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RESUMO 

 

 

Ferro LB. Imuno-expressão da DNMT1, DNMT3a e DNMT3b nos tumores 
odontogênicos [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2013. Versão Original. 
 

 

Os tumores odontogênicos são um grupo heterogéneo de lesões formadas a partir 

de tecidos que dão origem ao dente. A metilação do ADN, uma adição covalente de 

um grupo metilo na posição 5 de carbono de um nucleótideo de citosina, é 

considerado um importante regulador da expressão génica. A adição do radical metil 

é catalisada por ADN metiltransferases (DNMTs). Embora alguns estudos 

epigenéticos tenham sido realizados em tumores odontogênicos, um estudo com os 

três tipos de DNMTs em vários membros desse grupo está em falta. Este estudo 

analisa a expressão de DNMTs em tumores odontogênicos. Amostras de vinte 

ameloblastomas, dez Calcificante tumores odontogênicos císticos, dez calcificados 

tumores epiteliais, dez tumor odontogênico adenomatóide, dez tumores 

odontogênicos queratocísticos, quatro fibromas ameloblásticos, dois fibro-odontoma 

ameloblástico, quatro fibroma centrais odontogênicos, sete tecidos de fibromas 

odontogênicos periféricos e dez mixomas odontogênicos foram incluídos. DNMT1, 

3A e 3B foram expressas no núcleo e / ou citoplasma de todos os tumores 

odontogênicos. A alta expressão de DNMTs em células de tumor odontogênico 

sugere metilação como um mecanismo importante para este grupo de tumores. 

 

 

Palavras-chave: DNA metiltransferase. Metilação. Tumor odontogênico. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Ferro LB. DNA Methyltransferase 1, 3A and 3B immunohistochemical expression in 
odontogenic tumours [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2013. Versão Original. 
 

 

Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions formed from tissues that 

give rise to the tooth. DNA methylation, a covalent addition of a methyl group to the 

5-carbon position of a cytosine nucleotide, is considered an important regulator of 

gene expression. The addition of the methyl radical is catalyzed by DNA 

methyltransferases (DNMTs). Although some epigenetic studies have been 

conducted in odontogenic tumours, a study with the three types of DNMTs in several 

different members of this group is missing. This study analyzes the expression of 

DNMTs in odontogenic tumours. Formalin-fixed and paraffin-embedded tissue 

samples of twenty ameloblastomas, ten calcifying cystic odontogenic tumors, ten 

calcifying epithelial tumors, ten adenomatoid odontogenic tumors, ten keratocystic 

odontogenic tumors, five ameloblastic fibromas, two ameloblastic fibro-odontoma, 

four central odontogenic fibroma, seven peripheral odontogenic fibroma and ten 

odontogenic mixoma were included. DNMT1, 3A and 3B were expressed in the 

nucleus and/or cytoplasm of all odontogenic tumours. The high expression of DNMTs 

in odontogenic tumour cells suggests methylation as an important mechanism for this 

group of tumours. 

 

 

Keywords: DNA methyltransferase. Methylation. Odontogenic Tumours. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A epigenética é o estudo de alterações na função de um gene que não está 

associada com nenhuma mudança na sequência genética do ADN.  Esses eventos 

participam da diversidade de expressão gênica em várias células e tecidos. Os 

eventos epigenéticos são basicamente três: miARN, acetilação de histonas e 

metilação de ADN (Nagy, Turecki, 2012). A metilação do ADN envolve a 

transferência de um radical metil para o carbono 5  de uma citosina, formando 5-

metilcitosina localizado em ilhas CpG (Jones, 2012). Historicamente, 5-metilcitosina 

foi separada da citosina assim como a timina (metil-uracila) foi separa da uracila, 

porém foi mostrado que essa modificação da citosina existe naturalmente no ADN 

(Hotchkiss, 1948). Embora muitos trabalhos sugeriram que a metilação do ADN 

poderia regular a expressão gênica, apenas por volta dos anos 80 estudos 

mostraram que esse evento esta relacionado com a regulação gênica e 

diferenciação celular (Holliday; Pugh, 1975; Compere, Palmiter, 1981). 

A transferência do radical metil é catalisada por uma família de enzimas 

denominadas DNAmetiltranferases, consistindo basicamente de quatro enzimas: 

Dnmt-1, Dnmt-2, Dnmt-3a e Dnmt-3b (Moore et al., 2013). A Dnmt-1 tem sua função 

durante a replicação do ADN mantendo o padrão de metilação da fita molde para as 

demais fitas.  Dnmt-3a e 3b são responsáveis por novas metilações na fita de ADN. 

A ação da Dnmt-2 ainda não é bem conhecida (Feng et al., 2005). 

O silenciamento gênico causado pela hipermetilação das ilhas CpGs tem si 

mostrado necessário para o desenvolvimento embrionário, e a completa ausência de 

metilação é incompatível com viabilidade de células somáticas e do câncer 

(Meissner et al., 2008). Adicionalmente, alterações na metilação do ADN estão 

relacionadas com a carcinogênese de várias lesões, dentre elas os tumores 

odontogênicos (Abiko et al., 2007). Porém, o conhecimento de eventos epigenéticos 

envolvendo tumores odontogênicos é escasso na literatura. 

Os Tumores Odontogênicos (TO) constituem um grupo heterogêneo de 

lesões derivadas dos tecidos quem formam o dente. Dentro desse grupo encontram-

se lesões hamartomatosas, tumores benignos de diferentes comportamentos 
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biológicos e neoplasias malignas (Barnes et al., 2005). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) esses tumores podem ser classificados em: 

 

Carcinomas odontogênicos, 

Sarcomas odontogênicos, 

Tumores benignos com epitélio odontogênico maduro sem a participação 

do ectomesênquima, 

Tumores benignos com epitélio odontogênico e com a participação do 

ectomesênquima, 

Tumores benignos mesenquimais sem epitélio odontogênico. 

 

As lesões malignas são consideradas raras e geralmente são descritas como 

a contraparte maligna das lesões benignas, sendo essas de grande relevância 

clínica para a prática odontológica. As lesões benignas com epitélio odontogênico 

maduro sem a participação do ectomesênquima são as mais comuns, fazendo parte 

desse grupo estão os ameloblastomas, tumor odontogênico escamoso (TOE), 

Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante (TOEC), tumor odontogênico 

adenomatóide (TOA) e tumor odontogênico ceratocístico (TOC). No grupo das 

lesões do epitélio odontogênico com a participação do ectomesênquima estão o 

fibroma ameloblástico (FA), fibro-dentinoma ameloblástico (FDA), fibro-odontoma 

ameloblastico (FOA), odontoma, odontoma ameloblástico (AO), tumor odontogenico 

cístico calcificante (TOCC) e tumor dentinogênico de células fantasmas (TDCF). Nos 

grupos dos tumores benignos mesenquimais sem o epitélio odontogênico estão o 

fibroma odontogênico (FO), o mixoma odontogênico (MO) e o cementoblastoma 

(Regezi, 2002; Slootweg, 2009; Moreira et al., 2011). 

Na literatura eventos epigenéticos foram descritos em ameloblastomas, tumor 

odontogênico cístico calcificante (TOCC), tumor odontogênico adenomatóide (TOA) 

e tumor odontogênico ceratocístico (TOC) (Moreira et al., 2009a; Moreira et al., 

2009b; Kitkumthorn, Mutirangura, 2010; Farias et al., 2012; Khojasteh et al., 2013). 

O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial que possui crescimento 

lento e localmente agressivo, clinicamente não apresenta predileção por sexo e a 

maioria dos casos é diagnostica entre 30 e 60 anos de idade (Slootweg, 2009). 
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Histologicamente o ameloblastoma possui seis padrões, folicular, plexiforme, 

acantomatoso, desmoplásico, de células granulares e células basais. Embora 

possua diferentes tipos histológicos, não há diferença entre o tratamento e o 

comportamento biológico (Kumamoto, 2006). A patogenia do ameloblastoma não 

está bem estabelecida, estudos tem mostrado alterações epigenéticas como a 

hipermetilação dos genes p16, p21, p27 e RB (Moreira et al., 2009a), porém sem 

grandes diferenças quando comparadas ao folículo dentário. Entretanto, outros 

estudos relacionaram a metilação do gene p16 com a transformação maligna para o 

carcinoma ameloblástico (Abiko et al., 2007). 

O TOCC foi primeiramente descrito por Gorlin em 1962 como cisto 

odontogênico calcificante (Gorlin et al., 1962). Atualmente a OMS o descreve como 

um raro tumor originário do epitélio odontogênico, representando cerca de 1,6% de 

todos os tumores odontogênicos intra-ósseos. TOCC tem predileção pela segunda e 

terceira década de vida, podendo afetar tanto mandíbula quanto maxila, com 

predileção pela região anterior (Slootweg, 2009). Clinicamente se apresenta como 

uma tumefação indolor de crescimento lento, e radiograficamente pode se 

apresentar como uma radiolucidez uni ou multilocular bem delimitada, podendo 

conter material calcificado (Buchner, 1991). Estudos recentes mostraram a metilação 

dos genes p21 e pRB em TOCC, porém devido ao baixo numero de casos 

estudados pouco se sabe sobre eventos epigenéticos nesses tumores (Moreira et 

al., 2009a). 

O TOA é um tumor incomum representando cerca de 1.7% de todos os 

tumores odontogênicos intraósseos (Buchner et al., 2006). Usualmente acomete a 

segunda década de vida, com predileção pelo sexo feminino. A lesão ocorre 

frequentemente na região anterior dos ossos gnáticos, principalmente maxila 

(Regezi, 2002). Clinicamente, pode parecer como tumefação assintomática em 

associação com dente permanente incluso, geralmente canino. Moreira et al. 

(Moreira et al., 2009b) mostrou metilação dos genes p16 e p21, porém sem grandes 

diferenças quando comparado ao folículo dentário, mostrando a necessidade de 

mais estudos para compreender esse evento nos tumores odontogênicos. 

O TOC é uma nova nomenclatura dada pela OMS para o “ceratocisto 

odontogênico”. Essa mudança de nomenclatura ocorreu devido a sua natureza 
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neoplásica, ocasionado por diversos estudos genéticos mostrando mutações no 

PTCH na sua etiologia (Barnes et al., 2005).TOC pode ocorrer da primeira ate a 

nona década de vida com pico de incidência na segunda década com predileção 

pelo sexo masculino. A mandíbula é mais afetada que a maxila, cerca de 50% 

originando-se no ângulo da mandíbula (Regezi, 2002; Barnes et al., 2005; Slootweg, 

2009). A sua característica mais comum é o potencial localmente destrutivo e sua 

alta taxa de recorrência. Estudos recentes mostram a metilação de genes 

supressores de tumor como p16 e p21, bem como metilação da sequencia LINE-1. 

Assim, eventos epigenéticos podem estar relacionados com o desenvolvimento 

dessa lesão (Moreira et al., 2009b; Kitkumthorn; Mutirangura, 2010). 

