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RESUMO 

A metilação de DNA é uma modificação química na molécula de DNA, e consiste 
na presença de um radical metil em dinucleotídeos CpG, presente principalmente 
em regiões promotoras do gene. Uma das principais funções da metilação de 
DNA é regular a transcrição gênica, sendo que a presença do radical metil pode 
suprimir por completo a expressão gênica. Estudos mostram que o meio ambiente 
pode modular a metilação de DNA. Como exemplo de fatores ambientais temos: a 
radiação ultravioleta, agrotóxicos, dieta, fármacos, uso crônico do álcool e o 
hábito de fumar. O fumo é frequentemente associado ao risco de câncer em 
diversos tecidos e doenças cardiovasculares, sendo considerado a maior causa 
de morte evitável. O gene MLH1 está relacionado ao reparo de bases mal 
pareadas do DNA (DNA mismatch repair (MMR)). O gene hTERT compõe a 
subunidade catalítica da enzima telomerase, a qual é considerada um relógio 
biológico, um marcador que indica que a senescência celular poderá se instalar 
de forma inevitável. O TP53 é um gene supressor tumoral e sua hipermetilação 
está relacionada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Assim, o 
objetivo deste estudo foi investigar o efeito do tabagismo no perfil de metilação de 
DNA em genes relacionados ao câncer, MLH1, hTERT e TP53 em células da 
mucosa bucal de indivíduos saudáveis. Para tanto, amostras de epitélio da 
mucosa bucal de indivíduos fumantes, não fumantes e ex-fumantes foram 
coletadas por bochecho e o DNA dessas células foi extraído. Após esse processo, 
a análise de metilação de DNA foi feita utilizando o método de Digestão 
Enzimática Sensível à Metilação, utilizando-se de duas enzimas de restrição, a 
HhaI e a HpaII, as quais clivam sítios diferentes. Em seguida à digestão 
enzimática, DNA foi amplificado por PCR, submetido à eletroforese em gel de 
poliacrilamida a 6% e corado pelo nitrato de prata.  A análise estatística foi 
realizada pelo Teste de Qui-Quadrado ao nível de significância de 5%. Os 
dinucleotídeos CpG localizados nos sítios HhaI e HpaII no promotor do gene 
MLH1 mostraram-se totalmente metilados na maioria dos indivíduos do grupo 
fumante e diferenças significativas foram observadas entre fumantes e não 
fumantes e entre fumantes e ex-fumantes (p<0,05). O mesmo foi observado para 
o sítio HhaI no promotor do gene hTERT (p<0,05) e para o sítio HpaII a condição 
não metilada foi mais frequente em fumantes em comparação com não fumantes 
(p<0,05). Para o gene TP53 não foram encontradas diferenças entre os grupos 
(p>0,05), sendo a condição totalmente metilada um evento usual das células 
saudáveis da mucosa bucal. Assim, concluímos que o fumo está associado a 
alterações no perfil de metilação de DNA em genes relacionados ao câncer, como 
MLH1 e hTERT em células epiteliais saudáveis da mucosa bucal e a cessação do 
hábito de fumar reverteu o processo. 

 

 

 

Palavras-chave: Metilação de DNA, epigenética, fumo, gene de reparo do DNA, 

gene da telomerase, TP53, mucosa bucal. 
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ABSTRACT 

