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RESUMO 

 

Martínez, Cristhiam de Jesús Hernández. Efeito do tabagismo no perfil de 

metilação de DNA no promotor do gene SOCS -1 em células epiteliais da 

mucosa bucal de indivíduos portadores de periodontite crônica (fumantes e 

não fumantes). 2018. 102f. Dissertação de Mestrado em Periodontia. Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A periodontite está relacionada à genética do hospedeiro, constituição do biofilme 

dental e fatores ambientais como o hábito de fumar. A metilação do DNA é um 

mecanismo de expressão genética que pode inibir ou silenciar a expressão do gene. 

Desta forma, vários pesquisadores têm se dedicado a estudar a influência genética 

sobre a suscetibilidade e/ou risco aumentado à doença periodontal. Estudos têm 

relatado associação entre vários biomarcadores epigenéticos com a inflamação 

periodontal. Considerando a hipótese de que existe associação do tabagismo com a 

metilação em genes relacionados à doença periodontal, o objetivo deste estudo foi 

verificar o padrão de metilação do DNA em células do epitélio oral de pacientes com 

periodontite crônica (CP) no promotor de um gene específico envolvido no controle 

da inflamação, como supressor da sinalização de citocinas (SOCS-1) em pacientes 

fumantes e não fumantes. O gene SOCS-1 é localizado no cromossomo 16p13.3, 

compostos por uma região amino-terminal, um domínio SH2 central e uma caixa 

SOCS. É um regulador negativo da via JAK / STAT. Inibe os efeitos biológicos de 

várias citocinas, incluindo IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, interferão (INF) -γ e INF-α / β. Este foi 

um estudo caso-controle, comparando dois grupos, um grupo (teste) com consumo de 

10 cigarros mínimos por dia, com diagnóstico de periodontite crônica e outro grupo 

controle que foram pacientes não fumantes com periodontite crônica. Para tal, DNA 
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genômico foi purificado de células epiteliais bucais obtidas por meio de enxágue com 

sacarose 3%, por tempo único de coleta. O DNA foi modificado pelo bissulfito de Sódio e 

os padrões de metilação do DNA foram analisados com a técnica MS-PCR (Polymerase 

chain reaction). A análise estatística foi realizada pela plataforma estatística R version 

3.3.2 Core Team (2016). Foi realizado Teste t de Student para amostras independentes 

e teste não paramétrico de Wilcoxon & Mann-Whitney para variáveis qualitativas; teste 

qui-quadrado e para a variável metilação, foi feito um teste exato de Fisher para testar a 

associação entre os grupos e a metilação. Os resultados indicaram que, para células 

epiteliais da mucosa bucal, a frequência de desmetilação no gene SOCS-1 é maior no 

grupo sem o hábito do fumo, em comparação ao grupo fumante. Foram detectadas 

diferenças no padrão de metilação entre os dois grupos. Ao estabelecer uma estimativa 

de risco relativo entre os grupos e a variável metilação, foi observado que pacientes 

fumantes têm 7,08 vezes (risco relativo) com um intervalo (1,95-51.46) de apresentar 

doença periodontal crônica, com um padrão de metilação no gene SOCS-1. 

 

 

Palavras-chave: Metilação de DNA. Periodontite crônica. Fumantes. Epigenética. 

Supressor da sinalização de citocinas (SOCS-1). 
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ABSTRACT 

 

Martínez, C.J.H. Effect of smoking on the DNA methylation profile of the SOCS-

1 gene promoter in oral mucosal epithelial cells of individuals with chronic 

periodontitis (smokers and nonsmokers). 2018. 102p. Master Thesis in 

Periodontics. Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto. University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

Periodontitis is related to host genetics, constitution of the dental biofilm and 

environmental factors such as smoking. DNA methylation is a mechanism of genetic 

expression that can inhibit or silence gene expression. In this way several 

researchers have been dedicated to study the genetic influence on the susceptibility 

and / or increased risk to periodontal disease. Studies have reported association 

between several epigenetic biomarkers with periodontal inflammation. Considering 

the hypothesis that there is an association between smoking and methylation in 

genes related to periodontal disease, the objective of this study was to verify the DNA 

methylation pattern in oral epithelial cells of patients with chronic periodontitis (ChP) 

in the promoter of a specific gene involved in the control of inflammation, as 

suppressor of cytokine signaling (SOCS-1) in smokers and nonsmokers patients. The 

SOCS-1 gene is located on chromosome 16p13.3 composed of an amino-terminal 

region, a central SH2 domain and a SOCS box. It is a negative regulator of the JAK / 

STAT path. It inhibits the biological effects of various cytokines, including IL-2, IL-3, 

IL-4, IL-6, interferon (INF) -γ and INF-α / β. This was an case-control type study, 

comparing two groups, a group with consumption of 10 minimum cigarettes per day, 

with a diagnosis of chronic periodontitis and another control group were non-smokers 

with chronic periodontitis. For this, genomic DNA was purified from oral epithelial 
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cells obtained by rinsing with 3% sucrose, for a single time of collection. The DNA 

was modified by Sodium bisulfite and the methylation patterns of the DNA were 

analyzed with the MS-PCR technique (Polymerase chain reaction). Statistical 

analysis was performed by the statistical platform R version 3.3.2 Core Team (2016), 

Student's t-test was performed for independent samples and Wilcoxon's & Mann-

Whitney non-parametric test for qualitative variables; chi-square test. For the 

methylation variable, an exact Fisher's test was performed to test the association 

between the groups and the methylation. The results indicated that, for oral mucosal 

epithelial cells, the frequency of demethylation in the SOCS-1 gene is higher in the 

non-smoking group as compared to the smoker group. statistically significant 

differences were detected in the methylation pattern between the two groups. When 

establishing an relative risk between the groups and the methylation variable, it was 

observed that smokers are 7.08 times (relative risk) of having chronic periodontal 

disease with a methylation pattern in the SOCS-1 gene. 

 

 

 

Keywords: DNA Methylation. Chronic Periodontitis. Smoking. Epigenetics. 

Suppressor of cytokine signaling (SOCS-1). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças periodontais compreendem uma ampla gama de condições 

inflamatórias que afetam as estruturas de apoio dos dentes (gengiva, osso e 

ligamento periodontal), o que poderia levar à perda de dentes e contribuir para a 

inflamação sistêmica. A periodontite crônica afeta predominantemente adultos, 

mas a periodontite agressiva pode ocasionalmente ocorrer em crianças. O início 

da doença periodontal e a sua propagação é através de uma disbiose da 

microbiota comensal oral (biofilme), que então interage com as defesas imunes do 

hospedeiro, levando à inflamação e, consequentemente, à doença. A gravidade 

da doença periodontal depende dos fatores de riscos ambientais, como fazer uso 

de fumo e genéticos (KINANE et al., 2017) (Figura 1). 

 

Com a conclusão do projeto do Genoma Humano em 2003, o 

estabelecimento das relações casuais entre genes específicos e doenças 

complexas mostrou-se desafiador para identificar como a variação na expressão 

gênica influencia o desenvolvimento da doença (WILLIAMS et al., 2014). Muitos 

estudos relataram que as reações inflamatórias na polpa infectada e no tecido 

periodontal afetam as modificações epigenéticas causando as alterações na 

expressão gênica (SEO et al., 2014).Recentemente, foram relatadas alterações de 

biomarcadores epigenéticos, como citocinas inflamatórias envolvidas na 

periodontite (SEO et al., 2014). 
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1.1 Epigenética 

No genoma humano, a expressão de um subconjunto de aproximadamente 

30.000 genes que são ativos em diferentes órgãos e tecidos, é resultado da 

regulação por mecanismos epigenéticos que atuam na ativação ou inativação de 

genes ou regiões gênicas, sem haver, necessariamente, alterações na sequência 

do DNA (REIK, 2007). 

Figura 1- Patogenia da doença periodontal. 

 

 Fonte: Kinane et al. (2017, p.11).  

 

O termo epigenética foi utilizado pela primeira vez por Conrad Waddington 

(1942) em um estudo de desenvolvimento embrionário. Segundo esse pesquisador, 

o curso do desenvolvimento é determinado pela interação dos genes entre si e com 

o ambiente. Holidayy aplicou o termo epigenética, em 1987, para situações em que 

mudanças na metilação do DNA resultavam em alterações na função gênica.  
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Russo, Martuenssen e Riggs (1996) sugeriram que epigenética seria o estudo das 

alterações herdáveis mitótica e/ou meioticamente na função gênica que não podem 

ser explicadas por mudanças na sequência do DNA. Porém, sobre esta definição, 

Bird (2007) discutiu o aspecto restritivo desta visão de herdável e redefiniu 

epigenética como sendo “a adaptação estrutural de regiões cromossômicas para 

registrar, sinalizar ou perpetuar estados de atividade”. Esta definição está focada, 

não somente no gene, mas também nos cromossomos sem considerar, no entanto, 

o conceito de herdabilidade. Em nível molecular, modificações covalentes de bases 

citocinas e em histonas, e mudanças no posicionamento de nucleossomos são 

geralmente consideradas como os principais mecanismos epigenéticos. Esses 

mecanismos são fundamentais para os processos celulares de expressão gênica, 

embriogênesis, inativação do cromossomo X e imprinting (marcação) genômico 

(PORTELA; ESTELLER, 2010). 

Tendo em conta estas diferentes perspectivas, foi proposta uma definição de 

trabalho aceitável da epigenética que possa ser: um grupo de mecanismos 

moleculares dinâmicos adquiridos ou herdados e potencialmente 

transgeneracionais, que são afetados pelo meio ambiente e que atuam diretamente 

sobre o genoma e a maquinaria genética ao longo da vida para regularizar a 

expressão gênica (WILLIANS et al., 2014).  

O epigenoma compreende o conjunto das modificações epigenéticas que é 

caraterizada para cada tipo celular. As marcas epigenéticas fornecem mecanismos à 

diferenciação, por meio da regulação da acessibilidade da informação genética para 

a maquinaria celular, além de promover o silenciamento de elementos repetitivos, 

inibindo sua replicação e transposição dentro do genoma (SHARMA et al., 2010). 