Desta forma, o papel da metilação em tumores odontogênicos precisa ser 

melhor estabelecido. Estudos que relatam esses eventos são poucos, e com um 

numero pequeno de tumores, não abrangendo todos os grupos de tumores 

odontogênicos. O presente estudo tem como objetivo identificar o padrão de imuno-

expressão das DNMT1, 3a e 3b em tumores odontogênico, comparando esta 

expressão entre os diferentes tumores. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Tumores Odontogênicos 

 

 

Os tumores odontogênicos formam um grupo muito complexo e heterogêneo 

de lesões, que vão de hamartomas à neoplasias malignas, que acometem quase 

que exclusivamente os maxilares, e por definição, são oriundos dos tecidos 

responsáveis pela formação do órgão dentário. Sua origem pode ser a partir do 

epitélio, mesênquima ou ectomesênquima odontogênicos (Águida et al., 2009). 

Os tumores de origem odontogênica podem representar vários estágios da 

ontogênese e envolver diferentes grupos celulares, resultando em diferentes 

características histológicas e graus variáveis de invasividade e agressividade local 

do tumor (Lee; Kim, 2013). Para melhor compreensão deste grupo de neoplasias a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sistematizou a classificação estas lesões 

levando em conta as características histopatológicas como o grau de malignidade e 

o tipo de tecido envolvido na gênese da lesão, epitelial, ectomesenquimal ou misto 

(Barnes et al., 2005).  

Desta forma, a classificação preconizada pela OMS divide os TO em dois 

grandes grupos quanto à malignidade, ou não da lesão. Além disso, são 

acrescentadas a este grupo as denominadas lesões relacionadas, que apesar de 

não serem tumores odontogênicos, no sentido estrito do termo, tem relação 

histopatológica com este grupo de neoplasias.  Desta forma a classificação da OMS 

em voga atualmente é a seguinte: 

Classificação histológica dos tumores odontogênicos segundo a OMS (Barnes 

et al., 2005.  

I. Tumores Malignos: 

I.I. Carcinomas Odontogênicos:  
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1. Ameloblastoma metastizante (maligno);  

2. Carcinoma ameloblástico – tipo primário;  

3. Carcinoma ameloblástico – tipo secundário (indiferenciado) intraósseo; 

4. Carcinoma ameloblástico – tipo secundário (indiferenciado) periférico; 

5. Carcinoma de células escamosas intraósseo primário – tipo sólido; 

6. Carcinoma de células escamosas intraósseo primário derivado de 

tumor;  

7. Carcinoma de células escamosas intraósseo primário derivado de 

cistos;  

8. Carcinoma odontogênico de células claras; 

9. Carcinoma odontogênico de células fantasmas;  

 

I.II. Sarcomas odontogênicos: 

 

1. Fibrossarcoma ameloblástico; 

2. Fibro-odontossarcoma ou fibrodentinossarcoma ameloblástico; 

 

II. Tumores benignos: 

 

II.I. Epitélio odontogênico com estroma fibroso maduro, sem ectomesênquima 

odontogênico: 

 

1. Ameloblastoma sólido – tipo multicístico; 

2. Ameloblastoma extra-ósseo – tipo periférico; 

3. Ameloblastoma tipo desmoplásico; 

4. Ameloblastoma tipo unicístico; 

5. Tumor odontogênico escamoso;  

6. Tumor odontogênico epitelial calcificante; 

7. Tumor odontogênico adenomatóide; 

8. Tumor odontogênico queratocístico; 

 

II.II. Epitélio odontogênico com ectomesênquima odontogênico, com ou sem 

formação de tecido calcificado: 
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1. Fibroma ameloblástico; 

2. Fibrodentinoma ameloblástico; 

3. Fibro-odontoma ameloblástico;  

4. Odontoma; 

4.1. Odontoma tipo complexo; 

4.2. Odontoma tipo composto;  

5. Odontoma ameloblástico; 

6. Tumor odontogênico cístico calcificante;  

7. Tumor dentinogênico de células fantasmas;  

 

II.III. Mesênquima ou ectomesênquima odontogênico com ou sem epitélio 

odontogênico: 

 

1. Fibroma odontogênico; 

2. Mixoma odontogênico – mixofibroma; 

3. Cementoblastoma; 

 

III. Lesões ósseas relacionadas: 

 

1. Fibroma ossificante; 

2. Displasia fibrosa; 

3. Displasias ósseas; 

4. Lesão de células gigantes central (granuloma); 

5. Querubismo; 

6. Cisto ósseo aneurismático. 

 

Dentre essas lesões, algumas se destacam pela sua frequência ou 

características biológicas. Entre elas, podemos citar: 
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2.1.1 Ameloblastoma 

 

 

Esta lesão foi inicialmente reconhecida com como um adamantinoma em 

1885 por Malassez, mas foi identificada como entidade individual e renomeada para 

ameloblastoma em 1930, por Ivey e Churchil, denominação que permanece até a 

atualidade (Lee; Kim, 2013). O uso do termo adamantinoma para descrever 

ameloblastomas é inadequado, adamantinoma é um tumor ósseo raro que difere em 

histologia, frequência e agressividade do ameloblastoma (Kitsoulis et al., 2007). O 

ameloblastoma é uma neoplasia benigna originária do epitélio odontogênico. Os 

ameloblastomas são comuns, têm um comportamento localmente agressivo e curso 

recorrente, e raramente sofrem transformação maligna tornando-se metastático. 

Termos como craniofaringioma adamantinomatoso e carcinoma basocelular 

adamantinoide são termos que ainda são usados para descrever as suas 

características histológicas (Kato et al., 1999). 

Apesar de o ameloblastoma ser considerado um neoplasma benigno, se 

negligenciado, pode chegar a um tamanho considerável e causar desfiguração facial 

severa e incapacidade funcional (Sham et al., 2009). É constituído por epitélio 

odontogênico proliferativo em meio a um estroma fibroso, ocorre principalmente nos 

maxilares, mas pode ocorrer também em outras regiões, deste que haja epitélio 

odontogênico ectópico, ainda que isso seja extremamente raro (Shakya et al., 2013). 

Usualmente os ameloblastomas são diagnosticados entre a quarta e quinta década 

de vida (Nagata et al., 2013), com uma média de 38,9 anos no momento do 

diagnóstico, responde por cerca de 1% de todos os tumores da cavidade oral e 

cerca de 18% dos tumores odontogênicos, não tem predileção por sexo, e possui 

uma predileção pela mandíbula em 81,7% dos casos (Lee; Kim, 2013). 

Clinicamente a lesão frequentemente surge como uma assimetria facial 

assintomática, comumente, apresentando-se com um aumento de volume de 

dimensão variável nos maxilares. Os pacientes podem apresentar uma massa de 

crescimento lento, má oclusão, mobilidade dentária, raramente com parestesia e 

dor. A maioria das lesões são diagnosticadas em exames radiológicos de pacientes 

assintomáticos (Siar et al., 2012). A imagem radiográfica é geralmente radiolúcida, 
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unilocular ou multilocular lembrando muito cistos e podem mostrar perfurações na 

cortical óssea. Dentes inclusos podem estar associados à massa tumoral, e não é 

rara a reabsorção das raízes de dentes adjacentes (Barnes et al., 2005).  

É interessante ressaltar que a variante desmoplásica do ameloblastoma 

geralmente aparece como uma lesão mista radiolúcida e radiopaca, muitas vezes se 

assemelhando a lesão fibro-óssea benigna e é mais comumente encontrada na 

maxila anterior (Bachmann; Linfesty, 2009). O diagnóstico histológico é sempre 

necessário, pois os aspectos radiográficos são apenas sugestivos, não 

patognomônicos, e podem se assemelhar aos apresentados por outras lesões como 

cistos odontogênicos, tumor odontogênico ceratocístico ou mixoma (Barnes et al., 

2005).  

Histologicamente o ameloblastoma pode ser dividido em folicular, plexiforme, 

acantomatoso e de células granulares, outras variantes histológicas menos comuns 

são as de células claras, desmoplásico, basocelular, papilífero e 

ceratoameloblastoma. Em geral, um terço dos ameloblastomas são plexiformes, um 

terço é folicular, e um terço corresponde as demais variantes (Hertog et al., 2012; 

Lee; Kim, 2013). 

A apresentação histológica folicular frequentemente apresenta várias 

estruturas do folículo dental de tamanhos diferentes e possui um arranjo externo 

colunar ou em paliçada de células semelhantes à ameloblastos e zona interior das 

células de formato triangular, lembrando o retículo estrelado do germe do dentário 

na fase de campânula (Shahidi et al., 2012). O exame histopatológico mostra células 

que têm uma tendência dos núcleos de se afastarem da membrana basal. Este 

processo é referido como padrão em "polarização reversa" ou polaridade invertida. 

As células centrais geralmente degeneram para formar micro cistos centrais. O tipo 

folicular de ameloblastomas cresce, geralmente, formando nódulos multicísticos, o 

que resulta em massas tumorais multiloculares com recorrência mais frequente em 

comparação com os outros tipos de ameloblastomas (Siar et al., 2012). 

O tipo histológico plexiforme contém epitélio que se prolifera em um padrão 

específico de “rede de pesca”, “varanda de rede”, ou em “cordões” que parecem se 

anatomizarem uns com os outros, por isso o nome em forma de plexo. Há camadas 

de células entre o epitélio proliferando com junções desmossomais bem definidas, 
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simulando as camadas de células fusiformes. O ameloblastoma com padrão 

plexiformes é um tumor odontogênico raro e benigno, que podem atingir proporções 

grotescas, afetando uma grande região da mandíbula (Hertog et al., 2012). 

O ameloblastoma com padrão acantomatoso é uma variante extremamente 

rara apresenta ninhos sólidos de células epiteliais em paliçadas, ameloblastos 

perifericamente, e centralmente presença de células escamosas bem diferenciadas. 

O ameloblastoma acantomatoso é muito semelhante ao carcinoma ameloblástico ou 

mesmo a um carcinoma de células escamosas e também aparece como um 

ameloblastoma "híbrido" mistura de células ameloblásticas com um padrão 

desmoplásico pronunciado (Ahuja et al., 2012).  

O ameloblastoma de células granulares é uma variante histológica do 

ameloblastoma, onde as células tumorais estão localizadas na porção central dos 

folículos, elas são granulares, com citoplasma eosinofílico e as células tumorais 

periféricas assemelham-se a ameloblastos. As células granulares são uma 

apresentação histológica de transição ou maturação durante o ciclo de vida do 

ameloblastoma, começando com células normais do retículo estrelado, passando a 

uma produção de grânulos e, finalmente, resultando na degeneração e na formação 

de áreas císticas. No entanto, o padrão de células granulares é raro e corresponde a 

apenas 4% dos ameloblastomas (Lee; Kim, 2013). 

Outras variantes histológicas são possíveis, porém bem menos frequentes, a 

principal caracterização histológica dos ameloblastomas é a presença de células 

ameloblásticas, em distribuição em paliçada e com polaridade invertida. A variante 

histológica ceratoameloblastoma é uma variante muito rara definida pela extensa 

metaplasia escamosa e queratinização (Nagalaxmi et al., 2013). O ameloblastoma 

hemangiomatosos também é descrito como uma variante ameloblástico, com 

proliferação de vasos (Sharma et al., 2012). O ameloblastoma basocelular é a 

apresentação onde o ameloblastoma lembra o carcinoma de células escamosas 

basalóide, mas possuindo as características patológicas de ameloblastoma 

convencional (Ide et al., 1998). A variação ameloblastoma adenóide é também um 

tipo raro nesta categoria e pode causar problemas no diagnóstico devido à presença 

de áreas que se assemelham ao TOA e a ocorrência de diferentes graus de 

formação dentinóide (Solarin; Mosadomi, 1977; Saxena et al., 2012). 
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Histologicamente, a maioria dos ameloblastomas têm o padrão folicular ou 

plexiforme. Atualmente é aceito que não existe qualquer relação entre os padrões 

histológicos individuais e o comportamento do tumor ou seu prognóstico (Bachmann; 

Linfesty, 2009). Por esta razão, muitos patologistas podem optar por não descrever 

o padrão histológico. O padrão histológico não deve ser confundido com a 

classificação da OMS, pois estes descritores podem ter um impacto considerável 

sobre o tratamento e prognóstico dos pacientes. 