DNA methylation, characterized by the addition of a methyl group in cytosines 
within CpG dinucelotides can modified gene transcription, leading to decrease or 
even silence a gene. The ability of the environmental factors to induce epigenetic 
changes has been investigated and many studies have shown a relationship 
between them. Studies show that pesticides, metal ions, drugs, diet, alcohol 
dependence and smoking are associated with epigenetic changes. Smoking is 
often associated with the risk of cancer in various tissues and cardiovascular 
diseases, being considered the leading cause of preventable death. The MLH1 
gene is related to the repair of badly paired bases of DNA (DNA mismatch repair 
(MMR)). The hTERT gene comprises the catalytic subunit of telomerase enzyme, 
which is considered a biological clock, a marker indicating that the cellular 
senescence can be installed inevitably form. The TP53 is a tumor suppressor 
gene and its hypermethylation is related to the development of various cancers. 
The aim of this work was to investigate the smoking habit influence on DNA 
methylation status in the promoter of cancer-related genes, MLH1, hTERT and 
TP53 in oral epithelial cells of healthy subjects. Samples of oral epithelium of 
smokers, nonsmokers and former smokers were collected by rinsing and DNA was 
extracted. After, DNA Methylation analysis was performed by Methylation 
Sensitive Restriction Enzymes, using two restriction enzymes, the HpaII and HhaI, 
which cleave different sites. Following the enzymatic digestion, DNA was amplified 
by PCR, subjected to electrophoresis on a 6% polyacrylamide gel and stained with 
silver nitrate. Statistical analysis was performed by Chi-square test at a 
significance level of 5%. The investigated CpG dinucleotides located at HhaI and 
HpaII sites in the MLH1 gene promoter were observed to be fully methylated in 
DNA majority samples from the smoker group and statistical differences were 
found between nonsmokers and smokers and between smokers and former 
smokers (p<0.05). The same was observed in the hTERT gene promoter at HhaI 
site (p<0.05) and for HpaII site the unmethylated condition was more frequent in 
smoker in comparison to nonsmokers (p<0.05). For TP53 no differences were 
found among groups (p>0.05) which the fully methylated condition was found to be 
an usual event in healthy oral epithelial cells. We conclude that smoking may 
induce changes in DNA methylation status in cancer-related genes, such as MLH1 
and hTERT of healthy oral epithelial cells and the cessation of smoking reversed 
the process. 

 

 

 

 

Key Words: DNA methylation, epigenetics, smoke, DNA repair gene, telomerase 

gene, TP53, buccal mucosa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A epigenética é descrita como modificações no genoma que são herdadas 

durante a divisão celular e que não estão relacionadas com a mudança na 

sequência do DNA.1 Os principais mecanismos envolvidos na epigenética 

relacionam-se a alterações nas histonas e ao padrão de metilação do DNA, que 

envolve modificações na estrutura das ligações covalentes do mesmo.2 

Os tecidos que compõe a cavidade oral tem diferentes estruturas de acordo 

com cada localização. Em regiões sujeitas à força mecânica associada à 

mastigação (gengiva e palato duro) ocorre à presença de epitélio queratinizado. 

Na mucosa mastigatória, o epitélio queratinizado está intimamente ligado aos 

tecidos subjacentes pelo colágeno do tecido conjuntivo ou pela lâmina própria. O 

assoalho da boca e outras regiões, bem como a porção interna das bochechas 

requerem maior flexibilidade para acomodar a mastigação, fala ou deglutição do 

bolo alimentar e, portanto, são recobertos por epitélio não queratinizado.3 

O tabagismo é a principal causa de doença e morte no mundo. Estima-se 

que as mortes causadas pelo cigarro irão aumentar e serão responsáveis por 

10% de todas as mortes no mundo em 2030.4 O cigarro é composto por uma 

mistura complexa, dinâmica e reativa de um número estimado de 7.000 

substâncias químicas que afeta todos os órgãos do corpo e resulta em um grande 

espectro de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, cardiovasculares e vários 

tipos de câncer, em especial, oral e pulmonar.5,6,7,8,9 

O uso do tabaco afeta o epitélio superficial resultando em mudanças na 

aparência dos tecidos da mucosa bucal. Essas mudanças abrangem o aumento 

da pigmentação e o espessamento do epitélio. Ainda, o tabaco pode irritar as 

glândulas salivares menores e o palato duro e aumentar o risco para a doença 

periodontal e o câncer bucal.10 Na mucosa bucal de fumantes clinicamente 

saudáveis foi observado algumas mudanças tais como: alta taxa de proliferação 

das células epiteliais11, alterações nucleares e citoplasmáticas12, como também 

um aumento no número de células queratinizadas.13 

Além disso, vários estudos mostram que o fumo pode causar alterações no 

epigenoma das células, e essas alterações por sua vez pode levar a mudança no 
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padrão de expressão gênica.14,15,16,17  A alteração mais frequentemente 

observada é a metilação de DNA, que leva a diminuição ou até mesmo repressão 

gênica.18 Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito do tabaco sobre o perfil de 

