1
980 cm-1
744 cm-1
722 cm-1
420 cm-1
PICOS
1390 cm-1
1063 cm-1
1239 cm-1
1037 cm-1
920 cm-1
902 cm-1

856 cm-1

TECIDO TUMORAL – CPT
ATRIBUIÇÃO

C=O (lipídeos)
Triptofano, Triptofano e/ou β-sheet
C-C estiramento (*)
ẟ(C=C), Fenilalanina (**)
Triptofano
Banda de sacarídeo
Guanina
Deformação CH2 (lipídeo), adenina, citosina
Vibração estiramento do Fosfato antissimétrico, Amida
III (surge da junção do estiramento C-N e N-H bonding)
pode ser misturado com vibrações de cadeias laterais
ν(C-C6H5), triptofano, fenilalanina (assinatura de
proteina) (*) Triptofano (**) A, T (bases de DNA/RNA)
- Amida III (proteína) (***)
Fenilalanina
Vibração ribose, modos distintos de RNA
T (modos de bases DNA/RNA)
DNA
Colesterol
TECIDO NORMAL
ATRIBUIÇÃO
Banda CH3
C-C conformação aleatória - skeletal stretch
Amide III
Colágeno
C-C estiramento do anel de prolina/glicose/ácido
lático(*)
C-C, anel pralina (assinatura do colágeno) (**)
Monossacarídeos (β-glucose), (C-O-C) modo skeletal,
Dissacarídeo (maltose)
Prolina, hidroxiprolina, tirosina, Aminoacido de cadeias
laterais de prolina e hidroxiprolina,
(C-C) vibração do colágeno backbone hidroxiprolina
(colágeno tipo I) (*)
Estiramento C-C, prolina (assinatura de colágeno) (**)

668 cm-1

C-S estiramento de cistina (colágeno tipo I) (*) T, G
(DNA/RNA) (**)

637 cm-1
580 cm-1
535 cm-1

ν(C-S) gauche (aminoácido metionina)
Fosfatidilinositol
Colesterol éster

REFERENCIA
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CHENG et al., 2005
*NAUMANN, 1998
**HUANG et al., 2003
STONE et al., 2002, 2004
KRAFFT et al., 2005
RUIZ-CHICA et al., 2004
STONE et al,. 2004
DUKOR, 2002
*HUANG et al., 2003
**CHENG et al., 2005
***CHAN et al., 2006
MALINI et al., 2006
CHAN et al., 2006
CHAN et al., 2006
BINOY et al., 2004
KRAFFT et al., 2005
REFERENCIA
STONE et al,. 2004
FAOLAIN et al., 2005
FAOLAIN et al., 2005
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*STONE et al., 2002, 2004
** CHAN et al., 2006
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* CHENG et al., 2005
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* CHENG et al., 2005
**NOTINGHER et al., 2004
SHETTY et al., 2006
KRAFFT et al., 2005
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Fonte: Raman Spectroscopy of Biological Tissues (25).

A fim de promover a separação espectral para fins de
diagnóstico, aplicou-se análise multivariada conhecida
como Análise de componentes principais (PCA), que tem
como fundamentação a separação dos dados espectrais
em grupos por meio de grau de similaridade, permitindo
assim que ocorra uma discriminação entre os espectros.
A análise se baseou na comparação entre os dados de
tecido normal com os de tecido tumoral, realizado em
todo o intervalo espectral, onde valores próprios para

cada componente foi obtido, e são estes valores que determinam o grau de variação presente em cada componente (Tabela 2).
Após a análise dos dados pela PCA, foi realizada a
discriminação dos espectros utilizando a análise de discriminante linear sobre os escores obtidos nos quatro
primeiros PCAs dos tecidos tumorais e normais. Foram
confrontados 8 espectros de tecido normal e 13 espectros de tecido tumoral, gerando um valor de 21 espectros
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Tabela 2. Eigenvalue PCA da comparação entre tecido
normal e tumoral.
Normal x CPT Eigenvalue
PC1
PC2
PC3
PC4