Dentro da classificação da OMS os ameloblastomas são distribuídos segundo 

suas características clínico-patológicas em quatro grupos distintos: ameloblastoma 

sólido ou multicístico, extra-ósseo ou periférico, unicístico, desmoplásico. 

A categoria ameloblastomas multicístico ou sólido é a mais comum e 

prevalente, sendo também referida na literatura como ameloblastoma convencional, 

ameloblastoma intraósseo ou ameloblastoma central (Hertog et al., 2012). 

Clinicamente, apresenta-se como lesões intraósseas com lenta evolução, aumento 

de volume indolor, podendo ou não perfurar a cortical óssea. Radiograficamente 

observa-se uma área radiolúcida expansiva, multilocular e com a presença de 

imagens semelhantes a bolhas de sabão, mais frequentemente encontrados na área 

de molar e ramo mandibular, sendo que 80% de todos estes tumores ocorrem na 

mandíbula. A taxa de recorrência após a ressecção em bloco com margem de 

segurança é de 13-15% e 90-100% após curetagem simples (Bachmann; Linfesty, 

2009).  

O ameloblastoma unicístico é uma lesão cística que apresenta características 

clínicas e radiológicas de um cisto mandibular, mas após um exame histopatológico 

identifica-se epitélio ameloblástico em parte da cavidade do cisto, com ou sem 

crescimento luminal e/ou mural (Lee; Kim, 2013). O ameloblastoma unicístico, 

demonstra uma tendência de recorrência menor que o convencional, e geralmente a 

recorrência é de longo prazo. Há uma diferença no comportamento biológico entre 

ameloblastomas unicístico mural e aqueles que são simplesmente císticos ou 

exibem proliferação intraluminal. O ameloblastoma unicístico é reconhecidamente 

menos agressivo que o ameloblastoma multicístico, uma vez que este tumor 

apresenta semelhanças clínicas e radiográficas consideráveis com um cisto 

dentígero, o exame histopatológico da capsula cística é sempre necessário. Além 
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disso, a recorrência de ameloblastomas unicísticos pode ser muito demorada, e o 

por isso um acompanhamento por longo prazo é essencial para esses pacientes  

(Siar et al., 2012; Nagalaxmi et al., 2013). 

Ameloblastoma desmoplásico responde apenas por 4% a 13% de todos os 

ameloblastomas e apresenta uma taxa de crescimento mais lento do que 

ameloblastomas convencionais (Belgaumi et al., 2013). O local mais comum é na 

região anterior, tanto na maxila quanto na mandíbula, ao contrário de outros tipos de 

ameloblastoma, que tem predileção pela região de molar inferior. O tamanho é 

relativamente pequeno e o maior diâmetro é geralmente inferior ou igual a dois 

centímetros, o que também o distingue dos outros tipos que geralmente alcançam 

tamanhos consideráveis. A taxa de proliferação celular (PCNA e KI-67) do 

ameloblastoma desmoplásico mostrou ser significativamente menor em comparação 

com ameloblastomas sólidos/multicísticos e unicísticos (Sun et al., 2009). 

O ameloblastoma periférico é um tumor odontogênico extraósseo raro com 

características histológicas semelhantes aos encontrados em ameloblastomas 

intraósseas convencionais. O ameloblastoma periférico, claramente, é originado a 

partir de restos epiteliais odontogênicos localizados na parte externa do germe 

dentário ao invés do epitélio oral comum. Isso representa aproximadamente 2-10% 

de todos os ameloblastomas (Lee; Kim, 2013). A recorrência é rara, mesmo com 

ressecção conservadora (Gomes et al., 2010b; Vanoven et al., 2008). 

 

 

2.1.2 Tumor Odontogênico Cístico Calcificante 

 

 

O tumor odontogênico cístico calcificante (TOCC) foi inicialmente 

reconhecido, como uma entidade cística com propensão a se calcificar, em 1962 por 

Gorlin (Gorlin et al., 1962), porém em 2005, foi reclassificado como um tumor 

odontogênico e designado como "tumor odontogênico cístico calcificante" pela OMS 

(Barnes et al., 2005). 

O TOCC é uma patologia benigna de crescimento lento, geralmente 

assintomático, aparência cística e bastante rara que afeta os maxilares. Incide sobre 
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uma ampla faixa etária, de 05 a 92, tem uma distribuição igualitária entre a 

mandíbula e a maxila, preferencialmente na região anterior, sem predileção por sexo 

(Uchiyama et al., 2012). Na maioria dos casos apresenta uma estrutura cística (86-

98%), mas pode apresentar uma variante sólida bem mais rara (2-16%) (Channappa 

et al., 2012). 

 Histologicamente apresenta a parede cística revestida por um epitélio fino, 

com células em paliçadas e polaridade invertida, semelhantes às do ameloblastoma, 

com a presença de células descritas com fantasmas. Estas células fantasmas 

podem se calcificar, e a frequência da calcificação varia de 19 a 77%. A lesão pode 

ser central ou periférica, sendo a periférica muito mais rara, representando cerca de 

13% dos casos (de Lima et al., 2012). 

Radiograficamente, o TOCC em geral aparece como uma lesão unilocular, na 

maioria dos casos, ou mais raramente multilocular, sempre com margem bem 

definida, presença de massa calcificada central, geralmente associada a dentes 

inclusos, podendo ainda provocar movimentação de dentes vizinhos e às vezes 

reabsorção radicular (Uchiyama et al., 2012). O TOCC pode surgir isoladamente ou 

em associação com outras neoplasias, como odontoma e ameloblastoma, em 20% 

dos casos (Zornosa; Muller, 2010). 

O tratamento de escolha é a enucleação, não sendo comum a recidiva da 

variante extraóssea e a recorrência na variante central é bastante baixa (Barnes et 

al., 2005). 

 

 

2.1.3 Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante 

 

 

Por definição o tumor odontogênico epitelial calcificante (TOEC) é uma 

neoplasia benigna de origem odontogênica, também denominada de tumor de 

Pindborg, localmente invasiva, e que na análise histológica mostra a presença de 

material amiloide, que por vezes pode apresentar-se calcificado (Barnes et al., 

2005). 
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O TOEC é uma neoplasia incomum, que representa menos de 1% de todos 

os tumores odontogênicos. Ocorre mais comumente na região posterior da 

mandíbula e é mais frequentemente encontrada em pacientes entre 30 e 50 anos de 

idade, sem predileção por sexo (Chen et al., 2013). 

Geralmente é uma lesão intraóssea, mas existem relatos ocasionais de 

lesões periféricas, que representam apenas 6% de todos os casos relatados (Sahni 

et al., 2012). O quadro clínico do TOEC é geralmente um aumento de volume indolor 

de crescimento lento, radiograficamente apresenta-se como uma lesão radiolúcida 

ou mista, destrutiva e unilocular (Rahman et al., 2013). As características 

histopatológicas clássicas de TOEC incluem formação de massas e ilhas de células 

epiteliais poliédricas eosinofílicas com calcificações, presença de núcleos 

pleomórficos, raras imagens mitóticos, deposição de substância amilóide, margens 

bem definidas e ocasionalmente, com áreas focais de células claras. No caso de 

transformação maligna da lesão as imagens mitóticas se tornam mais frequentes 

(Chen et al., 2013). Ocasionalmente a substancia amiloide apresenta-se calcificada 

com anéis concêntricos (Sahni et al., 2012). A taxa de recorrência do tumor situa-se 

por volta de 14%, e na variante de células clara esta taxa chega a 22%, o que 

implica na necessidade de acompanhamento dos pacientes por longos períodos 

(Barnes et al., 2005). 

Em 50% dos casos está associado a um dente incluso, podendo ainda 

durante o desenvolvimento da lesão, movimentar, girar, gerar mobilidade ou mesmo 

reabsorver as raízes de dentes vizinhos (Singh et al., 2011).  

 

 

2.1.4 Tumor Odontogênico Adenomatóide 

 

 

O tumor odontogênico adenomatóide (TOA) é um tumor odontogênico 

benigno, não invasivo de crescimento lento, geralmente assintomático, pouco 

frequente, com uma incidência de 2 a 7% dentre todos os tumores odontogênicos 

(Prakasam et al., 2013). Atinge uma ampla faixa etária, de 03 a 82 anos, mais da 

metade dos casos ocorrem na adolescência, sendo que dois terços dos casos são 
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diagnosticados até a segunda década de vida, e mais de 90% dos caos são 

diagnosticados antes dos 30 anos de idade (Barnes et al., 2005). 

Há uma predileção pelo sexo feminino com uma proporção que varia de 1:1,9, 

a maxila é mais afetada que a mandíbula com uma relação de 2,1:1, o canino 

impactado é o dente mais comumente envolvido na lesão. O tamanho da lesão 

geralmente não alcança grandes proporções, variando de 2 a 7 cm no maior 

diâmetro (Mohamed et al., 2010). 

O TOA pode ser parcialmente cístico, e em alguns casos, a massa tumoral 

pode estar presente como uma massa única na parede um grande cisto (Gadewar, 

Srikant, 2010). Radiologicamente o TOA apresenta-se predominantemente como 

lesão cística unilocular associado a um dente incluso (por isso é comumente 

confundido como um cisto dentígero), mas a lesão também apresenta mais 

raramente um componente puramente cístico (Srikant, 2010).  

Esta neoplasia é descrita histologicamente como uma entidade bifásica, 

sendo uma fase representada por epitélio com diferentes graus de alterações 

císticas e  a outra fase correspondente a uma lesão intracística, com proliferação de 

epitélio composto por células poligonais. Esta característica histológica justifica a 

denominação "tumor odontogênico adenomatóide", que é usada para definir uma 

lesão cística com uma proliferação intraluminal que preenche o espaço cístico dando 

uma aparência de uma lesão sólida (Gadewar; Srikant, 2010).  

A literatura mostra divergência quanto ao caráter neoplásico deste tumor, pois 

alguns autores consideram esta lesão um hamartoma, e não uma neoplasia 

verdadeira, devido ao seu tamanho muito limitado, associado ao baixo potencial de 

invasão, crescimento muito lento e principalmente a ausência de recidiva (Crivelini et 

al., 2005; Águida et al., 2009; Gadewar; Srikant, 2010). 

 

 

2.1.5 Tumor Odontogênico Ceratocístico 

 

 

A OMS define o tumor odontogênico ceratocístico (TOC) como uma neoplasia 

epitelial benigna de origem odontogênica, caracterizada pela presença de epitélio 
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escamoso paraceratinizado, localmente agressiva e infiltrativa (Barnes et al., 2005). 

É importante ressaltar que a variante ortoceratinizada não é classificada como TOC 

por ter uma evolução, comportamento e risco de recidiva muito diferente. 