Estas modificações incluem quatro mecanismos principais: metilação do DNA, 
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modificação de histonas, proteínas de cromatina não-histônicas que se ligam 

diretamente ao DNA, ou aos modificadores de histonas e RNAs não codificadores 

(PROBST; DUNLEAVY; ALMOUZNI, 2009). 

A cromatina é um complexo multimolecular formado pelo DNA genômico 

compactado no núcleo, associado com proteínas histonas. A unidade fundamental 

da cromatina é o nucleossomo, que consiste de um cerne formado por um octamero 

de histonas (duas copias de cada: H2A, H2B, H3 e H4) envolvido por cerca de 146 

pares de base de DNA (LUGGER et al., 1997). O quinto tipo de histonas H1 atua 

como um grampo ao redor do octamero que associado aos nucleosomos são 

chamados de cromatosomas (BENJAMIN, 2003). Essas modificações alteram a 

estrutura da cromatina pela adição de grupos químicos às caudas dessas proteínas 

histonas que formam o nucleossomo. Essas modificações podem ser do tipo 

fosforilação, ubiquitinação e acetilação em histonas e, principalmente a metilação no 

DNA sendo que essas últimas ocorrem geralmente próximas às regiões promotoras 

(REIK et al., 2003; WANG; SCHONES; ZHAO, 2009). Mais recentemente, a atuação 

de RNAs não codificadores (ncRNAs) tem sido incluída dentre os mecanismos 

epigenéticos, ativando ou silenciando genes em um determinado domínio 

cromossômico (como os longos ncRNAs KCNQ1OT1 e AIR) ou pela modulação da 

estrutura da cromatina como o ncRNA XIST (MOHAMMAD, MONDAL; KADURI, 

2009). 

1.2 Metilação do DNA 

Até o momento, a metilação do DNA é o mecanismo epigenético mais bem 

caracterizado e estudado por sua grande influência na regulação gênica, sendo um 

dos principais envolvidos na alteração da estrutura tridimensional da molécula de 

DNA (WAGGONER, 2007). 
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A metilação do DNA em eucariotos está relacionada à regulação gênica, 

inativação do cromossomo X, memória celular, silenciamento de elementos 

transponíveis, imprinting genômico e repressão de pseudo-elementos provenientes 

de sequencias duplicadas (FEIL; FRAGA, 2012; JONES, 2012). 

A metilação do DNA consiste na adição de um grupo metil a citocinas 

precedidas por guaninas (em procariotos também em adeninas) realizada pelas 

enzimas DNA metiltransferases (DNA MTase), a qual inclui uma família classificada 

em três grupos de enzimas do tipo metiltransferases: DNMT1, DNMT2 (ou TRDMT1) 

e DNMT3. A DNMT1 é predominante e responsável pela restauração dos sítios 

hemimetilados que ocorrem durante a replicação do DNA, copiando o padrão de 

metilação da fita original, processo geralmente conhecido como metilação de 

manutenção (HERMAN; BAYLIN, 2003). A DNMT2, diferentemente das demais 

metiltransferases, apresenta uma atividade metiltransferase de tRNA (BESTOR, 

2000). DNMT3a e DNMT3b estão relacionadas à aquisição de novos sítios metilados 

(DNA não-metilado previamente). Enquanto isso, DNMT3L, apesar de não possuir 

atividade de metiltransferase, parece ter um importante papel regulatório na 

metilação do DNA (OKANO et al., 1999; BOUR´CHIS et al., 2001).   Em mamíferos, 

os padrões de metilação são estabelecidos, mantidos e traduzidos em estados 

funcionais apropriados da maquinaria de metilação do DNA principalmente por essa 

família de enzimas e suas isoformas (DNMT1b, DNMT1o, DNMT3a, DNMT3b, 

DNMT 3L) (GOLL et   al., 2006; XIE et al., 2009) (Figura 2 e 3).  
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Figura 2- Metilação do DNA e inativação transcripcional do gene. 

 

      Fonte: Ari et al., (2016, p.8). 

 

A metilação do DNA é mais frequente nas regiões denominadas ilhas CpG 

(regiões com alta frequência de repetições CG), onde o nucleotídeo citocina (C) 

aparece ao lado de um nucleotídeo guanina (G) na sequência linear ao longo das 

bases. CpG é o acrônimo para C-phosphate (fosfato) -G, que é a citocina e a 

guanina separadas apenas pelo fosfato que liga os dois nucleotídeos ao longo do 

DNA. Em mamíferos, 70% a 80% das repetições CpG possuem citocinas metiladas, 

e a definição atual de ilha CpG é uma região com no mínimo 200 pares de bases e 

que possua porcentagem de CG acima de 60%. É importante considerar que o 

genoma humano possui 42% de citocinas e guaninas e taxa esperada de repetições 

CpG na ordem de 4,41% (SAXONOV et al., 2006; BAJIC et al., 2004; JABBARI; 

BERNARDI, 2004). 

Figura 3- A metilação do DNA pode ocorrer em diferentes regiões do genoma. A 

alteração desses padrões leva à doença nas células. O cenário normal é 

representado na coluna da esquerda e as alterações desse padrão são mostradas à 

direita. (a). As ilhas CpG nos promotores de genes são normalmente não metiladas, 

permitindo a transcrição. A hipermetilação aberrante leva à inativação transcricional.  

b) O mesmo padrão é observado ao estudar ilha curtas, que estão localizadas até 2 

kb por cima ou por baixo da ilha CpG. (c). No entanto, quando a metilação ocorre no 
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corpo do gene, facilita a transcrição, evitando iniciações de transcrição. Na doença, 

o corpo do gene tende a desmetilar, permitindo que a transcrição seja iniciada em 

vários locais incorretos. (d). Finalmente, as sequências repetitivas parecem ser 

hipermetiladas, prevenindo instabilidade cromossômica, translocações e ruptura de 

genes através da reativação de sequências endoparasíticas. Este padrão também é 

alterado na doença. 

Fonte: Portela; Esteller., (2010, p.1058)  

 

1.3 O caminho epigenético perio-sistémico 

A periodontite não é meramente uma lesão localizada na gengiva, sua 

cronicidade permite causar impacto sistêmico significativo na saúde, como ponte 

para outras doenças como: aterosclerose, diabetes, desfechos de gravidez 

adversos, artrite reumatóide, etc (GROVER et al., 2014). 

Angrisano et al., (2011) investigaram o papel dos mecanismos epigenéticos 

na ativação do gene IL-8 induzida por LPS em células epiteliais intestinais humanas. 

Uma associação clara foi encontrada entre infecção bacteriana da mucosa e 
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alterações epigenéticas associadas ao risco aumentado de câncer gástrico. Diabetes 

e aterosclerose são outras doenças às quais a modulação epigenética foi associada. 

O uso do cigarro é um fator bem documentado responsável pela hipometilação 

global e está associado ao desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço de 

células escamosas (GROVER et al., 2014). 

Imai; Okamoto (2006) elucidaram que, em pacientes com infecção latente por 

hiv-1, a infecção P.gingivalis causou a indução da expressão gênica e ativação do 

vírus. Os autores identificaram P.gingivalis como um fator de risco para a progressão 

da AIDS. Um maior grau de metilação do DNA foi encontrado associado a doenças 

inflamatórias crônicas, como gastrite crônica e colite ulcerativa, bem como em 

câncer de próstata. IL-6 é considerado um importante mediador que previne 

doenças inflamatórias crônicas. DNA metiltransferase (DNMT1) mantém o padrão de 

metilação, quando o nível de IL-6 é baixo. Porem a falta de regulação no promotor 

p53, podem desempenhar um papel fundamental na iniciação do câncer (GROVER 

et al., 2014). 

 

1.4 O papel da epigenética na doença periodontal 

 

Pesquisas mais recentes estão demonstrando que o sistema imunológico e as 

respostas inflamatórias são altamente dependentes de mecanismos epigenéticos 

para funcionar. Isso tem implicações para todas as doenças inflamatórias, incluindo 

a periodontite (WILLIANS et al., 2014).  

Em geral, existem citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias. O 

equilíbrio dessas citocinas que determina qual resposta do sistema imunológico é 

desencadeada diante de estímulos ambientais específicos. No caso da periodontite 

em um hospedeiro susceptível, toxinas e produtos de degradação de bactérias e 
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células imunes resultam em uma predisposição significativa para uma resposta de 

citocinas pró-inflamatória a esses estímulos, causará o desenvolvimento de uma 

resposta hiperinflamatória com colapso periodontal concomitante. Atualmente, é 

evidenciado que mudanças epigenéticas em genes que codificam citocinas podem 

alterar sua expressão, levando a respostas pró ou anti-inflamatórias (WILLIANS et 

al., 2014).  

Estudos têm demonstrado que as alterações epigenéticas dos genes que 

codificam as citocinas pró-inflamatórias estão associadas à periodontite (ZHANG et 

al.,2013). Outros estudos demonstraram associação entre alterações epigenéticas 

do tipo polimorfismo e periodontite (ZHANG et al., 2010). A maioria dos estudos 

publicados tem como foco a periodontite crônica, mas uma correlação também foi 

estabelecida entre a metilação do DNA de genes mediadores pró-inflamatórios e 

periodontite agressiva (ANDIA et al., 2010-2015).  

Gomez & colaboradores (2009) enfatizaram que o padrão de metilação 

causado por mudanças na expressão do gene da citocina pode levar a doenças 

inflamatórias. As citocinas inflamatórias, como IL1, IL4, IL6 e IL10, estão sendo 

sobre expressadas no sistema periodontal inflamado (KINANE et al., 2003). 

Stenvinkel et al. (2007) sugeriram que uma inflamação persistente leva à metilação 

do DNA, silenciando os supressores da sinalização das citocinas e induzindo a 

expressão ativa de sinalizadores das citocinas. As citocinas, como a IL6 e IFNγ, 

foram sobre expressas em tecidos inflamados de pacientes com periodontite crônica 

(SEO et al., 2015). Além disso, a superexpressão da IL-6 pode exercer uma 

influência epigenética nas células, regulando o gene DNMT ou mantendo o seu 

estado de metilação, conforme demonstrado anteriormente em estudos in vitro 

(STENVINKEL et al., 2007).  
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Para Zhang et al. (2010) a hipometilação do promotor do gene IFNγ pode 

levar a uma maior transcrição deste na periodontite crônica, resultando assim na sua 

superexpressão. Os mesmos autores ainda revelaram que a mudança no perfil de 

metilação pode ser um fator crucial na regulação da transcrição do gene TNFa na 

periodontite. Além disso, verificou-se que a inflamação crônica está relacionada a 

níveis alterados de metilação do DNA e pode levar a uma diminuição da expressão 

do gene COX-2 (ZHANG et al., 2010- 2013).  