metilação de DNA em células epiteliais da mucosa bucal, nos genes MLH1, 

hTERT e TP53. Esses genes relacionam-se com o processo de tumorigênese em 

diversos estudos.19,20,21 

O gene MLH1(mutL homolog 1) está envolvido no reparo de bases mal 

pareadas do DNA e contribui para estabilidade do genoma.22  O gene hTERT 

relaciona-se com o mecanismo da telomerase, regulando a atividade replicativa e 

mantendo o comprimento dos telômeros.23 O mesmo é alvo de diversos estudos 

envolvendo sua função no envelhecimento, câncer e imortalização celular.24 Já o 

TP53 é um gene supressor tumoral, que quando está silenciado pela metilação 

favorece a proliferação de diversos tumores 25, e é o mais frequentemente 

implicado com o desenvolvimento de câncer.26 

Baseado nesses fatos, o estudo da metilação de DNA nos promotores dos 

genes MHL1, hTERT e TP53 em indivíduos fumantes é bastante interessante e 

pode contribuir com o entendimento do efeito do tabagismo nas células epiteliais 

da mucosa bucal. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Epigenética: Metilação de DNA 

O termo epigenética, foi descrito pela primeira vez por Conrad Waddington 

(1942)27 que relacionou a regulação da atividade gênica com o desenvolvimento 

celular. Posteriormente, Griffith & Mahler (1969)28 sugeriram que a metilação do 

DNA poderia estar relacionada à expressão gênica e que esse padrão de 

metilação era condicionado ao papel de enzimas metilases específicas que agiam 

no DNA durante o desenvolvimento do indivíduo. Atualmente, a epigenética é 

definida como o estudo das modificações do DNA e histonas que são herdáveis e 

não alteram a sequência de bases do DNA. Entre as modificações que as 

histonas podem sofrer, estão: metilação, fosforilação e acetilação (Figura 1). 

Entretanto, na molécula de DNA, ocorre apenas metilação.29  

 

 

Figura 1. Modificações químicas nas histonas por metilação (Me), acetilação (Ac) ou fosforilação 

(P); ou ainda metilação de DNA. Fonte: http://stke.sciencemag.org/ 
30 

 

 

A metilação do DNA corresponde a um importante efeito epigenético, cuja 

função crítica no DNA está relacionada à regulação dos genes e mecanismos de 

diferenciação celular.31 A metilação consiste em uma modificação covalente do 

DNA na qual um grupamento metil (CH3) é transferido da S-adenosilmetionina 

para o carbono 5 de uma citosina que geralmente precede uma guanina 
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(dinucleotídeo CpG), pela ação de uma família de enzimas que recebe o nome de 

DNA-metiltransferase (DNMT) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Esquema do processo de formação da 5-Metilcitosina (5-MeC) pela DNA 

metiltransferase. Fonte: STRATHDEE, BROWN, 2002.
32 

 

As DNAs metiltransferases estão divididas em duas classes de 

representantes: aquelas envolvidas na metilação de fitas hemimetiladas do DNA 

conhecidas como metilases de manutenção, como a DNMT1, e outro grupo 

responsável pela maioria dos processos de metilação de novo, que ocorrem em 

sítios sem nenhum tipo de indicação de metilação, ou seja, sem a presença de 

metilação prévia, como as DNMT2, DNMT3A e DNMT3B (Figura 3).33 A ação 

destas enzimas requer um substrato que atue como doador de radical metil e 

estes são obtidos da dieta, como o folato, a metionina, a colina e a vitamina 

B12.34,35  

Outro grupo de enzimas é responsável pela desmetilação do DNA. O 

processo denominado de desmetilação ativa envolve as desmetilases e parece 

ser necessário para ativar genes específicos ou apagar a marca epigenética 

durante o desenvolvimento ou em respostas às perturbações ambientais. A 

desmetilação ainda pode ocorrer de maneira passiva, quando não há 

envolvimento de desmetilases e ocorre quando a manutenção das marcas de 

metilação não ocorre devido à inibição da atividade das metiltransferases durante 

o ciclo celular.36 Assim o nível e o padrão de 5-metilcitosina é dependente dos 

processos de metilação e desmetilação e a ação das enzimas envolvidas nesses 

processos são altamente reguladas pelas células.33 



5 
 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do papel das DNMT1, DNMT3A e 3B no perfil de metilação 

do DNA. Fonte: CHEN et al.,2003.
37 

 