O TOC pode ocorrer em uma ampla faixa etária, da 1ª à 9ª décadas de vida, 

sendo a maior incidência na segunda e terceira décadas. Pode apresentar um único 

ou múltiplos cistos independentes, e quando ocorrem múltiplos cistos geralmente há 

associação com a síndrome do carcinoma nevóide basocelular (SCNB). Esta 

neoplasia apresenta uma predileção pelo sexo masculino, em uma relação de 1,6:1, 

afeta mais a mandíbula que a maxila, em uma relação de 2:1, com predileção na 

mandíbula pela região de ângulo e ramo (Madras; Lapointe, 2008). 

O TOC está muito relacionado à SCNB, principalmente o quadro de múltiplas 

lesões císticas. Esta síndrome além de múltiplos TOCs apresenta lesões de 

carcinomas basocelulares na pele, costelas bífidas, alterações cutâneas, crânio-

dento-faciais, esqueléticas e neurológicas. O TOC está presente em 65 a 70% dos 

pacientes afetados pela síndrome (Bhargava et al., 2012). 

Clinicamente o TOC, na maioria dos casos, é associado a um dente incluso 

ou impactado, é geralmente assintomático, apresenta-se como um aumento de 

volume, com expansão da cortical óssea, ou mesmo rompimento desta, com desvio 

do feixe neurovascular, e sendo identificado geralmente em radiografias de rotina 

(Barnes et al., 2005). Radiograficamente a neoplasia é identificada como uma área 

uni ou multilocular, radiolúcida com margem esclerótica bem definida, podendo 

haver áreas de esfumaçamento da margem. Este quadro não é patognomônico, 

sendo necessário sempre o diagnóstico histopatológico (Brauer et al., 2013). 

O TOC é uma lesão potencialmente agressiva. Os pacientes devem ser 

cuidadosamente acompanhados, após o tratamento, devido a presença frequente de 

cistos filhotes, e possibilidade de recidiva (Barnes et al., 2005). A taxa de recidiva 

está diretamente ligada à modalidade de tratamento escolhido, podendo chegar a 

30%, quando o tratamento escolhido é a enucleação, chegando a 0% na ressecção 

em bloco (Madras; Lapointe, 2008). 
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2.1.6 Fibroma Ameloblástico 
 

 

O fibroma ameloblático (FA) é um tumor do ectomesênquima odontogênico, 

formada por uma mistura de tecido epitelial e ectomesenquimal de origem 

odontogênica, onde o tecido tumoral assemelha-se à papila dental com cordões e 

ninhos semelhantes à lâmina dental e órgão do esmalte. Não há presença de tecido 

mineralizado, e quando isso acontece a neoplasia passa ser denominada de fibro-

odontoma ameloblástico (Barnes et al., 2005). 

Esta neoplasia representa aproximadamente 2,5% de todos os tumores 

odontogênicos. Sua distribuição etária vai de seis meses a 42 anos de idade, com 

maior incidência na segunda década de vida. Mais de 80% dos casos ocorrem na 

região posterior da mandíbula (Mosby et al., 1998).  

Clinicamente é geralmente assintomática, exceto quando infecionada. Pode 

ocasionar assimetria facial decorrente do aumento de volume, já que o tumor pode 

variar de 1 a 8,5 cm no maior diâmetro. Radiograficamente representa uma imagem 

radiolúcida unilocular bem defina (Munde et al., 2013).  

Quanto à recidiva, há muita discordância na literatura sobre sua possibilidade. 

Existem relatos de recidiva variando 0 a 70%, dependendo do tempo de 

acompanhamento, do tipo de tratamento e provavelmente de discrepâncias no 

diagnóstico histopatológico (Williams et al., 2007;Gish; Lessin, 2013; Munde et al., 

2013). Existem relatos na literatura de transformação maligna do FA, principalmente 

nos casos redicivantes, sendo que alguns casos geram dúvida quanto ao 

diagnóstico ser realmente FA ou ameloblastoma (Economopoulou, Sotiriadou, 1998; 

Sano et al., 1998; Kobayashi et al., 2005; Delair et al., 2007; Williams et al., 2007; 

Kousar et al., 2009; Carnelio; Vij, 2010). 

Histologicamente a lesão consiste de cordões epiteliais, que formam 

agrupamentos de tamanhos variáveis, com células colunares semelhante ao epitélio 

do esmalte na periferia, circundando células dispostas de forma semelhante ao 

retículo estrelado do órgão do esmalte (Sivapathasundharam et al., 2005). Os feixes 

epiteliais se encontram em um estroma mixóide com fibroblastos estrelados com 

longas extensões citoplasmáticas finas semelhantes a polpa do dente embrionário, 
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sendo que a quantidade de feixes pode variar. Tecidos dentários mineralizado não 

fazem parte do espectro histológico do FA. Figuras mitóticas tanto em componentes 

epiteliais quanto mesenquimais podem ocorrer, porém se houver, deve-se aumentar 

a preocupação sobre a natureza benigna do caso (Kousar et al., 2009).  

 

 

2.1.7 Fibro-odontoma Ameloblástico 
 

 

O fibro-odontoma ameloblástico (FOA) é um tumor benigno raro, formado pela 

proliferação de epitélio e ectomesenquima odontogênico diferindo do FO pela 

presença de tecido dentário mineralizado em diferentes níveis de maturação (Barnes 

et al., 2005; Pillai et al., 2012). 

Clinicamente aparece como uma lesão assintomática bem encapsulada, 

diagnosticada durante as duas primeiras décadas de vida, não possui predileção 

entre a maxila e mandíbula. Radiograficamente aparece como uma lesão radiolúcida 

circunscrita que pode conter focos de áreas radiopacas, a proporção entre o tecido 

mineralizado e tecido mole varia muito, por vezes chegando a radiograficamente 

assemelhar-se a um odontoma complexo. Esta neoplasia constitui 3,1% dos tumores 

odontogênicos, não há prevalência entre os sexos (De Riu et al., 2010). 

Histologicamente possui as características do fibroma ameloblástico (FA) 

associado à presença de dentina e/ou esmalte. A recorrência do FOA é muito rara e 

quando ocorre está associada à cirurgia inadequada, remoção incompleta da lesão, 

especialmente em tumores grandes (Pontes et al., 2012). 

 

 

2.1.8 Fibroma Odontogênico 

 

 

O fibroma odontogênico é uma neoplasia rara representando cerca 0,1% das 

neoplasias odontogênicas, cujo principal componente envolvido é o mesênquima 

odontogênico, com a presença de epitélio odontogênico inativo implantado em um 
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estroma de tecido fibroso. É subdividido em dois grupos um rico em epitélio 

odontogênico e outro pobre em epitélio odontogênico (Barnes et al., 2005).  

Radiograficamente as lesões são geralmente multiloculares, com bordas 

escleróticas, relativamente grandes, podendo haver pequenas calcificações centrais, 

criando uma imagem radiopaca. Geralmente é encontrado na região posterior da 

mandíbula, podendo estar associado ou não a dentes inclusos (Chhabra; Chhabra, 

2012). No exame histopatológico a principal característica do tumor é a presença de 

fibras colágenas maduras, com inúmeros fibroblastos intercalados, e presença de 

pequenos ninhos ou cordões de epitélio odontogênico em quantidade variável 

(Daniels, 2004). 

Ocorre em uma ampla faixa etária que vai de 11 a 66 anos com uma média 

de idade de 40 anos, com predominância para o sexo feminino de 2,8:1. É uma 

lesão benigna de prognóstico bom, com baixo risco de recidiva (Barnes et al., 2005). 

O FO pode ainda ser encontrado nas variantes central, mais frequente, e 

periférica, que por definição não envolve os ossos maxilares, e é orginária de restos 

ectomesenquimais odontogênicos localizados fora dos ossos, porém durante a 

progressão da lesão os ossos podem ser envolvidos secundariamente (Alaeddini et 

al., 2010; Ramachandra et al., 2011). 

 

 

2.1.9 Mixoma Odontogênico 

 

 

O mixoma odontogênico (MO) é uma neoplasia intraóssea de origem 

mesenquimal. São tumores de crescimento lento, localmente agressivos, com 

diferenças na frequência de ocorrência em diferentes partes do mundo, variando de 

3-20%. É mais frequente na 3ª década de vida e bem mais comum em mulheres 

(Barnes et al., 2005). A taxa de recorrência pode variar de 5 a 10%, o 

acompanhamento em longo prazo é necessário, pois a recidiva pode ser tardia. O 

tratamento indicado depende da localização e principalmente do tamanho do tumor, 

normalmente a curetagem e enucleação são difíceis de executar pela própria 
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natureza da lesão, ressecção com margem de segurança é geralmente 

recomendado (Barnes et al., 2005; Kansy et al., 2012). 

Radiologicamente, a aparência pode variar de uma radiolucidez unilocular a 

uma lesão multicística com margens bem definidas ou difusas, com trabeculado 

ósseo no seu interior expressando a aparência de um "favo de mel", "bolha de 

sabão", ou "raquete de tênis". A imagem unilocular pode ser visto mais comumente 

em crianças e nas regiões anteriores dos maxilares. A reabsorção radicular é visto 

raramente, e o tumor frequentemente envolve as raízes dentárias (Li et al., 2006; 

Sivakumar et al., 2008) 

Histologicamente o MO é caracterizado por células fusiformes e redondas 

uniformemente dispersas em um muco abundante ou estroma mixóide, que contém 

apenas algumas fibras colágenas finas. Células binucleadas, pleomorfismo leve e 

figuras de mitose podem ocorrer. Restos de epitélio odontogênico não são evidentes 

na maioria das lesões e não são necessários para estabelecer o diagnóstico final. 

Alguns MOs têm uma tendência para produzir fibras de colágenas e são designados 

mixofibromas. Não há nenhuma evidência de que estas variantes comportem-se de 

forma diferentemente (Noffke et al., 2007). Estudos histoquímicos mostram que a 

substância fundamental é rica em mucopolissacarídeos, principalmente, de ácido 

hialurônico e, em menor grau, sulfato de condroitina (Bhattacharyya et al., 2013). 

Os MOs não são encapsulados, promovendo assim a infiltração significativa 

no osso medular adjacente. O MO exibe produção extracelular abundante de 

substância fundamental e fibras finas pelas células fusiformes. Estas células 

mesenquimais indiferenciadas são capazes de se diferenciarem também em 

fibroblastos (Saylam et al., 2007). Dependendo do padrão de diferenciação, a 

natureza histológica do tumor varia. Pode apresentar fibras ou ser completamente 

mixomatoso, e mesmo mostrar proporções variadas de tecido fibroso e mixomatoso. 

Alguns consideram MO como uma forma modificada de fibroma no qual a substância 

intracelular mixóide separa o tecido conjuntivo (Manne et al., 2012). 

Há uma grande discursão na literatura sobre a natureza independente das 

lesões mistas do tecido odontogênico, epitélio e ectomesêncquima, ou se todas elas 

são apenas fases distintas da evolução de uma mesma (Cohen; Bhattacharyya, 

2004; Jindal; Bhola, 2011; Gish; Lessin, 2013). No entanto, a OMS classifica estas 
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neoplasias como entidades diferentes baseada nos aspectos clínicos, mas 

principalmente no comportamento individual de cada lesão (Barnes et al., 2005). 