A evidência também sugere que a presença de inflamação crônica e infecção 

bacteriana promove a metilação do DNA. Neste contexto, o potencial de bactérias 

orais para alterar os padrões de metilação do DNA na mucosa está atualmente em 

investigação. No entanto, não se sabe se ocorrem mecanismos epigenéticos devido 

à interação bacteriana direta com o tecido ou como consequência de uma resposta 

inflamatória do hospedeiro (GOMEZ; DUTRA; MOREIRA, 2009). Tomados em 

conjunto, a identificação de fatores genéticos e fatores epigenéticos poderia ser 

valiosa para o desenvolvimento de tratamentos orais e prevenção de doenças (SEO 

et al., 2015). 

 

1.5 Fatores que modificam os mecanismos epigenético e a doença periodontal 

 

A susceptibilidade à periodontite e outras doenças inflamatórias parece mudar 

em resposta a interações complexas de fatores genéticos, ambientais e estocásticos 

ao longo da vida. Muitos fatores de risco modificáveis, como depressão e tabagismo, 

contribuem para o aumento dos marcadores sistêmicos de inflamação e modificam a 

regulação de genes através de uma variedade de mecanismos biológicos (por 

exemplo, modificações epigenéticas). Portanto, a periodontite e outras doenças 
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inflamatórias compartilham muitos fatores de risco modificáveis comuns, como o 

tabagismo, estresse e depressão psicológica, consumo de álcool, obesidade, 

diabetes, síndrome metabólica e osteoporose (REYNOLDS, 2014). O tabagismo e 

diabetes são os únicos fatores de risco conhecidos para esta doença, aumentando a 

extensão e gravidade da periodontite em 3-10 vezes e acelerando a destruição 

periodontal de forma exponencial (GANESAN et al., 2017). 

Uma combinação de estressores fisiológicos e exposições ambientais durante 

a vida de um organismo parece afetar o "programa" epigenômico adquirido por uma 

célula durante a diferenciação e ao longo da vida da linhagem celular. O programa 

epigenômico pode ser particularmente sensível às influências ambientais durante os 

primeiros estágios de desenvolvimento, mas mudanças significativas induzidas pelo 

meio ambiente podem se acumular ao longo da vida de um organismo, criando o 

"fenótipo do envelhecimento" e aumentando o risco de doenças associadas ao 

envelhecimento (BARROS; OFFENBACHER, 2014). 

Um estudo com gêmeos monozigóticos mostrou que os padrões de metilação 

do DNA eram muito semelhantes em gêmeos jovens, mas em gêmeos mais velhos 

os padrões foram alterados. Esses dados sugerem que os fatores ambientais 

presentes no estilo de vida de cada indivíduo induzem a ocorrência de eventos 

epigenéticos que possam influenciar a saúde do indivíduo (GOMEZ; DUTRA; 

MOREIRA, 2009). 

Embora o envelhecimento e as exposições ambientais possam afetar a 

metilação global do genoma, novas evidências indicam que alguns pontos de 

metilação do promotor são alvo de toxinas específicas e estímulos infecciosos para 

modificar os níveis de metilação (BARROS; OFFENBACHER, 2014). 
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1.6 Fumo e doença periodontal 

 

As doenças periodontais são classificadas como distúrbios complexos, onde 

os fatores ambientais, de estilo de vida e genéticos contribuem para a sua 

etiologia. O fator ambiental mais importante é a microbiota diversa disposta em um 

biofilme que atua como um iniciador da destruição periodontal, enquanto fatores do 

estilo de vida, como hábitos de tabagismo e higiene bucal, atuam como 

modificadores da apresentação da doença (KARASNEH et al., 2017). O tabagismo é 

considerado um grande fator de risco, e muitos estudos demonstraram que o hábito 

de fumar altera o desenvolvimento e a progressão da periodontite. Outros fatores de 

risco que modificam a resposta do hospedeiro ao desafio da infecção bacteriana e 

podem induzir periodontite são álcool, dieta, poluição e drogas (CHO et al., 2017). 

As primeiras observações sobre a relação entre o tabagismo e os tecidos 

periodontais ocorreram na década de 1940, quando Pindborg demonstrou que a 

gengivite ulcerativa necrotizante estava associada ao consumo de 

tabaco. Notavelmente, até a década de 1980, não houve estudos longitudinais, 

controlados por fatores de confusão, que forneceram forte evidência de tabagismo 

como fator de risco real para a periodontite. Posteriormente, vários estudos 

epidemiológicos, apresentando metodologias adequadas e análises estatísticas (ou 

seja, ajustes para variáveis de confusão), demonstraram claramente uma forte 

associação entre uso de tabaco / hábito de fumar e doenças periodontais em 

diferentes populações. Em geral, a evidência indica que os fumantes têm doença 

periodontal mais grave, com aumento na perda óssea, na aderência epitelial e perda 

dentária junto com recessão gengival, bem como formação de bolsas periodontais, 

do que os não-fumantes (NOCITTI et al., 2015). 
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Com base em estudos epidemiológicos, os fumantes têm (CP) mais grave do 

que os não fumantes e a relação dependente da dose, tanto em termos de número 

de cigarros fumados quanto de número de anos de tabagismo. Sugerindo que o 

aumento da severidade da periodontite entre os fumantes em comparação com os 

não fumantes é, em parte, induzido por diferenças no perfil bacteriano subgengival 

(KARASNEH et al., 2017). 

A fumaça derivada do tabaco, principalmente como fumaça derivada do 

cigarro, é reconhecida como um dos piores fatores de risco para a periodontite 

(PAGE; KORNMAN, 1997; BAGAITKAR et al., 2009). Tão importante é o assunto 

que na última década diversos estudos lançaram propostas para tentar entender os 

mecanismos de ação do fumo nos tecidos bucais (TONETTI,1998; JOHNSON; HILL, 

2004). Os componentes químicos do cigarro aumentam a predisposição para 

alterações genéticas e epigenéticas, como alteração do padrão de metilação no 

DNA, nas células que estão em contato direto com os agentes químicos da fumaça 

do cigarro, entre elas, as células da mucosa bucal (GABRIEL et al., 2006). 

Os estudos epigenéticos genômicos identificaram fortes associações entre a 

exposição ao fumo do tabaco e às alterações na metilação do DNA em locais únicos 

(CpG) em sangue total ou células mononucleares de sangue periférico isolado 

(PBMCs). Verificou-se que as alterações de metilação em CpGs são dinâmicas, mas 

reversíveis, indicando um potencial mecanismo de restabelecimento do estado de 

metilação do DNA após a cessação. Ademais, observou-se que as alterações de 

metilação em CpGs individuais persistiram após a cessação. Além das alterações de 

metilação do DNA relacionadas ao tabagismo em fumantes ativos adultos, há 

evidências fortes de estudos de recém-nascidos de que o tabagismo materno 

durante a gravidez, especialmente durante o segundo e terceiro trimestres, pode 



48 
_________________________________________________________________________________________INTRODUÇÃO 

 

contribuir para um padrão de metilação alterado no sangue do cordão umbilical, que 

também pode persistir por anos após o parto (BAUER et al., 2016). 

Fumar causa mudanças de hipo e hipermetilação a longo prazo no 

DNA. Essas mudanças estão presentes não apenas em fumantes atuais, mas 

também em antigos fumantes (LOD et al., 2014). 

Haffajee e Socransky (2001) descobriram que os fumantes apresentavam 

uma forma mais severa de periodontite com maior perda de inserção e bolsos mais 

profundos em comparação com ex-fumantes e não fumantes. Os resultados deste 

estudo também indicaram associação de aumento na perda de inserção com a 

idade, bem como a gravidade da doença. O aumento na perda de inserção pode ser 

o resultado de mudanças epigenéticas, Ohi et al. (2006) mostraram um aumento na 

metilação no colágeno tipo 1 α1 (COL1α1), uma proteína no ligamento periodontal, 

em indivíduos idosos em comparação com indivíduos mais jovens. Juntos, esses 

achados indicam que uma diminuição associada à idade no colágeno no ligamento 

periodontal é causada por modificações epigenéticas, mostrando assim que as 

modificações epigenéticas podem constituir como fator de risco para a periodontite 

(LOD et al., 2014). 

Estudos que avaliam o padrão de metilação de genes de citocinas podem ter 

relevância para doenças inflamatórias em que a expressão de algumas citocinas é 

alterada, como na doença periodontal. Os achados preliminares sugeriram que o 

gene IL-6 é hipometilado em tecidos de indivíduos com doença periodontal, em 

comparação com amostras de controle, sugerindo uma sobre expressão desta 

citocina nos tecidos inflamados. Além disso, a superexpressão da IL-6 pode exercer 

uma influência epigenética. Essas descobertas são importantes, uma vez que a IL-6 
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é uma citocina chave envolvida na reabsorção óssea e foi detectada em níveis 

elevados em indivíduos com periodontite severa (TABA et al., 2012). 

 

1.7 Gene SOCS-1 

 

A periodontite crônica é uma doença que resulta da interação dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro com os microorganismos do biofilme. 

Entretanto, a mera presença dessas bactérias não é suficiente para desencadear o 

processo da doença. A destruição periodontal ocorre quando as bactérias encontram 

um hospedeiro susceptível, desencadeando a resposta imune e inflamação, que 

pode ser perpetuada em um indivíduo suscetível, se a doença não for tratada 

(ANDIA et al., 2015). 