0,03647
0,00875
0,00409
0,00167

Variabilidade

Acumulada

68,5%
16,4%
7,7%
3,1%

--85%
92,7%
95,8%

a serem discriminados pela técnica. Os valores obtidos
demonstram que houve uma excelente separação dos
espectros de acordo com suas características comuns,
onde foram discriminados corretamente 19 dos 21 espectros analisados chegando a um valor de 100% na diferenciação dos tecidos normais e de 84,6% para os espectros do tecido tumoral, o que garantiu uma proporção
de discriminação entre os diferentes tecidos analisados
de 90,5% (Tabela 3).
Discussão
Nesse trabalho está demonstrada a utilidade da espectroscopia Raman na discriminação do tecido tumoral
e normal de tireoide. A análise bioquímica permitiu também a observação de maior quantidade de DNA e RNA
em tecidos tumorais, assim como de aminoácidos como
triptofano e fenilalanina.
As amostras desse projeto foram obtidas de modo
a selecionar áreas de tecido tireoideano de modo mais
homogêneo possível, classificadas pela histologia como
normais e CPT, diminuindo a influência de outros tipos
histológicos no material. O corte dos tecidos biológicos
congelados pelo criomicrótomo evitou a presença de
materiais contaminantes como, por exemplo, a parafina.
A técnica micro Raman confocal com comprimento de
onda em 785nm permitiu análise pontual sobre o tecido, analisado histologicamente no local de aplicação do
laser, correlacionando as estruturas com os dados espectrais.
Baseado no conhecimento de que as alterações bioquímicas precedem alterações morfológicas, verificou-se por meio da média espectral de cada grupo, que o
tecido tumoral apresentou diferenças de intensidade em
relação ao tecido normal, mas manteve uma semelhança
em picos característicos. Este fato permite afirmar que
existem pequenas diferenças no tecido tumoral quando
comparado ao tecido sadio.
Na figura 1, as principais regiões espectrais que sofreram alterações corroboram com as de outros estudos,
como a região de amida I (≅1600 a 1700 cm-1) (25,26) e amida III (≅ 1200 a 1400 cm-1) (27), moléculas componentes
de proteínas, esperadas em neoplasias devido a intensa
proliferação celular; e a região de DNA/RNA (≅ 700 a
850 cm-1) (28) explicada pela grande quantidade de material nuclear devido o aumento de mitoses. As regiões
de amida I e amida III são consideradas as mais importantes na diferenciação de tecidos normais e tumorais

Tabela 3. Valores obtidos pela análise de discriminante
linear
Nº Amostras

Discriminadas

Normal
8
8
Tumoral
13
11
Proporção
Final Correta			

Proporção
100%
84,6%
90,5%

em outros trabalhos envolvendo espectroscopia Raman
e neoplasias. (10,29)
O espectro médio do tecido tumoral permitiu verificar a presença de certos componentes com intensidades aumentadas como o triptofano (1620 cm-1, 1547
cm-1, 1208 cm-1), a fenilalanina (1208 cm-1, 1001 cm-1)
e outros ácidos nucleicos (1336 cm-1, 1305 cm-1, 1208
cm-1, 744 cm-1, 722 cm-1) e de componentes com baixas
intensidades como fosfolipídeos (1390 cm-1, 580 cm-1) e
prolina (920 cm-1, 856 cm-1) quando comparados com o
espectro médio do tecido normal, semelhante a outros
estudos (29), os quais sugerem que em tecidos tumorais
observa-se uma mudança na intensidade destes componentes, com uma grande instabilidade das cadeias
de lipídeos. A presença de hormônios no tecido tireoideano, possibilita a presença de lipídeos nos espectros
normais e patológicos. Foi observada, porém, a presença de grande quantidade destes componentes em tecidos tumorais relacionada a metástases(30). O espectro
de lipídeos esteve aumentado em CPT em nosso estudo (1754 cm-1,1305 cm-1).
Outra importante ferramenta utilizada para discriminar os espectros obtidos é a análise de discriminante linear, cujo princípio é separar os dados em grupos e subgrupos, caso existam. Em nosso trabalho, a separação
pela análise de discriminante linear, foi realizada entre
dois grupos, normal e tumoral. Dos 21 espectros analisados, chegamos a um total de 100% de diferenciação
para os espectros normais (8:8) e 84,6% para espectros
tumorais (11:13), cujo valor de discriminação final equivale a 90,5%, demonstrando uma grande eficácia na diferenciação dos tipos teciduais. Este valor é superior ao
estudo anterior de nosso grupo (21), cuja análise multivariada mostrou um resultado de 70,5% de discriminação
entre tecidos normais e tumorais.
Os valores de discriminação do presente estudo foi
superior ao anterior, realizada pela técnica de espectroscopia Raman com transformada de Fourier (Raman-FT),
devido a possibilidade da técnica Raman confocal aplicada neste estudo, permitir uma análise pontual do tecido, comparando a histologia do local analisado com os
espectros Raman obtidos. E corroborando com outros
pesquisadores (31), nosso resultado apresentou uma excelente sensibilidade e especificidade na discriminação.
Assim como para outros tipos de câncer, acreditamos
que a espectroscopia Raman possa contribuir ao conhecimento do câncer da tireoide conforme evolui a técnica
e suas aplicações.
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Conclusão
A técnica de espectroscopia Raman confocal apresentou excelentes resultados na diferenciação entre
tecidos normais e tumorais, mostrando ser uma técnica
promissora. O porcentual de discriminação alcançado
foi superior ao previamente encontrado por nosso grupo. Foi caracterizada espectros característicos de tecido
tumoral com aumento de DNA, RNA, triptofano e fenilalanina.
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