Frente as várias questões que os tumores odontogênicos suscitam, muitos estudos 

são necessários para responde-las. Vários estudos já foram realizados para 

entender o componente genético presente na patogênese dessas lesões. Mais 

recentemente a epigenética veem sendo muito estudada como um mecanismo que 

pode ajudar a entender o processo de tumorigênese nestas neoplasias (Kitkumthorn; 

Mutirangura, 2010). 

 

 

2.2 Epigenética 

 

 

Epigenética é o estudo das alterações fenotípicas hereditárias ou da 

expressão do genômica que não resultam de alterações na sequência de ADN 

primário (Crider et al., 2012). Dentre os mecanismos envolvidos na regulação da 

expressão do gene existem duas formas principais de controle, o genético e 

epigenético. O controle genético envolve alterações nas sequências de bases 

nitrogenadas que formam o ADN, alterando assim o genoma, já o controle 

epigenético envolve mudanças reversíveis e hereditárias capazes de controlar a 

expressão gênica sem, no entanto, alterar o genoma, modificando apenas a 

manifestação ou silenciando um determinado gene. As alterações epigenéticas 

assim como as genéticas são transmitidas para a nova geração, perpetuando assim 

as alterações ao longo de uma linhagem celular (Haluskova, 2010). 

A principal diferença entre as alterações epigenéticas e as genéticas, como 

mutações genéticas é que as mudanças epigenéticas são reversíveis e não 

envolvem mudanças na sequência de base, o que sugere que é possível uma nova 

expressão de genes e que os dados epigenéticos podem levar a importantes alvos 

terapêuticos moleculares. A detecção de metilação aberrante no ADN de células 

tumorais presentes em quantidades diminutas em amostras teciduais, pode ser 

usada para o diagnóstico precoce do câncer, para a predição do risco de 

carcinogênese e para a definição das propriedades de um tumor em particular 

(Haluskova, 2010). 
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Existem diferentes mecanismos de alteração epigenética, por exemplo: a 

modificação das proteínas histonas no núcleo, ARN de interferência, micro ARN, e 

metilação do ADN. Destes processos a metilação do ADN é uma das modificações 

mais comuns e mais bem estudadas em mamíferos. Os padrões de metilação são 

fielmente armazenadas após a divisão celular e a metilação do ADN. A metilação do 

ADN genômico em vertebrados ocorre sempre na citosina em sítios de CpG, que é 

onde a citosina é diretamente seguida por uma guanina na sequência de ADN 

(Veeck; Esteller, 2010). 

Esses mecanismos de regulação epigenética modulam a estrutura da 

cromatina e contribuem para a regulação dos principais processos moleculares no 

núcleo, incluindo a transcrição, replicação, reparo e processamento de ARN. A 

metilação do ADN é uma modificação covalente de ADN genômico que modifica a 

expressão do gene e proporciona um mecanismo de transmissão e perpetuação da 

informação epigenética por meio de replicação de ADN e divisão celular (Crider et 

al., 2012).  

Como mencionado acima, a metilação do ADN é um fenômeno que ocorre 

quando grupos metílicos são adicionados à citosina em áreas específicas do gene, 

sempre em uma sequência CpG, e que transfere um grupo metil a partir do doador 

metílico universal, S-Adenosil-Metionina (SAM) na posição 5 do anel citosina 

(Oakeley, 1999), esta transferência do grupo metil é catalisada por um grupo de 

enzimas denominadas de DNA-metiltransferases, em dois processos distintos 

conhecidos como metilação de manutenção e nova metilação (Cavalieri Gomes et 

al., 2009; Koukoura et al., 2012). A metilação de manutenção tem lugar após a 

replicação do ADN, neste momento os locais de CpG na cadeia filha são metilados 

de forma a repetir o padrão de metilação da cadeia progenitora, mantendo o perfil de 

metilação na geração seguinte. Na metilação de manutenção, o padrão de metilação 

da fita molde é mantido nas demais fitas durante a divisão celular, o que permite a 

perpetuação deste padrão. A nova metilação envolve a metilação de uma sequencia 

CpG não metilada, o que pode resultar em alterações na diferenciação celular, 

envelhecimento, ou transformação neoplásica (Esteller et al., 2001; Patra; Bettuzzi, 

2007). 
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É importante ressaltar que as alterações epigenéticas como a metilação do 

ADN, as modificações das proteínas histonas e os microARN estão intimamente 

ligadas entre si, interagindo durante todo o controle transcricional. Em eucariontes o 

ADN está associado a proteínas histonas, que ajudam a empacotar as longas 

cadeias de ADN dentro do núcleo. Modificações nestas proteínas, que podem ser 

por metilação, acetilação, ubiquação ou fosforilação das histonas, influenciam não 

só como o AND é empacotado, mas principalmente na sua capacidade 

transcricional. Em geral as DNMT através da metilação do ADN interagem com as 

histonas impondo um estado repressivo sobre determinada região do gene. Por 

outro lado modificações nas histonas podem prejudicar a ligação das DNMTs 

dificultando a metilação. Os microARN são fragmentos de ARN que se ligam aos 

ARN-mensageiros, impedindo a produção protêica, formando um complexo de dupla 

fita que silencia os ARN-mensageiros. A metilação do ADN pode regular a produção 

do microARN, por outro lado este também regula a modificação das histonas e a 

metilação do ADN (Moore et al., 2013). 

Os padrões de metilação de ADN são estáveis e são mantidos no ADN 

genômico purificado (Crider et al., 2012). Também tem sido demonstrado que na 

região de ADN não metilado não há formação de nucleossomas desta forma, 

permitindo a ocorrência de transcrição, enquanto que o ADN metilado induz a 

formação de nucleossoma que torna impossível a transcrição. Desta forma a 

metilação, a princípio, tem a função silenciadora do gene, no entanto como a 

regulação protêica celular é muito complexa e inter-relacionada, dependendo do 

gene, em que ela ocorre, o resultado pode ser tanto a inibição da produção protêica 

como a super-expressão protêica, pois o silenciamento de um gene específico pode 

super-expressar outro que seria inibido pela proteína silenciada (Muraki et al., 2009). 

As alterações epigenéticas, em especial, a relação entre o câncer e 

hipermetilação aberrante tem atraído a atenção de vários grupos de pesquisa pelo 

mundo. As alterações genéticas e epigenéticas, como a hipermetilação de 

oncogenes e genes supressores de tumores, estão intrinsecamente envolvidas no 

processo através do qual as células se tornam neoplásicas (Baylin, Herman, 2000; 

Esteller et al., 2001; Cavalieri Gomes et al., 2009). 
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A análise recente da metilação genômica de alta resolução de uma linhagem 

de fibroblasto primário humano demonstrou que 4,25% do total de citosinas do ADN 

genômico são metiladas, 67,7% das ilhas CpG são metiladas, e 99,98% das 

metilações do ADN ocorrem em dinucleotídeos CpG (Lister et al., 2009). 

A enzima DNA-metiltransferase-1 (DNMT1) é responsável pela manutenção 

dos padrões de metilação (Bestor, 2000). Acredita-se que a região n-terminal da 

DNMT1 seja responsável pela ação da enzima durante a fase S da replicação e a 

manutenção da metilação na fita molde. A deleção da DNMT1 em células de rato 

reduziu os níveis de metilação e aumentou a letalidade embrionária (Li et al., 1992). 

A DNMT1 tem preferência por hemi-metilação do ADN e, por conseguinte, está 

envolvida na manutenção da metilação ou copiando padrões de metilação após a 

replicação do ADN (Pradhan et al., 1999). 

A DNMT2 foi isolada em estudos que procuravam os membros da família 

DNMT, mas até recentemente não se conhecia sua atividade enzimática (Okano et 

al., 1998; Schaefer; Lyko, 2010). Estudos recentes mostraram que essa enzima esta 

relacionada a metilação do ARN transportador (Schaefer et al., 2010; Tuorto et al., 

2012). 

Outro grupo desta família de enzimas é o grupo DNMT3. A DNMT3a e 

DNMT3b foram identificados e as suas propriedades estão relacionadas com a nova 

metilação em ADN não metilado ou hemimetilados. A família DNMT3 partilha 

algumas semelhanças estruturais com a DNMT1 como uma região C-terminal 

catalítica responsável pela metilação de ADN e um domínio N-terminal de regulação. 

As DNMT 3a e 3b exibem homologia de sequência de aminoácidos notável, 

especialmente na região rica em cisteína (Chedin, 2011). Experiências com ratos 

knockout para DNMT3 indicam que essas enzimas são provavelmente responsáveis 

pela metilação observada durante o desenvolvimento embrionário de mamíferos (El-

Osta, 2003). 

Recentemente, um novo membro da família das DNMT3 foi identificado, a 

DNA-metiltransferase-like (DNMT3l). Deleções de genes DNMT3l em rato revelaram 

defeitos na metilação durante gametogênese e na replicação genômica. A DNMT3l 

ainda carece de estudos que lhe confira alguma atividade no processo de metilação, 

porém ela ainda está estruturalmente ligada à DNMT3a e a DNMT3b sugerindo que 
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a DNMT3l pode cooperar com as outras DNMT3 como um regulador durante a 

replicação gênica (Bourc'his et al., 2001; Borghese et al., 2012). 

As DNA-metiltransferases conhecidas são DNMT1, DNMT2, DNMT3a, 

DNMT3b e DNMT3l, que são classificados de acordo com sua função durante a 

metilação, que pode ser reproduzir o padrão de metilação da célula progenitora nas 

gerações seguintes, ou alterar o padrão de metilação de uma célula preexistente 

criando um novo padrão de metilação, que poderá ser perpetuado pela replicação 

celular. As DNMTs mais estudadas em mamíferos são as DNMT3a, DNMT3b e 

DNMT1. A DNMT3a e DNMT3b estão mais envolvidos no processo de uma nova 

metilação, enquanto DNMT1 age com a manutenção da metilação já existente 

(Cavalieri Gomes et al., 2009). 

 

 

2.3 Epigenética e tumores odontogênicos 

 

 

O órgão dentário é extremamente complexo e se desenvolve a partir de pelo 

menos três diferentes populações progenitoras, o esmalte que é porção ectodérmica 

e duas populações ectomesenquimais derivadas da crista neural, a papila dental e o 

do folículo dental (Gopinathan et al., 2013). As células do folículo dental e as células 

da papila dental têm grande capacidade proliferativa, expressam antígenos de 

superfície semelhantes, e são capazes de formar tecido duro in vivo e in vitro (Mori 

et al., 2012). Durante o desenvolvimento, os tecidos que darão origem a papila 

dentária diferenciam-se em polpa dentária e odontoblastos, que por sua vez, 

secretam a dentina do dente, enquanto que o folículo dental forma o ligamento 

periodontal, o osso alveolar, e o cemento (Rothova et al., 2012). A diferenciação 

terminal destes tecidos intermediários em polpa, odontoblastos, dentina e células 

dos tecidos do aparato periodontal, é controlada por fatores genéticos e ambientais 

(Dangaria et al., 2011). Este processo de diferenciação está diretamente envolvido 

na tumorigênese odontogênica, e a função da epigenética no processo da 

diferenciação normal, assim como das neoplasias oriundas do folículo dentário, 

necessita ser melhor esclarecida (Kitkumthorn; Mutirangura, 2010; Gopinathan et al., 

2013). 
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Em geral, os mecanismos epigenéticos envolvidos no desenvolvimento 

embrionário e na diferenciação celular incluem a regulação do gene pela metilação 

de citosinas no ADN, as modificações covalentes das histonas e os ARNs não 

codificantes (Shieh et al., 2005). Mudanças na expressão de genes durante o 

desenvolvimento são em geral acompanhadas ou causadas por mecanismos 

epigenéticos, e a diferenciação terminal das células é controlada pela ativação 

dinâmica e repressão de genes por mecanismos epigenéticos (Wutz, 2013). Nas 

células-tronco mesenquimais (MSCs), modificações pós-transducionais das histonas 

desempenham um papel ativo na determinação da capacidade de diferenciação (Xie 

et al., 2013). 