As citocinas representam uma grande família de glicoproteínas secretadas 

que atuam como fatores reguladores em processos biológicos importantes, incluindo 

desenvolvimento embrionário, resposta imune inflamatória e hematopoiese (LOTEM; 

SACHS, 2002). As citocinas, portanto, possuem um papel central e fundamental na 

resolução do processo imune-inflamatório e assim podem diretamente interferir no 

prognóstico de uma doença. Todo este mecanismo depende de vias de sinalização 

intracelulares que são ativadas e desativadas, segundo as informações recebidas 

pelas células e que irão atuar direta ou indiretamente sobre o DNA no núcleo da 

célula, ativando ou inibindo a transcrição de certos genes. Quando as citocinas se 

ligam ao seu receptor de superfície celular elas ativam uma via de sinalização de 

transdução citoplasmática, responsável por carregar este sinal da superfície celular 

até o núcleo, resultando em alterações transcricionais (STARR; HILTON, 2004). 

As SOCS compõem uma família de proteínas intracelulares e muitas delas 

participam da regulação das respostas das células imunes às citocinas. Há oito 
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proteínas da família SOCS: SOCS-1, SOCS-2, SOCS-3, SOCS-4, SOCS-5, SOCS-

6, SOCS-7 E CIS. Cada uma delas possui uma região de homologia C-terminal com 

40 aminoácidos conhecida como SOCS box. O SOCS Box é também encontrado em 

outras diversas proteínas com regiões centrais diferentes. As proteínas que contêm 

um domínio SH2 nestas regiões centrais são classificadas como CIS e SOCS-1 

SOCS-7. Adicionalmente, os membros da família SOCS contêm uma região N-

terminal de sequência e tamanho variável, o que os diferencia entre si. Por exemplo: 

CIS, SOCS-1, SOCS-2 e SOCS-3 têm uma região N-terminal relativamente curta 

(50-80 resíduos) enquanto que os membros SOCS-4, SOCS-5, SOCS-6 e SOCS-7 

têm a região N-terminal maior, com mais de 380 resíduos. Análises da sequência de 

aminoácidos e estrutura genômica sugerem que pares destas proteínas estão mais 

relacionadas um com o outro do que com as proteínas SOCS no geral: CIS e SOCS-

2, SOCS-1 e SOCS-3, SOCS-4 e SOCS-5, e SOCS-6 e SOCS-7, respectivamente 

(GUEDES; PLANELLO; ANDIA, 2015) (Figura 4).  

Transcritos que codificam para SOCS-1, SOCS-2, SOCS-3 e CIS estão 

frequentemente presentes nas células em níveis baixos, mas podem ser induzidos 

por uma grande variedade de citocinas, hormônios e fatores de crescimento. Há 

poucas evidências de que a expressão da SOCS-4, SOCS-5, SOCS-6 e SOCS-7 

seja induzida por citocinas (KREBS; HILTON, 2000). 
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Figura 4 - Estrutura das proteínas SOCS. Todos os oitos membros da família de 

proteínas SOCS contém uma região N-terminal de comprimento e sequência 

variável, um domínio SH2 central e uma caixa SOCS-C terminal. 

 

               Fonte: Warren; Douglas  (2004, p.C-2).  

 

Uma das mais importantes cascatas de sinalização induzidas por citocinas é o 

transdutor de sinal Janus e a via de ativação da transcrição (JAK-STAT). Os 

supressores da sinalização de citocinas (SOCS) regulam a via JAK-STAT, atuando 

como moduladores de transdução de sinal em saúde e doença (BABON; NICOLA, 

2012). Devido à sua capacidade de inibir diretamente JAK, SOCS-1 e SOCS-3 são 

os dois inibidores mais potentes da sinalização de citocinas (ANDIA et al., 2015). 

JAK responde ao número de citocinas inflamatórias que se ligam a receptores 

cognoscitivos de citocinas, o que leva ao recrutamento de STAT ao receptor para a 

fosforilação por JAK e translocação nuclear para conduzir a expressão do gene alvo. 

As moléculas de STAT nucleares ativadas, em seguida, transcripcionalmente 

regulam diversas matrizes de citocinas e moduladores 

inflamatórios. (MEHRAZARIN; ALSHAIKH; KANG, 2017). 

As Janus Kinases (JAKs) são constitutivamente associadas aos domínios 

citoplasmáticos dos receptores de citocina. A ligação da citocina ao seu receptor faz 
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com que haja dimerização das cadeias dos receptores justapondo as JAKs e 

levando a ativação destas através de transfosforilação. As JAKs ativadas fosforilam 

vários substratos na célula incluindo o STAT. Os STATs se ligam ao receptor 

fosforilado das JAKs através de seu domínio SH2. Uma vez ligados, os STATs são 

fosforilados o que causa sua dissociação do receptor. Os STATs formam dímeros e, 

então, migram para o núcleo da célula onde ativam a transcrição de genes que 

medeiam às respostas biológicas às citocinas (STARR; HILTON, 2004). Os genes 

SOCS são ativados em resposta a uma série de componentes da cascata 

inflamatória, sendo que sua expressão pode ser mediada, pelo menos em parte, 

pelos fatores de transcrição STAT (STARR; HILTON, 2004). A proteína, produzida 

pela transcrição do gene, participa de um “negative feedback loop”, ou seja, quando 

a citocina se liga a seu receptor de superfície celular, ativa a via de sinalização 

citoplasmática JAK/STAT; subsequentemente, as proteínas STAT se translocam 

para o núcleo e aumentam a transcrição de genes de resposta às citocinas, 

incluindo os genes SOCS. Já no citoplasma, as proteínas SOCS inibem a 

transdução do sinal do receptor de citocina para a via JAK/STAT. Portanto, a própria 

proteína é capaz de inibir a via de sinalização que originalmente estimulou sua 

produção (DAVEY; HEATH, STARR, 2006) (Figura 5). 
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Figura 5 - Função das proteínas SOCS-1.  As proteínas SOCS-1 atuam em um loop 

de feedback negativo para atenuar a sinalização. Após ligação a seu receptor, as 

citocinas ativam a via JAK/STAT, resultando em um aumento na transcrição não só 

dos genes que medeiam o efeito biológico da citocina, mas também os genes 

SOCS. Uma vez produzidas, as proteínas SOCS podem inibir a sinalização por 

ligação a JAKs e receptores fosforilados e podem interagir com componentes de E3 

ubiquitin ligases para JAK de poliubiquidação e direciona-los para a degradação 

proteasomal. 

 

Fonte: Warren; Douglas (2004, p. C-3). 

O gene SOCS-1 é localizado no cromossomo 16p13.3 e pode ser induzido 

por citocinas que utilizam a via de sinalização JAK-STAT, incluindo TNF-α, IL-6 e 

interferão gama (IFN-γ), e mostrou-se que inibe a regulação positiva destas mesmas 

citocinas inflamatórias (MENEZES et al., 2008; YOSHIKAWA et al., 2001). Alguns 

pesquisadores sugeriram que a expressão do gene SOCS pode ser induzida por 

uma série de estímulos microbianos, incluindo lipopolissacarídeos e oligonucleótidos 

CpG, e que particularmente o SOCS-1 é um regulador negativo dos efeitos 

inflamatórios induzidos pelos lipopolisacarídeos através da inibição da sinalização 

TLR4 (MENEZES et al., 2008). 
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1.8 Mecanismo de ação do gene SOCS-1 em células inflamatórias e precursores 

de osteoclastos 

A sinalização inflamatória desencadeada por lipopolissacarídeos (LPS) ou 

citocinas, como TNF-α e IL-1β, pode envolver vários intermediários de sinalização 

tais como JAK / STAT, TRAF6 e fatores de transcrição tais como NF-kB, que iniciam 

transcrição de mRNA específica (mRNA a, mRNA b) no núcleo. O mRNA é traduzido 

em proteínas que exercerão suas funções biológicas após a secreção. A sinalização 

inflamatória também induz a expressão de genes SOCS (mRNA socs), que é 

aumentada pela IL-10. A conversão de SOCS em proteínas não segregada permite 

a sua ação intracelular, que consiste na inibição da sinalização inflamatória, 

reduzindo assim os efeitos inflamatórios do LPS e citocinas (MENEZES et al., 2008) 

(Figura 6). 

A interação de RANKL com o receptor RANK expressa por precursores de 

osteoclastos leva à sinalização intracelular que envolve TRAF6 e ao fator de 

transcrição NF-kB, o que leva à diferenciação e ativação dos osteoclastos e inicia-se 

transcrição de mRNA específica (mRNA a e mRNA b) no núcleo. Os osteoclastos 

ativados produzem enzimas como catepsina K e metaloproteinases de matriz 

(MMPs), envolvidas na reabsorção óssea. A expressão de SOCS (mRNAsocs), 

podem prejudicar a diferenciação e ativação dos osteoclastos através da inibição / 

degradação de TRAF6 e NF-kB (Figura 6) (MENEZES et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 



55 
_________________________________________________________________________________________INTRODUÇÃO 

 

Figura 6 - Os mecanismos de ação de SOCS em células inflamatórias e precursores 

de osteoclastos. 

 

Fonte: Menezes et al (2008, p.8). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O tabagismo é um fator de risco para a doença periodontal que traz como 

consequências o aumento na destruição do tecido periodontal, alterações da 

produção das metaloproteinasas (MMP), interleucinas e marcadores inflamatórios 

(ANGAJI et al., 2010).  Um recente estudo do tipo experimental demonstrou que o 

fumo do tabaco pode alterar o estado de metilação nos genes. A nicotina pode 

induzir diretamente a metilação do DNA (SOMA et al., 2006) causando alterações no 

epigenoma das células, e essas alterações por sua vez pode levar a mudança no 

padrão de expressão genética. (WAN et al., 2012). Na mucosa bucal de fumantes 

clinicamente saudáveis foi observado algumas mudanças tais como altas taxas de 

proliferação das células epiteliais, alterações nucleares e citoplasmáticas, como 

também o aumento no número de células queratinizadas. As alterações mais 

observadas é a metilação de DNA em células epiteliais da mucosa bucal no gene 

SOCS-1. (KREBS; HILTON, 2000). 

A metilação do DNA é um mecanismo crucial no controle da atividade e da 

arquitetura genética que leva a diminuição ou até mesmo repressão genética. 

Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito do tabaco no perfil de metilação de DNA 

em células epiteliais da mucosa bucal no gene SOCS1. Garlet et al., 2006 foram os 

primeiros autores a demonstrar a expressão de mRNA para os genes SOCS-1, -2, -3 

em tecidos acometidos pela doença periodontal. Adicionalmente, observaram uma 

variação nos níveis desta expressão para as diferentes formas da doença, sugerindo 

que isso possa estar relacionado à natureza mais estável ou mais progressiva das 

lesões. Além das citocinas, os patógenos e seus produtos, como o LPS, também são 

capazes de induzir a expressão dos genes SOCS (ALEXANDER; HILTON, 2004; 

NAKAGAWA et al., 2002), sugerindo que SOCS-1 possa funcionar como um 
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regulador negativo nas respostas ao LPS. A indução da expressão de SOCS 

também pode estar relacionada às lipoxinas, moduladores cruciais da resposta pró-

inflamatória. 

Estudos com camundongos knockout revelaram funções distintas e não 

redundantes para SOCS-1, na regulação das citocinas inflamatórias e no sistema 

imune (DAVEY; HEATH; STARR, 2006). Em modelo de artrite inflamatória aguda, 

com perfil do tipo Th1 de citocinas, a severidade da inflamação sinovial e destruição 

articular foram mais fortes, quando comparadas às dos animais controles (EGAN et 

al., 2003). Em um estudo que verificou o papel de SOCS-1 durante a infecção com 

C. pneumoniae em camundongos, os autores concluíram que a presença da 

proteína controla a doença inflamatória letal que foi induzida pela infecção (YANG et 

al., 2008). 

A expressão dos genes SOCS também foi alvo de dois estudos em pacientes 

com doença renal crônica. Em um deles, os autores relataram que sua expressão 

aumentada nas células mononucleares do sangue periférico pode ser correlacionada 

com a diminuição da função renal (RASTMANESH et al., 2008). Em estudo mais 

recente, no qual os pacientes já se encontravam em estágio terminal da doença, 

observou-se um aumento da expressão de SOCS-1, tanto em linfócitos quanto em 

monócitos. Houve, ainda, uma associação entre este aumento de expressão e 

inflamação sistêmica aumentada, que pode ser ilustrada por uma correlação 

significante entre a expressão de SOCS nos monócitos e os níveis de IL-6 no 

plasma. Concluíram, portanto, que esta expressão aumentada se reflete na 

extensão em que a inflamação sistêmica ativa as vias inflamatórias intracelulares 

(RASTMANESH et al., 2009). 
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Com base em descobertas de investigações recentes, uma revisão destacou 

que a metilação do DNA e as modificações das histonas ocorrem na mucosa oral em 

resposta às bactérias e aos processos inflamatórios. No entanto, o conhecimento do 

papel da epigenética no desenvolvimento de doenças periodontais ainda é limitado e 

existe apenas dois estudos com foco nos genes SOCS e metilação do DNA na 

periodontite (BAPTISTA et al., 2014; ANDIA et al., 2015). Uma vez que SOCS-

1 e SOCS-3 são regulados nos níveis de transcrição e pós-tradução e essas 

proteínas são os dois inibidores mais potentes da sinalização de citocinas, o estado 

de metilação do DNA de SOCS dos genes, tornam-se um mecanismo importante a 

ser estudado nos tecidos periodontais.  Quando a metilação ocorre nas regiões 

reguladoras do DNA do genoma, provavelmente regula negativamente a expressão 

gênica ou pode completamente silenciar a transcrição do gene interferindo no 

acesso de fatores de transcrição ao DNA (ANDIA et al., 2015). 

Uma vez que a proteína SOCS-1 desempenha papel central na modulação da 

atividade de várias citocinas pró-inflamatórias em doenças, como a periodontite 

crônica, justifica-se conhecer a associação do gene SOCS-1, o fumo e a CP nos 

pacientes diante mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposição 

 

 

 

 

 

 

 



61 
_________________________________________________________________________________________PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hipótese  

 

 

Existe associação do tabagismo com a metilação no gene SOCS-1 

relacionado à doença periodontal. 

 

 

 

3.1 Proposição  

 

 

Verificar o padrão de metilação do DNA em células do epitélio oral de 

pacientes com periodontite crônica no promotor de um gene específico envolvido 

no controle da inflamação, como supressor da sinalização de citocinas (SOCS -1) 

em pacientes fumantes e não fumantes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos do projeto 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto 

FORP/USP e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CEP-UFAL) realizado de 

acordo a Declaração de Helsinki com número de processo 

(CAAE: 57171816.2.0000.5419) e registrado no ClinicalTrials.com NCT03371446 

(ANEXO A). 

 

4.2  Casuística 

 

Foi um estudo de tipo caso-controles, comparando dois grupos, um grupo 

com pacientes que fumam há mais de dez anos, com consumo de 10 a mais 

cigarros por dia e diagnóstico de periodontite crônica (teste). E outro grupo (controle) 

que foram pacientes não fumantes com periodontite crônica. 

Para a seleção dos grupos de pacientes, os candidatos foram informados dos 

objetivos do estudo, bem como dos seus riscos e benefícios, incluindo os tipos de 

medições clínicas, coletas e terapias que foram realizadas. Um profissional 

experiente explicou os procedimentos odontológicos que seriam realizados durante 

o estudo e os pacientes que concordaram em participar assinavam um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), respondendo a um questionário de 

saúde/anamnese, estando de acordo com as diretrizes e normas do Conselho 

Nacional de Saúde (APENDICE A) e preencheram uma ficha periodontal tendo em 

conta os critérios de inclusão (APENDICE B). 
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Todos os pacientes foram diagnosticados com periodontite crônica (PC) 

(Armitage, 1999). Os critérios de inclusão foram: 1) pacientes em boa saúde geral, 2) 

idade ≥30 anos, 3) 30% ou mais locais apresentando profundidade de sondagem  ≥ 

5 mm e nível de inserção clínica ≥ 5 mm com sangramento na sondagem 4) 

avaliação da gravidade da perda óssea alveolar determinada radiograficamente. 

Os critérios de exclusão foram: (1) história positiva de tratamento periodontal 

nos últimos seis meses (2) envolvimento prostético extensivo (3) uso de 

antiinflamatórios (4) gravidez ou aleitamento (5) doenças crônicas (como doenças 

autoimunes, diabetes e outros distúrbios endócrinos) (6) uso de anti-sépticos orais 

(por exemplo: clorhexidina) nos últimos seis meses (7) uso de aparelhos 

ortodônticos. 

Sessenta pacientes (35 mulheres e 25 homens com idades entre 30 a 66 

anos) foram alocados em dois grupos, pacientes com periodontite crônica e 

fumantes (n = 30) e apenas pacientes com periodontite crônica não fumantes (PC) 

(n = 30). 

O grupo de pacientes fumantes foi constituído por pacientes com mais de 10 

anos, consumindo mais de 10 cigarros por dia 

Foram realizadas coleta de saliva e coleta de parâmetros clínicos 

periodontais, após a coleta, todos os pacientes receberam tratamento periodontal 

não cirúrgico de raspagem e alisamento radicular. 

 

4.3 Parâmetros clínicos periodontais 

 

Os parâmetros clínicos foram registrados na linha de base por um 

periodontista treinado. O índice de placa (IP) foi utilizado para avaliar o estado de 
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higiene bucal dos pacientes, determinado pela presença ou ausência de biofilm na 

margem gengival das quatro faces do dente e foi expresso como uma porcentagem 

de biofilme no total de superfícies dentárias. O sangramento na sondagem (SS) foi 

registrado com base na presença ou ausência de sangramento até 30 segundos 

após a sondagem em quatro lados de cada dente e foi expresso como uma 

porcentagem do sangramento. A profundidade da bolsa periodontal (PB) foi medida 

a partir da margem gengival livre até o final da bolsa periodontal e a CAL foi medida 

a partir da junção cemento-esmalte (CEJ) até o fundo da bolsa periodontal. PB e 

CAL foram medidos em seis locais por dente (mesio-bucal, bucal, disto-bucal, disto-

lingual, lingual e mesio-lingual). 

Todas as medidas de sondagem foram realizadas utilizando uma sonda 

periodontal da Universidade da Carolina do Norte - UNC (Hu- Friedy, Chicago, IL, 

EUA). 

4.4 Coleta das amostras 

 

Foram coletadas 60 amostras, na clínica de Pós-graduação em Periodontia 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP (FORP-USP) (Figura 7).  As 

células epiteliais foram colhidas após bochecho realizado com 5ml de dextrose auto 

clavada a 3% e armazenadas sob refrigeração a -20ºC (ARON ET AL., 1994; AIDAR 

& LINE, 2007; TREVILATTO & LINE, 2000). Após coletadas as amostras foram 

levadas para o Laboratório de Epigenética e Reprodução do Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (FMRP-USP) onde foi 

realizada a extração dos ácidos nucleicos e a análise molecular. 
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Figura 7 Esquematização da seleção final da amostra. 