A metilação do DNA ocorre quase exclusivamente em dinucleotídeos CpG 

em células diferenciadas e tem uma importante função na regulação da 

expressão gênica e no silenciamento de elementos repetitivos no genoma, 

podendo ser randômica ou sítio específica.38 Os dinucleotídeos CpG aparecem 

esparsos pelos genomas eucariotos ou agrupados em regiões definidas como 

ilhas CpG, que são regiões do DNA maior que 200 pares de base contendo 

aproximadamente 50% de bases C e G e com uma presença esperada de 

aproximadamente 60% de dinucleotídeos CpG.39 Estas ilhas são frequentes em 

regiões promotoras de certos genes, incluindo genes de manutenção.39  

Os dinucleotídeos CpG representam apenas cerca de 1% do genoma 

humano, a menor ocorrência de CpG é  devido a uma alta taxa de mutações 

espontâneas de CpG metilados para TpGs.40 Estima-se que as ilhas CpGs 

estejam presentes em cerca de 50 a 70% de todos os promotores de genes 

humanos, já as regiões com poucos CGs geralmente são localizadas em porções 

intergênicas e intrônicas.41,42 

Nas células saudáveis, as regiões com CGs distribuídas pelo genoma 

geralmente são metiladas, permanecendo as ilhas CpGs hipometiladas, 

adquirindo metilação para a regulação gênica. Nas fases iniciais do 

desenvolvimento, é verificado um nível baixo de metilação global, com cerca de 

30% das regiões metiladas, entre elas, regiões envolvidas na regulação do 
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imprinting genômico (expressão diferencial de alelos de acordo com a origem 

parental e regulado por mecanismos epigenéticos, ou seja, apenas um dos alelos 

contém a marcação) e na inativação do cromossomo X. Com as múltiplas divisões 

celulares e durante a diferenciação tecidual, as marcas de metilação vão sendo 

colocadas, e disso resulta a metilação da grande maioria dos sítios CpGs no 

organismo formado, e deles permanece apenas uma pequena fração (1-2%) sem 

essa marca.43,44 

A transcrição gênica pode ser fortemente inibida pela adição de radical 

metil. A presença de um “capuz” metil sobre uma citosina que precede uma 

guanina pode inibir a ligação de fatores de transcrição a estas regiões. A ausência 

da ligação de fatores de transcrição aos seus sítios específicos pode resultar na 

ausência ou diminuição da transcrição gênica. Ainda, proteínas chamadas MBPs 

(Methyl Binding Proteins), com afinidade pelo grupo metil, ligam-se às regiões 

CpGs  localizadas nos promotores e impedem o acesso dos fatores de transcrição 

aos seus sítios.18 As primeiras MBPs foram isoladas no final dos anos 80 início 

dos anos 90.45 Família de proteínas composta por pelo menos cinco membros 

sendo que as mais estudadas são a MeCP1 e MeCP2 (Methyl Cytosine Binding 

Protein).46  A MeCP1 que se liga ao grupo metil necessita de múltiplos sítios CpG 

próximos para se ligar e assim promover a condensação da cromatina para a 

forma inativa, e a proteína MeCP2 pode se ligar a apenas um simples sítio CpG, 

promovendo alterações na cromatina semelhantes às promovidas pela proteína 

MeCP1 (Figura 4). 

Padrões de hipermetilação aberrante em promotores de genes 

representam um dos principais mecanismos associados com a inativação de 

genes e freqüentemente ocorre em genes supressores de tumores no câncer.47 

Modificações no perfil de metilação do DNA têm sido descritos em todos os 

passos do processo de carcinogênese e o perfil de metilação de células 

neoplásicas, no geral, é marcado por hipometilação global, o que está envolvido 

com o aumento de instabilidade genética frequentemente verificado no câncer, 

hipometilação de algumas ilhas CpGs em regiões promotoras de oncogenes, 

além de hipermetilação geralmente em regiões promotoras de genes supressores 

tumorais e genes de reparo celular.48,49    
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Figura 4. Mecanismo pelo qual a metilação de DNA inibe a trasncrição gênica. A. região 

promotora desmetilada permitindo a ligação dos fatores de transcrição. B. Metilação do DNA 

impedindo a ligação dos fatores de transcrição. C. Proteínas que se ligam a metilcitosina em ilhas 

CpG  impedem a ligação dos fatores de transcrição. Fonte: ATWOOD et al., 2002.
50 

 