Muitos estudos têm demonstrado alterações genéticas em tumores 

odontogênicos (Gonzalez-Moles et al., 2006; Gomes et al., 2009; Moreira et al., 

2009a), mas poucos estudos têm analisado eventos epigenéticos nestes tumores 

(Moreira et al., 2009b; Moreira et al., 2011). Alterações epigenéticas como a 

hipometilação dos genes tumorais p16 e p21 tem sido constatados em 

ameloblastomas (Gomes et al., 2010a), no entanto o significado desses dados na 

tumorigênese das neoplasias odontogênicas ainda não foi adequadamente 

esclarecido. A análise da expressão da ADN metiltransferases pode mostrar a 

participação dessas enzimas nas células que compõe as diferentes neoplasias 

odontogênicas, oferecendo um quadro de como as mesmas podem contribuir para a 

manutenção do fenótipo neoplásico.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o padrão de imuno-expressão das 

proteínas DNMT1, DNMT3a e DNMT3b, em diferentes tumores odontogênicos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo sob o parecer número 205.735 

(Anexo A).  

Amostras de tumores odontogênicos foram obtidas dos arquivos da Disciplina 

de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP, São Paulo, SP, Brasil). As amostras tiveram seu diagnóstico confirmado 

por dois patologistas experientes, segundo a organização mundial da saúde (Barnes 

et al., 2005). 

Foram selecionados 87 casos, sendo 50 tumores de origem epitelial: vinte de 

ameloblastomas, dez casos de tumores odontogênicos epiteliais calcificantes 

(TOEC), dez tumores odontogênicos adenomatóides (TOA), dez casos de tumores 

odontogênicos ceratocísticos (TOC); 17 amostras de tumores mistos, de origem 

epitelial e ectomesenquimal: dez tumores odontogênicos císticos calcificante 

(TOCC), dois de fibro-odontomas ameloblásticos (FOA), quatro fibromas 

ameloblásticos (FA); e vinte e um casos de lesões originárias do ectomesênquima, 

assim distribuídas: quatro fibromas odontogênicos centrais (FOC), sete fibromas 

odontogênicos periféricos (FOP), e dez casos de mixomas odontogênicos (MO), 

escolhidos segundo a quantidade de tecido presente no bloco de parafina (Tabela 

4.1). 

 
Tabela 4.1 – Tumores odontogênicos estudados segundo a origem e número de espécimes da 

amostra 
 

Tumor Tipo Nº de casos 

Ameloblastoma Epitelial 20 
Tumor odontogênico ceratocístico Epitelial 10 
Tumor odontogênico adenomatóide Epitelial 10 
Tumor odontogênico epitelial calcificante Epitelial 10 
Tumor odontogênico cístico calcificante Misto 10 
Fibroma ameloblástico Misto 04 
Fibro-odontoma ameloblástico Misto 02 
Fibroma odontogênico central Ectomesenquimal 04 
Fibroma odontogênico periférico Ectomesenquimal 07 
Mixoma odontogênico Ectomesenquimal 10 
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4.1 Imunohistoquímica 

 

 

As amostras, que estavam fixadas em formalina e incluídas em blocos de 

parafina, foram cortadas na espessura de 3µm e aplicadas em lâminas previamente 

revestidas de 3-aminopropiltrietoxissilano (Sigma Chemical Corp, St. Louis Mo, 

EUA). Os cortes foram então desparafinizados em dois banhos de xilol: o primeiro a 

60°C durante 30 minutos, e o segundo a temperatura ambiente por 15 minutos. 

A reidratação foi realizada em uma série de banhos de imersão de três 

minutos de duração, cada, sendo três banhos consecutivos em álcool etílico 

absoluto e banhos subsequentes em solução aquosa de álcool etílico de 95%, 90%, 

85%, 80%. A remoção do pigmento de formol ocorreu pela imersão dos cortes em 

solução de hidróxido de amônia 10% associada a etanol 95%, por cinco minutos, em 

seguida as lâminas foram imersas em dois banhos de água destilada por cinco 

minutos.  

A recuperação antigênica foi realizada com banho de imersão em solução de 

ácido cítrico (10mM, pH 6,0), em micro-ondas em potência máxima por quinze 

minutos, sendo que a cada cinco minutos o nível da solução era revista e 

completada para manter os cortes submersos.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado utilizando-se solução de 

peróxido de hidrogênio 20 volumes associado ao metanol, na proporção de 1:1, na 

qual as lâminas foram mergulhadas em dois banhos consecutivos, de 15 minutos 

cada.  Os cortes foram colocados na água destilada por cinco minutos, e logo após 

em solução tampão tris(hidroximetil)aminometano (TRIS), pH  7,6,  por  dois ciclos 

de dez  minutos. 

Os anticorpos foram diluídos em solução de TRIS pH 7,4 acrescido de 1% de 

BSA (albumina bovina e azida sódica), a proporção da diluição foi assim definida: 

DNMT1 (IMG-261A, Imgenex, San Diego, EUA) foi diluído na proporção 1:400, 

DNMT3a (IMG-268A,, Imgenex) foi diluído na proporção 1:200, e DNMT3b (IMG-

184A, Imgenex) foi diluído na proporção 1:100, de acordo com padronização prévia. 

Todos os anticorpos foram incubados a 4˚C em ambiente úmido, por um período de 

18 horas (Tabela 4.2).  
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Tabela 4.2 – Anticorpos primários utilizados segundo o tipo, a concentração, a empresa, o clone, a 
origem e o tempo de incubação 

 

Soro Tipo [ ] Marca Clone Origem Incubação 

DNMT1 Monoclonal 1:400 Imaginex 60B1220.1 Rato 18 horas 

DNMT3a Monoclonal 1:200 Imaginex 64B1446 Rato 18 horas 

DNMT3b Monoclonal 1:100 Imaginex 52A1018 Rato 18 horas 

[ ] = concentração 

 

 

Após incubação do anticorpo primário os cortes foram submetidos a três 

banhos consecutivos de cinco minutos em solução TRIS, pH  7,6. Como anticorpo 

secundário e complexo terciário utilizou-se o kit advanced (Dako, Carpinteria, USA). 

Incubou-se os corte em Advance HRP Link (TRIS/HCl diluente, 3ª versão, 

Dako) por trinta minutos, sendo então realizado três banhos consecutivos de cinco 

minutos com solução tampão de TRIS, pH  7,6, incubou-se novamente as lâminas 

em Advance HRP Enzyme (TRIS/HCl diluente, 3ª versão, Dako) por trinta minutos, 

repetiu-se os banhos da solução tampão de TRIS, pH 7,6 por três vezes 

consecutivas de cinco minutos. 

Todas as lâminas foram coradas com diaminobenzidina 0,025% (DAB 3,3-

Diaminobenzidina, Sigma Chemical Co. St Louis, MO, USA) e contra-corados com 

hematoxilina de Mayer previamente filtrada. Posteriormente, foi realizada a 

desidratação em cadeia ascendente de etanóis, diafanização em dois banhos de 

xilol e montagem automática das lâminas por meio do equipamento Tissue Tek SCA 

(Sakura Seiki, Nagano, Japão). 

 

 

4.2 Quantificação 

 

 

As lâminas foram examinadas em microscópia de luz, com aumento de 400x, 

por dois patologistas experientes, de forma independente, sendo fotografados mais 
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de dois campos por lâmina. A análise dos tumores foi realizada através do software 

ImageJ 1.45S. Cada patologista realizou uma análise descritiva de cada caso. 

Apenas a coloração nuclear foi considerada positiva. 

As amostras foram individualmente classificados como grau 0 (≤ 25% de 

células positivas), grau 1 (> 25% e ≤ 50% de células positivas), grau 2 (> 50% e ≤ 

75% de células positivas) e de grau 3 (> 75%), como anteriormente descrito (Brell et 

al., 2011). 

 

 

4.3 Análise Estatística 

 

 

Foi utilizado o teste estatístico KRUSKAL-WALLIS, pois foram comparados 

mais de três grupos, de variáveis não paramétricas e ordinais. O método de 

comparação de médias escolhido foi o de Dunn (Acar; Sun, 2013). 

Foi comparada a expressão das proteínas nos diferentes tumores 

odontogênicos entre si, e entre o grupo formado pela consolidação dos tumores 

quanto à origem: epitelial, mista ou ectomesenquimal. 

A estatística foi realizada com o programa BioEstat 5.3 disponibilizado 

livremente pela fundação Mamirauá. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os tumores estudados mostraram médias de idade entre a primeira e terceira 

décadas de vida, os tumores foram mais prevalentes em mulheres, e foram mais 

frequentes na mandíbula, a tabela 5.1 mostra estes dados com maior detalhes. 

 

Tabela 5.1 - Informações clínicas dos 87 casos estudados 

Tumor 
Idade 
(anos) 

N 

Sexo Local 

M F Md Mx 

Ameloblastoma 33 (16-71) 20* 10 (52%) 9 (48%) 16 (94%) 1 (6%) 

TOC 29 (10-65) 10 7 (70%) 3 (30%) 8 (80%) 2 (20%) 

TOA 16 (11-40) 10 4 (40%) 6 (60%) 6 (60%) 4 (40%) 

TOEC 32 (07-43) 10 5 (50%) 5 (50%) 5 (50%) 5 (50%) 

TOCC 29 (11-51) 10 5 (50%) 5 (50%) 6 (60%) 4 (40%) 

FA 11 (11-12) 4 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 0 

FOA 19 (11-28) 2 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 0 

FOC 38 (18-54) 4 2 (50%) 2 (50%) 1 (25%) 3 (75%) 

FOP 34 (19-51) 7* 4 (57%) 3 (43%) 3 (75%) 1 (25%) 

OM 26 (17-50) 10 7 (70%) 3 (30%) 8 (80%) 2 (20%) 

* Não havia informação disponível sobre todos os casos. 

Abreviações: M: masculino; F: feminino, Md: mandíbula; Mx; maxila. Tumor odontogênico 
ceratocístico (TOC), odontogênico adenomatóide (TOA), tumor odontogênico epitelial calcificante 
(TOEC), tumor odontogênico cístico calcificante (tocc), fibroma ameloblástico (FA), fibro-odontoma 
ameloblástico (FOA), fibroma odontogênico central (FOC), fibroma odontogênico periférico (FOP) e 
mixoma odontogênico (MO). 

 

 

A DNMT1, 3a e 3b foram expressas no núcleo e/ou citoplasma de todos os 

tumores odontogênicos. O resultado representando a percentagem de células 
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positivas quanto a expressão nuclear de DNMT1, 3a e 3b em cada tumor é mostrado 

nas tabelas 5.2, 5.3 e 5.4, respectivamente. 