 

 

 

4.5 Análise Molecular 

 

4.5.1 Extração de DNA genômico 

 

O protocolo utilizado para extração do DNA genômico foi adaptado do 

protocolo de Olerup & Zetterquist (1992). Após descongelada a saliva, 2ml de cada 

amostra coletada foram transferidas separadamente para tubos tipo eppendorf, 

centrifugadas a 6000 rpm por 10 minutos e removido o sobrenadante, em seguida foi 

adicionado 1ml de tampão Phosphate-buffered saline PBS [NaCl 8g; KCl 0.2g; 

Na₂HPO₄ 1.44g; KH₂PO₄ 0.24g; Qsp 1000ml] e centrifugadas a 5000 rpm por 5 

minutos, foi desprezado o sobrenadante e colocado 1ml de tampão de lise [ 
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Sacarose 0,32M; Tris HCl (7,5) 12mM; MgCl₂ 5,0Mm; Triton-X 1,0%] após 

centrifugado por 40 segundos a 13000 rpm para a obtenção de pellet branco 

adicionou-se a proteinase K (5X) [NaCl 0.375M; EDTA (pH8,0) 0,12 M]7,0µL de 

proteinase k (20ng/mL), 10µl de SDS 20% e 283,3 µL de água destilada, e deixado 

em overnight a 55ºC . Após as amostras foram armazenadas no freezer a -20ºC por 

15 minutos. Posteriormente foi adicionado 120 µl de NaCl gelado e agitado por 8 

segundos no Vortex, seguido por uma centrifugação a 13000rpm por 8 minutos para 

a pelletização da proteína desnaturada. 400µl do sobrenadante foi transferido para 

um novo eppendorf e adicionou-se 1ml de etanol absoluto  a 95% a -20ºC e 

homogeneizado manualmente por inversão 2 ou 3 vezes para precipitação do DNA, 

seguido, foi armazenado no freezer a -85ºC por 15 minutos. Após, foi realizada uma 

centrifugação a   0ºC a 14000 rpm por 10 minutos e deixado em repouso no freezer 

a -20ºC por 2 horas. Posteriormente, o material foi centrifugado a 0ºC a 14000 rpm 

por 10 minutos e o sobrenadante descartado. Foi adicionado 1ml de etanol a 70% 

gelado (-20ºC) e centrifugado a 0ºC a 14000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e, em seguida, o pellet foi seco, invertendo o eppendorf aberto sobre 

papel de filtro para secar por 5 minutos e centrifugado a 45ºC por 20 minutos no 

Speed Vacum. Em seguida, o material foi diluído em 50 µl de água Mili-Q cobaltada, 

incubado a 37ºC em banho-maria por 1 hora e armazenado em freezer a -20ºC. Ao 

final, a qualidade, pureza e integridade do DNA foram mensuradas através de 

espectrofotômetro (NanoDrop 2000-Thermo Scientific), utilizando a razão OD 

260/280 e 260/230. Sendo considerados valores ideais para ambas as razões, entre 

~1,8 e ~2,2. (Anexo B). 
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4.5.2 Conversão do DNA pelo Bissulfito de sódio 

 

A molécula de DNA genômico purificada foi submetida à conversão pelo 

bissulfito de sódio (Kit de conversão EZ DNA Methylation – GoldTM Kit da Zymo 

Research catálogo Nos. D5005 & D5006), como explicado anteriormente as 

citosinas metiladas permanecem como citosinas e as citosinas não metiladas são 

transformadas em uracilas e depois lidas como timinas na reação de PCR.  Esta 

metodologia foi realizada utilizando 20µl de DNA (200ng) ao qual foi adicionado 

130µl do reagente de conversão CT (900µl de água, 300µl M-Dilution Buffer e 50µl 

M-Dissolving Buffer). As amostras foram colocadas no termociclador a 98ºC por 10 

minutos, 64ºC por 2.5 horas e 4ºC até o armazenamento. Em seguida, foi 

acrescentado 600µl de M-Binding Buffer a uma coluna e posteriormente as amostras 

foram passadas pela coluna de filtragem do kit da Zymo-Spin e centrifugadas a uma 

velocidade (≥10,000xg) por 30 segundos. A coluna foi lavada com M-Wash Buffer e 

centrifugada a uma velocidade máxima por 30 segundos. Após, adicionou-se 200µl 

de M-Desulphonation Buffer à coluna e deixou-se repousar à temperatura ambiente 

(20-30ºC) por 15 a 20 minutos para desnaturação do DNA. Após a incubação, a 

amostra foi centrifugada em velocidade máxima por 30 segundos. Posteriormente, 

foram realizadas duas lavagens seguidas com 200µl de M-Wash Buffer e 

centrifugado por 30 segundos. A coluna foi transferida para um novo eppendorf de 

1.5 ml. Na matriz da coluna, foi adicionado 10 µl de M-Elution Buffer e centrifugado 

por 30 segundos a alta velocidade. O DNA foi armazenado a -20ºC por um dia, antes 

da sua utilização (Figura 8). 
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Figura 8 - Esquematização do procedimento de conversão com Kit de conversão EZ 

DNA Methylation – GoldTM Kit da ZYMO RESEARCH. Modificado do protocolo do 

fabricante. 

 

             Fonte: Zymo Research (2017, s/n). 

 

4.5.3 Escolha dos Primers 

 

O desenvolvimento da técnica iniciou-se pela escolha dos primers 

desenhados previamente (WEBER et al., 2005) (ANEXO C). A sequência original do 

gene SOCS-1 foi testada e convertida pelo programa Methyl Primer Express v.1.0 

(Applied Biosystems), que ambas nos dá as possíveis sequências: metiladas e não 

metiladas. A partir disto, um trecho próximo à ponto de início de transcrição do gene 
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foi escolhido (posição física no cromossomo GRCh38:16:11253655:11256929:-), por 

ser uma região regulatória e, por tanto, susceptível ao controle epigenético, foi 

conferido o desenho dos primers com o auxílio do software GeneRunner (versão 

3.05- sob licença livre da Hasting Software, 1994) e a manufatura dos primers esteve 

a cargo da THERMOFISHER (sequência sense M2F: 5’ – 

TGAAGATGGTTTCGGGATTTACGA-3’(TGAAGATGGCCTCGGGACCCACGA) 

(vide em vermelho na figura 09-A) e 

antisense M2R: 3’ ACAACTCCTACAACGACCGCACG 5’ (CGTGCGGCCGCTGCAG

GAGCTGT) (vide em vermelho na figura 09-A)  para metilado e sense U2F:5’ –

TGAAGATGGTTTTGGGATTTATGA 3’ (TGAAGATGGCCTCGGGACCCACGA (vide

 em destaque na cor verde conforme apresenta a figura 09-B) e antisense U2R:3’ 

CACAACTCCTACAACAACCACACAC-5’ (GCGTGCGGCCGCTGCAGGAGCTGTG) 

(vide em destaque na cor vermelha apresentada  na figura 09-A)  para não metilado 

que geram um amplicom de 184 pares de base (pb) para metilado e 183 pares de 

base (pb) para não metilado (WEBER et al., 2005) (Figuras 9 e Tabela 1). 
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Figura 9-A: Representação esquemática do amplicon de 184 pb do fragmento de 

interesse do gene SOCS-1 a sequência de primers metilado está representado por 

letras vermelhas. B: Representação esquemática do amplicon de 183 pb do 

fragmento de interesse do gene SOCS-1 a sequência de primers não metilado está 

representado por letras verdes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 9-B: Representação esquemática do amplicon de 183 pb do fragmento de 

interesse do gene SOCS-1 a sequência de primers não metilado está representado 

por letras verde. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 1- Caracterização  e localização da sequência dos Primers dentro do 

fragmento de interesse na região do cromossomo GRCh38:16:11253655:11256929. 

 

     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.6 Ensaios qualitativos 

 

Os ensaios qualitativos, MS-PCR (do inglês, Methylation Specific PCR), 

envolvem, inicialmente, uma etapa de modificação do DNA pelo bissulfito de sódio. 

Nesta técnica, as bases nucleotídicas citosinas são convertidas in vitro em bases 

uracilas nas moléculas do DNA tratado, porem estas conversões não ocorrem 

quando as citosinas se encontram metiladas. De acordo com Clark et al (1994), após 

esta modificação do DNA com bissulfito de sódio, as amostras podem ser analisadas 

quanto ao padrão de metilação com base na presença de citosinas, que 

permanecem no DNA após a modificação com bissulfito de sódio (citosinas 

metiladas). 

 

4.7 Análise de metilação do DNA 

 

4.7.1 PCR metilação-especifica (MS-PCR) 

 

A região escolhida para análise no promotor do gene SOCS-1 foi submetida à 

análise da presença de ilhas CpG no programa CpGplot. Esta análise seguiu os 

parâmetros estipulados pelo CpGplot que reconhece como ilha CpG uma região de 
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DNA maior que 200pb contendo pelo menos 50% de G+C e uma razão entre a 

frequência observada e a esperada de dinucleotideos CG maior ou igual a 0,6. 

A técnica (PCR-MSP) foi realizada para avaliar o padrão de metilação do 

SOCS-1 e consiste na diferenciação de fragmentos metilados e não metilados de 

uma determinada região do DNA modificada por bissulfito de sódio (HERMAN et al., 

1996), utilizando primers específicos para apenas um tipo de fragmento. 

Após realização de alguns ajustes para otimizar o ensaio, a padronização final 

da reação para cada amostra na região de interesse do gene SOCS-1 teve o meio 

de reação (mix), composto por: Tp 2,5; MgCl2 0,75mM; dNTP 0,25 mM; Primers F e 

R 1µl respectivamente a 10pM; Amplitaq Gold DNA Polimerase 0,5ul; água destilada 

e deionizada 17µl e 2µl de DNA convertido por bissulfito. 

A ciclagem ou programa do termociclador eletrônico programável (modelo 

BioradC 1000t®), independentemente do número de amostras foram: desnaturação 

inicial 94ºC por 5 minutos, 36 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 58,8ºC por 30 

segundos e 72ºC por 30 segundos, extensão final de 72ºC por 10 minutos e 12ºC 

para finalizar e inativar a reação. 

Os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose a 2% e corado 

com brometo de etidio em camara escura e iluminação reversa por fonte de luz 

ultravioleta. 

 

4.8 Análises Estatísticas 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo programa estatístico R 

version 3.3.2 Core Team (2016). R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, vienna, Austria. (URL 

https://www.R-project.org). 

https://www.r-project.org/
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Para caracterizar os grupos (Fumantes e Não Fumantes) nas variáveis: idade, 

sexo, NCI, profundidade de sondagem, número de dentes e raça em ambos os 

grupos e as variáveis como consumo de cigarros por dia e consumo em anos 

somente no grupo dos fumantes, foram usados Teste t de Student para amostras 

independentes e teste não paramétrico de Wilcoxon para variáveis qualitativas foram 

utilizados teste qui-quadrado e teste exato de Fisher. 

Para a variável metilação, foi feito um teste exato de Fisher para testar a 

associação entre os grupos e a metilação. Valores de p inferiores ao nível de 

significância adotado (≤ 0,05) trazem evidências de associação entre as variáveis. 
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5 RESULTADOS

 

Fumantes com periodontite crônica mostraram 33,33% (n=8/24) de 

metilação do DNA no promotor do gene SOCS-1 de celulas da saliva, enquanto 

menos de 5% (4,76%; n= 1/21) de não-fumantes apresentaram metilação 

(p=0,0275). Quinze amostras foram excluídas da analise molecular por 

apresentarem resultados inconclusivos, uma vez que apenas a hiper ou 

hipometilação completa de SOCS-1 poderia ser informativa neste estudo (figura 10). 

Além disso, os fumantes apresentaram 7,08 (1,95-51,44) vezes mais chances de 

apresentar periodontite crônica com um padrão de metilação no gene SOCS-1 

(Tabela 2). 

Figura 10. A frequência de metilação do promotor SOCS-1 para células 

epiteliais da mucosa oral de não fumantes e fumantes com periodontite crônica. B. 

Amplicons para o estado metilado (184pb) ou não metilado (183pb) do promotor do 

gene SOCS-1 em DNA extraído de amostras de saliva de pacientes fumantes (PF) e 

não fumantes (PNF) com periodontite crônica. M= metilado; U= não metilado. 

 
A B 
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Tabela 2- Frequência de metilação do promotor SOCS-1 em pacientes com 

periodontite crônica fumantes (ChP/S) e não fumantes (ChP). 

 

Padrão de Metilação ChP ChP/S Total 

Metilado 20 16 36 

Não Metilado  1 8 9 

Total 21 24 45 

Risco Relativo = 7,08 (1,9524 ; 51,4473)* 

*IC = 95% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Em relação aos dados sociodemográficos, nem a idade, nem o gênero nem 

a etnia apresentaram diferença entre os grupos ChP / S e ChP. Para os parâmetros 

de gravidade da doença, a profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção 

clínica (CAL) foram significativamente mais severos em ChP / S quando comparados 

a não-fumantes, mas esses parâmetros não se correlacionaram com o status de 

metilação do SOCS-1 (Tabela 3) 
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Tabela 3. Dados sociodemográficos e clínicos de pacientes com periodontite crônica 

em relação ao status de fumante ou padrão de metilação. 

Variável   ChP/S ChP p value 

Idade  47,40 (7,31) 47,87 (7,94) 0,8138
a
 

     

Sexo Masculino 15 20 0,2949
b
 

 Feminino 15 10  

     

Etnia  Caucasico 21 20 0,5317
c
 

 Moreno  2 5  

 Negro  7 5  

     

Parâmetros de 

   severidade 
PB 4,36 (1,24) 5,11 (1,18) 0,0202

a
 

 CAL 4,39 (1,19) 5,54 (1,02) 0,0001
a
 

     

Variável   Metilado Não metilado p value 

Parâmetros de  

severidade 
PB 4,67 (1,20) 5,18 (1,23) 0,3804

a
 

 CAL 5,22 (0,98) 5,59 (1,12) 0,6596
a
 

     
a 
Student’s T-test for independent samples; 

b
Chi-square test; 

c
Fisher exact test. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Até onde sabemos este é o primeiro estudo investigando o padrão de 

metilação do DNA no gene SOCS-1 para avaliar o efeito do tabagismo na 

periodontite crônica. Nossos resultados indicam que pacientes com periodontite 

crônica fumantes tem um risco relativo maior de apresentar um padrão de metilação 

do gene SOCS-1 em relação a pacientes que não fumam, o que nos faz pensar que 

o fumo como fator ambiental em conjunto a outros fatores intrínsecos do hospedeiro 

nomeadamente genéticos possam desencadear a secreção de citocinas pro 

inflamatórias contribuindo para a susceptibilidade à doença periodontal através da 

infecção microbiana (Herrero E.R, 2016; Darveau R.P 2010) e o desenvolvimento de 

malignidade (Hecht SS, 1999) muitas variações no DNA associados a um status 

diferente de metilação podem ser importantes no contexto dos aspectos biológicos e 

clínicos desta doença. 

 

 Recentemente, marcadores genéticos (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10) que identificam 

indivíduos com maior risco de desenvolver doença periodontal foram descobertos 

(Stefani, 2013; Ishida, 2012; Oliveira, 2011-2009; Andia, 2010; McGuire, 1999). Em 

trabalhos anteriores (McGuire,1991 & 1996) os autores concluíram que existe uma 

relação entre doença periodontal, perda dentaria e prognostico, mas que a natureza 

exata e a inter-relação entre esses fatores não eram claras, em particular sugeriu-se 

incluir outros fatores que tiveram uma significante relação à doença, outro estudo 

(Löe H, 1986) demonstraram que a presença isolada de bactérias não explicavam a 

progressão da doença periodontal e que fatores anatômicos não poderiam predizer 

o desfecho da doença deste modo, diversos autores publicaram uma série de 

trabalhos explorando os mecanismos imunológicos (Genco R.J, 1986; Seymour, 

1987; Ranney, 1991), evidências também associam a predisposição genética à 

periodontite 
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(Michalowicz, 1991-1993-1994-2000), embora a genética determine a capacidade 

inflamatória de um indivíduo, há evidências crescentes de que a epigenética é 

fundamental para regular a resposta inflamatória de maneira dinâmica (Kellermayer, 

2012; Oliveira, 2009; Diehl, S.R, 1999; Gore, 1998) concluindo que a progressão e 

manifestação da doença pode ser influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos 

como o fumo. 

 

Fatores ambientais afetam as células hospedeiras principalmente através da 

indução da variação da sequência gênica, alterando assim certas estruturas 

teciduais e desencadeando a resposta de anticorpos e regulação de mediadores 

inflamatórios (Li Xinting, 2018). A repressão transcricional causada pela metilação do 

DNA parece ser mediada pela família da proteína de ligação (MBP), como MeCP1 e 

MeCP2 ( Wade 2001). Enquanto MeCP1 requer múltiplos locais CpG metilados para 

se ligar ao DNA e promover a condensação da cromatina, a proteína MeCP2 é 

capaz de se ligar a apenas um sítio CpG metilado. Sabe-se que a interação entre 

apenas um sítio CpG e elementos potenciadores de DNA pode ser suficiente para 

modificar a transcrição gênica ( Bird, 1986 ). Estudos de padrões de metilação do 

DNA surgiram como um importante campo de pesquisa na doença periodontal 

(Baptista,2014; Stefani, 2013; Andia, 2010; Oliveira, 2009). Na condição de doença 

periodontal um padrão hipometilado do DNA em pacientes fumantes ou não 

fumantes com periodontite crônica está intimamente associado à ativação 

transcricional de genes inflamatórios (Larsson, 2014; Jones P.A, 1999) aumentando 

o risco ao desenvolvimento da doença. Garlet & colaboradores em 2006 foram os 

primeiros autores a demonstrar a expressão de mRNA para os genes SOCS-1,-2,-3 

em tecidos acometidos pela doença periodontal, SOCS-1 afeta a sinalização de 
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vários intermediários pró-inflamatórias desencadeados por lipopolissacarideos (LPS) 

ou citocinas que comumente são encontradas em altos níveis de expressão na 

inflamação crônica e doença periodontal associada à destruição tecidual (Guedes, 

2015)   como TNF- α  e IL-1β que iniciam a transcrição de mRNA no núcleo da célula 

na reposta inflamatória periodontal e o RANKL no processo de reabsorção óssea 

regulando a via JAK-STAT, TRAF6 e a via de transcrição NFkB (Menezes, 2008).  

 

Já foi observada correlação negativa entre os níveis de mRNA SOCS-1 com 

parâmetros clínicos de gravidade da doença periodontal (profundidade de sondagem 

e nível clinico de inserção) (Garlet, 2006), acreditamos que este mecanismo esteja 

envolvido na regulação negativa das citocinas inflamatórias e correlacionado com o 

mecanismo regulatório do processo inflamatório, responsável pela destruição da 

doença periodontal. Conforme demonstrado nas medições clinicas de nosso estudo, 

mesmo não tendo realizado analise de expressão de RNA no gene SOCS-1 tais 

evidencias nos faz pensar que essa correlação entre o gene e os parâmetros 

clínicos periodontais podem refletir na sua gravidade além do fator fumo. 

 

O epigenoma encontra-se susceptível a alterações por vários fatores, sendo 

o tabaco um fator de risco para a doença periodontal (Gomez, 2009) provocando 

alterações a longo prazo de hiper e hipometilação (Lod, 2014). Em geral, a evidencia 

indica que os fumantes tem doença periodontal mais grave com aumento na perda 

óssea, recessão gengival, bem como formação de bolsas periodontais profundas e 

aumento ao sangramento ao sondagem do que os não fumantes (Nocitti, 2015).  
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Por analise de associação (teste exato de Fisher) entre os grupos de estudo 

e a variável metilação, revelou diferença estatisticamente significativa dependendo 

do estado de fumar, quando fumantes contra não fumantes trazendo evidencias de 

padrão não metilado e um padrão metilado predominantemente no grupo fumantes  

isso pode ser explicado por alterações na expressão genica causada pelo tabagismo 

ou número de cigarros fumados por dia (Paul S, 2014; Spitz M.R, 1998; Noble E.P, 

1998) variações relacionadas ao sexo(Paul S, 2014) ou hábitos pessoais (Davies 

GE, 2009) e diferentes fatores que podem provocar respostas celulares resultando 

em danos às estruturas e funções moleculares promovendo diversas condições 

patológicas (Poljšak B, 2012). Possivelmente, a metilação do DNA em SOCS-1 é 

mais uma consequência da exposição ao cigarro do que algo diretamente 

relacionado à periodontite. Embora pacientes que fumam apresentem metilação do 

SOCS-1 mais frequentemente que os que não fumam, a metilação do DNA neste 

gene pode não representar um marcador de severidade para periodontite. 

Curiosamente somente um estudo avaliando padrão de metilação, fumo e doença 

periodontal crónica foi achado, Oliveira e colaboradores em 2009 onde avaliaram o 

estado o promotor do gene IL8 em pacientes fumantes e não fumantes com 

periodontite crônica e observaram um padrão de não metilado em ambos os grupos, 

corroborando nossos resultados. Outros estudos sobre padrão de metilação foram 

achados onde compararam grupos saudáveis e com doença periodontal em 

diferentes tipos de citocinas e genes pro inflamatórios TLR2 (Amormino, 2013) IL-6 

(Stefani, 2013) TLR2 e TLR4 (Oliveira, 2011) IL-10 e IFN-ᴽ (Viana, 2010) IL-8 (Andia, 

2010) onde relataram variações na metilação do DNA nos genes achando um 

padrão não metilado. O gene SOCS-1 também foi alvo de estudos de metilação 

onde somente dois papers avaliando a inter-relação desse gene com a doença 
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periodontal sem fator fumo foram achados (Baptista, 2014) em periodontite 

agressiva e (Andia, 2015) na periodontite crônica onde foi observado um padrão de 

não metilado consistente esses resultados e corroborando nossos dados indicaram 

que padrões de metilação podem influenciar a produção de citocinas e por tanto a 

doença. Já foi estudado associação entre polimorfismo de SOCS-1-820  e periodontite 

crônica (Guedes, 2015), principalmente nos casos de doença mais severas, havendo 

diminuição da frequência do alelo, o qual possui efeito protetor nos indivíduos que 

apresentam perdas grandes de inserção conjuntiva, esses achados nos faz refletir 

que além do padrão de metilação há também outros pontos genéticos que podem 

influenciar a doença. 