 

 

Tabela 5.2 – Representação da porcentagem de células positivas para o anticorpo DNA metil-
tranferase 1 em tumores odontogênicos 

 

 
N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Ameloblastoma 20 0 0 10 (50%) 10 (50%) 

TOC 10 0 2 (20%) 4 (40%) 4(40%) 

TOA 10 0 8 (80%) 2 (20%) 0 

TOEC 10 8 (80%) 0 2 (20%) 0 

TOCC 10 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 0 

FA 4 0 0 3 (75%) 1 (25%) 

FOA 2 1 (50%) 0 1 (50%) 0 

FOC 4 0 0 1 (25%) 3 (75%) 

FOP 7 0 0 7 (100%) 0 

‘OM 10 3 (30%) 0 0 7 (70%) 

 
 
Abreviações: Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC), Odontogênico Adenomatóide (TOA), Tumor 
Odontogênico Epitelial Calcificante (TOEC), Tumor Odontogênico Cístico Calcificante (TOCC), 
Fibroma Ameloblástico (FA), Fibro-Odontoma Ameloblástico (FOA), Fibroma Odontogênico Central 
(FOC), Fibroma Odontogênico Periférico (FOP) e Mixoma Odontogênico (MO). 
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Tabela 5.3 – Representação da porcentagem de células positivas para o anticorpo DNA metil-

tranferase 3A em tumores odontogênicos 

 

 

N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Ameloblastoma 20 20 (100%) 0 0 0 

TOC 10 9 (90%) 0 1 (10%) 0 

TOA 10 10 (100%) 0 0 0 

TOEC 10 8 (80%) 0 2 (20%) 0 

TOCC 10 10 (100%) 0 0 0 

FA 4 4 (100%) 0 0 0 

FOA 2 2 (100%) 0 0 0 

FOC 4 4 (100%) 0 0 0 

FOP 7 7 (100%) 0 0 0 

OM 10 10 (100%) 0 0 0 

 
 
Abreviações: Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC), Odontogênico Adenomatóide (TOA), Tumor 
Odontogênico Epitelial Calcificante (TOEC), Tumor Odontogênico Cístico Calcificante (TOCC), 
Fibroma Ameloblástico (FA), Fibro-Odontoma Ameloblástico (FOA), Fibroma Odontogênico Central 
(FOC), Fibroma Odontogênico Periférico (FOP) e Mixoma Odontogênico (MO). 
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Tabela 5.4 – Representação da porcentagem de células positivas para o anticorpo DNA metil-

transferase 3B em tumores odontogênicos 

 

 

N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Ameloblastoma 20 0 0 5 (25%) 15 (75%) 

TOC 10 0 0 0 10 (100%) 

TOA 10 0 0 1 (10%) 9 (90%) 

TOEC 10 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 

TOCC 10 10 (100%) 0 0 0 

FA 4 0 0 0 4 (100%) 

FOA 2 0 0 0 2 (100%) 

FOC 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0 

FOP 7 0 1 (14%) 6 (86%) 0 

OM 10 10 (100%) 0 0 0 

 
 
Abreviações: Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC), Odontogênico Adenomatóide (TOA), Tumor 
Odontogênico Epitelial Calcificante (TOEC), Tumor Odontogênico Cístico Calcificante (TOCC), 
Fibroma Ameloblástico (FA), Fibro-Odontoma Ameloblástico (FOA), Fibroma Odontogênico Central 
(FOC), Fibroma Odontogênico Periférico (FOP) e Mixoma Odontogênico (MO). 

 

 

Em ameloblastoma, a expressão nuclear da DNMT1 foi observada em mais 

de 50% das células tumorais centrais e periféricas das ilhas de epitélio odontogênico 

(Figura 5.1A). 

A expressão nuclear da DNMT1 no TOC foi predominante em mais de 50% 

das células e principalmente em células da camada supra basal (Figura 5.1B). 

A expressão nuclear de DNMT1 em TOA foi observada em cerca de 50% das 

células, a expressão foi mais evidente nas estruturas ductiformes e semelhantes a 

rosetas (Figura 5.1C). Os tumores que mostravam menor quantidades destas 

estruturas apresentaram uma expressão menor.  



48 

 

Em TOEC, as células tumorais poliédricas não mostraram expressão em 80% 

dos casos (Figura 5.1D). No entanto, as células claras, quando presentes, foram 

positivas (Figura 5.1D da ampliação).  

A DNMT1 expressa em TOCC foi principalmente citoplasmática na camada 

basal (Figura 5.1E). Em dois casos (20%) uma expressão nuclear foi observada 

apenas nesta camada (Figura 5.1E, ampliação).  

Nos outros tumores, odontogênico mistos, FA e FOA, a expressão nuclear de 

DNMT1 foi observada em mais de 50% das células epiteliais e nas células do 

estroma (figura componente 5.11F e 5.1G).  

Nos tumores odontogênicos mesenquimais com ou sem epitélio odontogênico 

observou-se a expressão nuclear de DNMT1 em mais de 50% das células, FOC e 

FOP foram positivos em ambos, epitélio odontogênico e células mesenquimais 

(Figura 5.11H e 5.1I).  

No MO, a expressão nuclear de DNMT1 foi observado em mais de 75% das 

células estreladas e fusiformes (Figura 5.1J). 

Expressão DNMT3a foi predominantemente citoplasmática em todos os 

tumores odontogênicos. No ameloblastoma, a expressão citoplasmática foi 

observada nas células periféricas e centrais (Figura 5.2A). 

A expressão na TOC foi observada principalmente na camada de células 

supra basais (Figura 5.2B).  

A expressão do DNMT3a em TOA foi predominantemente citoplasmática e 

mais evidente nas estruturas de ductiformes e semelhantes a rosetas (Figura 5.2C).  

A expressão citoplasmática de TOEC foi evidente em todas as células 

epiteliais, no entanto, os tumores com células claras mostrou evidente expressão 

nuclear (Figura 5.2D).  

Em TOCC, uma expressão nuclear de DNMT3a não foi observada, e uma 

expressão citoplasmática foi encontrada principalmente em células basais (Figura 

5.2E). A expressão em células fantasmas não foram consideradas.  
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Em tumores epiteliais odontogênicos, mistos, FA e FOA a expressão de 

DNMT3a foi principalmente citoplasmática (Figura 5.2F e 5.2G), no entanto, nas 

células mesenquimais de FA a expressão foi observada no núcleo, enquanto a FOA 

mostrou nenhuma expressão.  

Em tumores odontogênicos ectomesenquimais com ou sem epitélio 

odontogênico a expressão de DNMT3a foi observada apenas no citoplasma das 

células epiteliais, enquanto foi negativo nas células mesenquimais (Figura 5.2H, 5.2I 

e 5.2J). 
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Figura 5.1 – Imuno-expressão da DNMT 1 em Tumores odontogênicos 
 

Legenda: A – ameloblastoma; B – tumor odontogênico ceratocístico; C – odontogênico 
adenomatóide; D – tumor odontogênico epitelial calcificante; E – tumor odontogênico cístico 
calcificante, F - fibroma ameloblástico, G – fibro-odontoma ameloblástico; H – fibroma odontogênico 
central; I – fibroma odontogênico periférico e J – mixoma odontogênico. 
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Figura 5.2 – Imuno-expressão da DNMT 3A em Tumores odontogênicos 

 
Legenda: A – ameloblastoma; B – tumor odontogênico ceratocístico; C – odontogênico 
adenomatóide; D – tumor odontogênico epitelial calcificante; E – tumor odontogênico cístico 
calcificante, F - fibroma ameloblástico, G – fibro-odontoma ameloblástico; H – fibroma odontogênico 
central; I – fibroma odontogênico periférico e J – mixoma odontogênico.
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A expressão de DNMT3b foi variável nos grupos de tumores odontogênicos, 

em ameloblastomas a expressão foi predominantemente nuclear tanto nas células 

periféricas e centrais (Figura 5.3A).  

Em TOC mais de 75% das células eram positivas, principalmente em células 

da camada supra basal (Figura 5.3B). 

Em TOA, a expressão de DNMT3b foi observada principalmente em 

estruturas ductiformes e semelhantes a rosetas (Figura 5.3C), adicionalmente, mais 

de 50% de células positivas foram observadas em todos os casos.  

CEOT apresentaram expressão nuclear em 40% dos casos, esta positividade 

foi observada em células epiteliais poliédricas e em células claras (Figura 5.3D). 

A expressão do DNMT3b nuclear não foi observada em TOCC (Figura 5.3E).  

Mais de 75% das células centrais e periféricas de ilhas epiteliais 

apresentaram expressão nuclear em todos os casos de FA e FOA, e também foi 

observada na expressão nuclear em células mesenquimais (Figura 5.3F e 5.3G). 

Quando o FOC foi analisado, um caso não mostrou positividade para a 

expressão nuclear de DNMT3b, e no outro caso, esta expressão foi observada em 

pelo menos 50% das células do epitélio odontogênico. Além disso, a positividade em 

células mesenquimais foi baixa (Figura 5.3H). Em contraste, as células epiteliais e 

mesenquimais do FOP foram positivas em mais de 50% (Figura 5.3I), com exceção 

de um caso. Em MO, não foi observada  expressão de DNMT 3b (Figura 5.3J). 
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Figura 5.3 – Imuno-expressão da DNMT 3B em Tumores odontogênicos 
 

Legenda: A – ameloblastoma; B – tumor odontogênico ceratocístico; C – odontogênico 
adenomatóide; D – tumor odontogênico epitelial calcificante; E – tumor odontogênico cístico 
calcificante, F - fibroma ameloblástico, G – fibro-odontoma ameloblástico; H – fibroma odontogênico 
central; I – fibroma odontogênico periférico e J – mixoma odontogênico. 
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Os dados obtidos formam submetidos ao teste estatístico KRUSKAL-WALLIS, 

a proteína DNMT3a, teve uma expressão nuclear muito baixa o que tornou o teste 

estatístico inconclusivo, tanto na comparação das lesões entre si, como na 

comparação em grupos consolidados. 

Para utilização do teste em questão, idealmente deve-se pressupor grupos 

com no mínimo 06 amostras. No nosso caso, pela própria raridade das lesões 

estudadas, isso não foi possível em todos os grupos, assim para aumentar a 

confiabilidade do teste, consolidamos o grupo FOC como o FOP, pois apesar de 

localizações distintas são lesões muito semelhantes histopatologicamente, assim 

como o grupo FA e FOA, que possuem como principal diferenciação a presença de 

tecido calcificado na lesão, assim nenhum dos grupos estudados tiveram menos de 

seis amostras (Tabela 5.5). 

Quando consolidamos os tumores em grupos de acordo com a origem 

embrionária do tecido tumoral, podemos perceber que a expressão da DNMT1 nos 

tumores epiteliais e mesenquimais não diferiram estatisticamente entre si, no 

entanto foram significativamente maiores quando comparado com os tumores mistos 

(Tabela 5.5). 

Já quando avaliada a expressão da DNMT3b foi possível perceber uma 

maior expressão dos tumores epiteliais, diferença estatisticamente significante, em 

relação aos ectomesenquimais, e mistos, não sendo possível diferenciar 

estatisticamente estes últimos entre si. 

 

Tabela 5.5 – Resultado da comparação da expressão da DNMT1 e 3b através do teste de 
KRUSKALL-WALLIS em tumores odontogênicos epiteliais, mistos e 
ectomesenquimais 

 

GRUPOS 
DNMT1 DNMT3b 

P p 

Epitelial X Misto < 0.05 < 0.05 

Epitelial X Ectomesenquimal Ns < 0.05 

Misto X Ectomesenquimal < 0.05 ns 
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Os dados sobre a expressão da DNMT1 em ameloblastoma demonstraram 

uma diferença estatisticamente significante entre ele e o TOA, TOEC e TOCC. 

No caso do TOC a expressão, da DNMT1, diferiu de forma estatisticamente 

significante do TOEC e TOCC. 

O TOEC além de se destacar dos dois tumores anteriores também teve uma 

diferença estatística significante em relação aos tumores ectomesenquimais MO, 

FOP e FOC. 

O TOCC também teve uma expressão que o distinguiu com significância 

estatística do Ameloblastoma, TOC, TOCC e tumores ectomesenquimais (MO, FOA 

e FO). 

A expressão do DNMT3b mostrou diferença estatisticamente significante 

entre o ameloblastoma e o TOEC, TOCC, MO. 

O TOC demonstrou diferença estatisticamente significante em relação ao 

TOEC, TOCC E MO. 

No TOA a DNMT3b demonstrou diferença estatisticamente significante na 

expressão em relação TEOC, TOCC e MO. 

O TEOC se diferenciou do FOA e FO além dos já citados. 

FOA e FA diferenciaram do MO com significância estatística. 

As demais comparações entre os grupos apesar de mostrarem diferenciação 

entre os valores expressos, quando os dados foram confrontados ao teste estatístico 

esta diferença não tinha significância (Tabela 5.6).  
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Tabela 5.6 – Resultado da comparação da expressão da DNMT1 e 3b através do teste de 

KRUSKALL-WALLIS nos tumores odontogênicos 

 

GRUPOS 
DNMT1 DNMT3b 

p p 

Ameloblastoma X TOC ns ns 

Ameloblastoma X TOA < 0.05 ns 

Ameloblastoma X TOEC < 0.05 < 0.05 

Ameloblastoma X TOCC < 0.05 < 0.05 

Ameloblastoma X AF +AFO ns ns 

Ameloblastoma X FOC+ FOP ns ns 

Ameloblastoma X MO ns < 0.05 

TOC X TOA ns ns 

TOC X TOEC < 0.05 < 0.05 

TOC X TOCC < 0.05 < 0.05 

TOC X FA +FOA ns ns 

TOC X FOC+ FOP ns ns 

TOC X MO ns < 0.05 

TOA X TOEC ns < 0.05 

TOA X TOCC ns < 0.05 

TOA X FA +FOA ns Ns 

TOA X FOC+ FOP ns ns 

TOA X MO ns < 0.05 

TOEC X TOCC ns ns 

TOEC X FA +FOA ns < 0.05 

TOEC X FOC+ FOP < 0.05 ns 

TOEC X MO < 0.05 ns 

TOCC X FA +FOA ns < 0.05 

TOCC X FOC+ FOP < 0.05 ns 

TOCC X MO < 0.05 ns 

FA +FOA X FOC+ FOP ns ns 

FA +FOA X MO ns < 0.05 

FOC+ FOP X MO ns ns 

 
 
Abreviações: Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC), Odontogênico Adenomatóide (TOA), Tumor 
Odontogênico Epitelial Calcificante (TOEC), Tumor Odontogênico Cístico Calcificante (TOCC), 
Fibroma Ameloblástico (FA), Fibro-Odontoma Ameloblástico (FOA), Fibroma Odontogênico Central 
(FOC), Fibroma Odontogênico Periférico (FOP) e Mixoma Odontogênico (MO). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Recentemente, tem sido sugerido que a metilação aberrante do ADN no sítio 

CpG é um evento comum em tumores odontogênicos, uma vez que vários genes 

são metilados nestes tumores (Moreira et al., 2009b; Kitkumthorn; Mutirangura, 

2010). A presença de células tronco com ausência total de metilação no sítio CpG 

(Lister et al., 2009), provavelmente mantidas nesta condição pluripotente pela não 

metilação, situação não encontrada em células bem diferenciadas, ressalta a 

importância da metilação no processo de diferenciação celular e provavelmente na 

tumorigênese de maneira geral. No presente estudo, a expressão das proteínas de 

DNA-metiltransferase 1, 3a e 3b foi avaliada neste grupo de tumores. Nossos 

resultados mostram que a metilação é um evento comum em tumores 

odontogênicos, e que DNMT1 e 3b estão mais envolvidos nos eventos de metilação 

do que DNMT3a. 

A DNMT1 é considerada uma enzima de manutenção do perfil de metilação 

celular, que copia os padrões de metilação do ADN após a replicação, mantendo 

nas gerações subsequentes os perfis de metilação da geração anterior, tenham sido 

eles adquiridos ou recebidos das gerações precedentes (Moore et al., 2013). Em 

concordância com os nossos resultados, Moreira et al. (2009b) avaliaram a 

expressão desta proteína em ameloblastoma, TOC e TOA, e mostrou 

imunopositividade em todas as camadas de células. No entanto, o nosso estudo 

mostrou uma expressão no TOA, principalmente em estruturas semelhantes a 

roseta, demostrando diferenças nos padrões de expressão entre populações 

celulares distintas dentro de um mesmo tumor. 

A imuno-expressão nuclear da DNMT1 foi baixa em TOEC e TOCC e 

diferente estatisticamente quando comparada a outros tumores como 

ameloblastomas, TOC e COF e MO. Assim, os tumores que exibem algum grau de 

calcificação tinham níveis baixos de expressãodas proteínas DNMT1 e 3b. Nós não 

fomos capazes de encontrar informações na literatura para apoiar esses achados. 

Por outro lado têm sido relatados vários mecanismos epigenéticos envolvidos na 

diferenciação osteogênica de células-tronco mesenquimais (MSC) in vitro, 

(Eslaminejad et al., 2013). A falta de alteração nos níveis de metilação da região 
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promotora após a diferenciação das MSCs osteogênicas in vitro foi também relatada 

(Kang et al., 2007). O que pode justificar esta distinção das imunoexpressõa das 

DNMTs em tumores com formação com formação de tecido calcificado quando 

comparado a tumores não calcificastes 

É interessante ressaltar que com a análise das médias de expressão da 

DNMT1 entre os tumores epiteliais e ectomesenquimais não foi possível perceber 

diferença estatisticamente significante entre estes grupos apesar dos tumores 

ectomesenquimais terem tido proporcionalmente uma maior expressão que os 

tumores epiteliais, porém os dois grupos diferiram estatisticamente da expressão 

dos tumores mistos, que tiveram uma expressão menor, com significância 

estatística, sugerindo um menor atuação desta enzima neste tipo de tumor. Por 

outro lado a DNMT3b demonstrou uma maior expressão em tumores epiteliais, com 

diferença estatisticamente significante com relação as lesões ectomesenquimais, 

porém a expressão nas lesões mistas foi intermediaria entre os dois outros grupos, 

não podendo ser distinguida estatisticamente de nenhum dos dois grupos, o que 

pode sugerir um maior atuação de novos sítios de metilação nos tumores epiteliais. 

A função da DNMT3a é estabelecer novos padrões de metilação sem alterar o 

ADN, alterando o fenótipo sem alterar o genótipo. Sua expressão tem sido 

relacionada à progressão da astroenteropancreatite (GEP) tumores neuroendócrinos 

(Rahman et al., 2010), mau prognóstico em carcinoma hepatocelular (Oh et al., 

2007) e um possível marcador de agressividade do câncer de mama (Ben Gacem et 

al., 2012). Neste estudo, a expressão da DNMT3a foi predominantemente 

citoplasmática sugerindo uma menor participação na progressão tumoral 

odontogênica ou manutenção. Esta afirmação é justificada pelo entendimento de 

que as DNMTs expressas no núcleo são, na verdade, as proteínas DNMTs 

funcionais. As DNMTs são sintetizadas, armazenadas no citoplasma e, em seguida, 

mudam-se para o núcleo para desempenhar a sua função enzimática, assim a 

expressão citoplasmática das DNMTs é compreensível (Eslaminejad et al., 2013). A 

expressão nuclear foi observada apenas em células claras de TOEC. 

Vários autores (Hansen et al., 1985; Anavi et al., 2003) sugerem que a 

presença de células claras pode indicar um aumento da agressividade do tumor. Foi 

interessante constatar no nosso estudo, que apenas TOEC com células claras, que 
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foram positivos também para DNMT 1 e 3b, enquanto TOEC sem essas células 

foram negativos. Corroborando com a evidência de que TOEC com células claras é 

uma variante distinta do TOEC convencional. 

Os DNMT3b também está relacionado com o início na metilação do ADN 

nativo (Moore et al., 2013). O que dificulta a melhor compreensão dos nossos 

resultados é que não existem relatos anteriores sobre a expressão de DNMT3b em 

tumores odontogênicos. A sua expressão nuclear foi observada na maioria dos 

tumores, exceto em TOCC, TOEC e MO. Este baixo nível de expressão pode estar 

relacionado com uma diminuição da metilação do gene. 

Além disso, Moreira e colaboradores (Moreira et al., 2009a; Moreira et al., 

2009b; Moreira et al., 2011) observaram baixos níveis metilação em genes 

associados do ciclo celular em TOCC quando comparado com o folículo dentário 

normal. Eles também descobriram hipometilação de vários genes supressores de 

tumor em MO. Este achado pode estar relacionado com o resultado relatado aqui de 

uma ausência de expressão de DNMT3a e 3b, embora DNMT1 tenha sido expressa 

em 70% dos casos de MO. Mais estudos precisam ser realizados para esclarecer 

esses achados. É importante ressaltar que a ausência de metilação pode ser visto 

em células tronco pluripontentes, e que à medida que estas células vão se 

diferenciando, padrões mais complexos de metilação vão se estabelecendo (Lister et 

al., 2009), outro fato importante é que o padrão exerce um controle sobre a ação dos 

micro-ARN, e a diminuição ou ausência de metilação permite a ação de Micro-ARN, 

que em outra situação não seriam produzidos (Moore et al., 2013). 

Devido à elevada expressão das DNMTs elevados na maioria dos tumores de 

células epiteliais odontogênicas, é possível especular que a metilação está de algum 

modo desregulado nestas neoplasias possivelmente contribuindo para a sua 

formação ou manutenção. É interessante considerar que, em lesões com 

participação mesenquimal e epitelial, como FA e FOA e apenas ectomesênquima, 

como FOC e FOP foram positivos para DNMT1 e 3b. No entanto, no MO em que a 

participação do epitélio estava ausente, apenas a marcação da DNMT1 era 

evidente. Para esclarecer essas questões, será importante realizar um perfil de 

metilação nestes tumores, comparando com os diferentes estágios de 

desenvolvimento dos dentes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Em conclusão, o presente estudo mostrou que a expressão DNMT foi 

encontrada em todos os grupos de tumores odontogênicos. Além disso, alguns 

grupos celulares do mesmo tumor tinham imunoexpressões muito maior e mais 

evidente, como as células que formavam estruturas de ductiformes e semelhante a 

rosetas do TOA e as células claras no TOEC. Entre as enzimas estudaras a DNMT1 

e 3b foram expressas no núcleo das células, o que sugere um papel fundamental 

destas enzimas no processo de metilação de tumores odontogênicos. 

Assim, a expressão elevada de DNMTs em células tumorais sugere metilação 

em células odontogênicas como um mecanismo importante para este grupo de 

tumores. 
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