 

Coletivamente, é concebível que tanto padrões de metilação do DNA 

relacionados ao tabagismo quanto perfis de expressão gênica reflitam um aumento 

da sensibilidade dos pacientes com periodontite aos riscos ambientais, como o 

tabagismo. Neste estudo, obtivemos amostras inconclusivas que não apresentaram 

nenhum padrão possivelmente produto de erro da técnica durante o processo de 

conversão pelo bissulfito de sódio que degrada o DNA ou pela possibilidade de um 

padrão de metilaçao mosaico (Miyoshi, 2004). Não foram analisados pacientes sem 

doença periodontal, porque se buscava correlacionar exposição ao tabaco, 

severidade da doença e metilação do DNA, e não a metilação como marcador de 

presença ou ausência da periodontite. Assumimos que o padrão de metilação do 

DNA no gene SOCS-1 foram localizados em posições próximas aos locais de início 

da transcrição; no entanto, a metilação nesses locais não conseguiu explicar todos 

os aspectos epigenéticos porque não foi possível analisar níveis de expressão RNA 

ou proteínas, e que apesar de ter obtido metilação no SOCS-1 em fumantes, não se 
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correlacionou com os parâmetros de severidade da periodontite, provavelmente é 

porque a metilação nesse gene também é uma consequência da exposição ao 

cigarro, e que poderia  ter uma causa comum com a periodontite, podendo ou não 

estar relacionado, sugerindo a necessidade de mais estudos que visa identificar 

elementos funcionais abrangentes no genoma humano, doença periodontal e fatores 

estressantes como o fumo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que, nas células epiteliais da mucosa bucal, os dinucleotídeos 

CpG investigados no promotor do gene SOCS-1 apresentam maior hipometilação 

nos grupos afetados pela periodontite, tanto em fumantes como em não fumantes. 

Possivelmente, esse mecanismo pode ser um dos fatores que participa do processo 

da doença e, portanto, importante na etiologia e patogênese da doença periodontal. 
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APENDICE A – TCLE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Nós, Prof. Dr. Arthur Belém Novaes Junior e o Mestrando Cristhiam de Jesus 

Hernández Martínez, convidamos você, 

_________________________________________, a participar da pesquisa “Efeito 

do tabagismo no perfil de metilação de DNA no promotor do gene SOCS 1 em 

células epiteliais da mucosa bucal de indivíduos fumantes e não fumantes 

portadores de periodontite crônica. ” Esta pesquisa vai avaliar o que o cigarro faz 

na gengiva de pacientes com periodontite crônica fumantes e comparar com quem 

não fuma. Será realizada a limpeza dos dentes, bem como a coleta de células da 

boca a partir de bochechos com dextrose a 3% (água com açúcar). Se necessário 

serão feitos raspagem e alisamento dos dentes e anestesia. Os riscos da pesquisa 

são mínimos, tendo em vista que será somente coletado um bochecho. Resume-se 

ao desconforto de participar da pesquisa fazendo o bochecho. Os benefícios é que 

todos vocês, os participantes da pesquisa, terão tratamento periodontal completo e 

de suporte. Os riscos do tratamento que podem existir são os mesmos riscos que as 

pessoas que se submetem ao tratamento dos dentes e das gengivas e que 

necessitem de anestesia. Todos os dados relacionados com você serão 

confidenciais e sua identidade será mantida em sigilo. A divulgação dos resultados 

será realizada, preservando a sua identidade, todos vocês serão identificados por 

um número ou, apenas por suas iniciais, não tendo seus nomes ou dados que lhe 

possa identificar revelados. 

 

 

Rubrica do pesquisador responsável  

 

 _______________________________ 

 

 

Rubrica do participante 

 

_____________________________
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Você terá total liberdade para pedir maiores esclarecimentos antes e durante 

o desenvolvimento da pesquisa. Se tiver alguma dúvida poderá ligar para o 

pesquisador para pedir qualquer informação (Cristhiam de Jesus Hernandez 

Martinez – Avenida do Café S/N – Departamento de Periodontia – Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – Tel: (16) 3315.3979. Suas reclamações e/ou 

insatisfações relacionadas à sua participação na pesquisa poderão ser comunicadas 

por escrito à secretaria do CEP/FORP/USP (16) 3315-0493 - Horário de atendimento 

das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, devendo conter seu nome que será 

mantido em sigilo. A sua participação não é obrigatória, e você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando sua autorização. A não autorização deste trabalho não 

trará nenhum prejuízo a você, bem como a sua relação com o pesquisador ou com a 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Você receberá uma via deste 

termo.  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

Eu_______________________________________, portador do RG_____________

______, CPF_________________________, residente a______________________

__________________, número_____, na cidade de_______________ no Estado__

__, Telefone _________________. Declaro que li compreendi e concordo com o 

presente Termo, por isso assino este documento de livre e espontânea vontade.                                                                         

                                                    

   

Ribeirão Preto, ____ de __________________ de 20____. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

______________________________________ 
Prof. Dr. Arthur Belém Novaes Junior 

Av do Café S/N CEP: 140409-04 Ribeirão Preto, SP - Brasil. Departamento CBTMF e 
Periodontia Faculdade De Odontologia de Ribeirão Preto. 

(16) 33154092 

 
 

 



115 
___________________________________________________________________________________________APENDICE B 

 

APENDICE B - FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP 

 
N  amostra: ______  
Nome: ___________________________________________________________ 
Sexo:  F M    Idade: _____ Cor: M P B 
Endereço: ________________________________________________________ 
Cidade: ________________________ Profissão: ________________________ 
Tel: ________________ CEL: ___________________ 
  

DADOS CLÍNICOS SOBRE SAÚDE GERAL  
 
Doença Crônica?  S () N () (não aceitar diabetes) qual? ___________________ 
Diabete na família? S () N () 
Fumante? S () N ()  
Quantos cigarros por dia? _____ (mínimo 10) 
Há quanto tempo fuma?    _____  
  
DADOS PERIODONTAIS 
  
Quantos dentes? ______  
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ANEXO A - PROCESSO CAAE 57171816.2.0000.5419 
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ANEXO B - QUANTIFICAÇÃO DO DNA NAS AMOSTRAS 

 

Quantificação de DNA em saliva. 

Amostra Concentração A 260/280 A 260/230 

01 A PF 129.5 1.95 1.36 

02 A PF 89.4 1.92 1.14 

03 A PF 124.7 1.99 1.97 

04 A PF 357.0 2.01 1.56 

05 A PF 597.6 1.92 1.51 

06 A PF 2375.9 1.91 1.52 

07 A PF 392.9 1.86 1.21 

08 A PF 269.6 1.97 1.68 

09 A PF 281.8 2.01 1.72 

10 A PF 919.4 1.85 1.41 

11 A PF 636.4 1.99 1.56 

12 A PF 198.4 1.98 1.60 

13 A PF 270.4 1.86 1.28 

14 A PF 121.3 1.93 1.62 

15 A PF 540.5 2.04 1.69 

16 A PF 164.1 2.01 1.47 

17 A PF 200.3 1.90 1.83 

18 A PF 784.5 1.86 1.48 

19 A PF 327.0 1.98 1.61 

20 A PF 380.3 1.75 1.07 

21 A PF 710.4 1.92 1.95 

22 A PF 206.4 1.89 1.70 

23 A PF 544.5 1.79 1.17 

24 A PF 183.1 1.90 1.50 

25 A PF 214.7 1.96 1.37 

26 A PF 89.5 1.99 1.40 

27 A PF 531.0 1.80 1.24 

28 A PF 587.6 1.98 1.71 

29 A PF 217.3 1.95 1.64 

30 A PF 147.8 1.95 1.82 
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Amostra Concentração A 260/280 A 260/230 

01 A PNF 287.4 1.98 1.77 

02 A PNF 198 1.83 1.29 

03 A PNF 340.9 1.98 1.69 

04 A PNF 1273.4 2.05 1.99 

05 A PNF 164.9 1.98 1.84 

06 A PNF 62.2 1.89 1.65 

07 A PNF 841.9 1.97 1.80 

08 A PNF 414.5 1.86 1.42 

09 A PNF 257.7 2.2 0.97 

10 A PNF 931.6 1.89 1.41 

11 A PNF 2699.4 1.98 1.39 

12 A PNF 702.8 1.87 1.59 

13 A PNF 163.7 2.01 1.90 

14 A PNF 217.1 1.83 1.15 

15 A PNF 373.1 1.99 1.48 

16 A PNF 287.4 1.92 1.79 

17 A PNF 735.2 2.01 1.52 

18 A PNF 784.5 1.86 1.48 

19 A PNF 379.6 1.83 1.02 

20 A PNF 291.9 1.78 0.96 

21 A PNF 1,449.9 2.09 1.74 

22 A PNF 395.4 1.99 1.54 

23 A PNF 630.0 1.79 1.06 

24 A PNF 361.9 1.98 1.53 

25 A PNF 210.2 2.00 1.87 

26 A PNF 770.4 1.80 1.02 

27 A PNF 183.0 1.95 1.63 

28 A PNF 502.3 1.93 1.34 

29 A PNF 240.3 1.82 0.96 

30 A PNF 305.8 1.95 1.75 
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ANEXO D - PERIOGRAMA PACIENTE NÃO FUMANTE 
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ANEXO E - PERIOGRAMA PACIENTE FUMANTE 

 

 

 

 



 

 

 