Em 1953, foi proposto o conceito de “Field Cancerization” ou „„Cancer Field 

Effect”, quando Slaughter51 e colaboradores descreveram aspectos histológicos 

de câncer em células escamosas do epitélio oral antes do desenvolvimento de 

carcinomas bucais. Baseou-se no fato de que a superfície epitelial do trato 

aerodigestivo é comumente exposta a muitas substâncias carcinogênicas como o 

cigarro e o álcool e, portanto, possui um risco maior de desenvolvimento de 

carcinomas, inclusive o de células escamosas de boca. Foi observado que o 

desenvolvimento de um segundo tumor primário no campo de cancerização 

ocorre em uma razão de 20 a 30%, apesar do controle local para prevenção de 

uma nova neoplasia.52  

Recentemente, alguns autores demonstraram um envolvimento de 

alterações epigenéticas na “Field Cancerization”. Isso já foi mostrado em 

amostras de estômago, fígado, esôfago, pulmão, mama entre outros.53,54,55,56,57  O 

desenvolvimento de campos com células mutadas  é considerado uma etapa 

crítica na carcinogênese, com importante repercussão clínica, assim, o 

diagnóstico e tratamento das lesões malignas epiteliais deve abordar não 

somente o tumor isolado, mas todo o campo onde se desenvolveu a lesão.58 O 

estudo de alterações epigenéticas em genes relacionados ao processo de 

tumorigênese, em áreas relacionadas ao campo de cancerização, e a 

compreensão do câncer como um processo amplo com múltiplos fatores 

envolvidos, permite novas modalidades de prevenção e tratamento do mesmo. 
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Padrões alterados de metilação também têm sido reportados em 

inflamações.59,60,61  A literatura mostra que há uma forte semelhança em eventos 

que ocorrem no câncer e na inflamação crônica, havendo mediadores químicos 

comuns aos dois processos.62 Alguns estudos epigenéticos mostram que a 

presença da inflamação crônica no pulmão ou na mucosa gástrica está associada 

ao padrão de metilação aberrante em genes supressores tumorais, que por sua 

vez está associado ao câncer pulmonar ou gástrico respectivamente.63,64  

A inflamação crônica da mucosa oral é outro fator de risco que pode, 

potencialmente, modificar o estado de metilação de vários genes em tumores 

como o carcinoma de células escamosas.65 O hábito de fumar representa um fator 

de risco isolado para o desenvolvimento da periodontite66 , alterando  a função 

dos neutrófilos e provocando aumento na síntese de algumas citocinas da  

inflamação, entre elas, o TNF-α (fator de necrose tumoral alfa) e IL-8 (nterleucina 

8).67,68 

Estudos revelam que o padrão epigenético é influenciado pelo meio 

ambiente, e, alterações epigenéticas são mais freqüentes que mutações.69 Dentre 

os fatores ambientais, podemos citar: radiação solar, poluição do ar, poluentes 

orgânicos persistentes, medicamentos, agrotóxicos, álcool e a fumaça do 

cigarro.29,70 

 

 

 

2.2 Metilação de DNA e Fumo 

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

principal causa de morte evitável e um dos principais problemas de saúde pública 

em todo o mundo. A fumaça do cigarro é uma mistura química complexa a qual 

contêm mais de 400 diferentes compostos, sendo que em torno de 69 deles são 

muitos estudados e altamente associados ao câncer.6  Estudos revelam que o uso 

do cigarro pode levar à formação de adutos de DNA, micronúcleos, quebras da 

dupla hélice de DNA e aberrações cromossômicas.71 

Estudos com recém-nascidos também revelaram mutações gênicas nos 

bebês expostos à fumaça do cigarro produzida pela mãe. Além disso, em 

espermatozóides de fumantes alta frequência de aneuploidias, quebras na 
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molécula de DNA, estresse oxidativo e adutos de DNA também foram 

encontrados. O efeito genotóxico do cigarro foi encontrado em diversos órgãos e 

tecidos como: bucal/nasal, esôfago, laringe e faringe, pulmão, pâncreas, órgãos 

mielóides, bexiga/uretra e cervix uterino.71  

Mais recentemente, o efeito do tabagismo no epigenoma também tem sido 

investigado. Estudos revelam hipermetilação em genes supressores tumorais, tais 

como p16, genes relacionados ao ciclo celular, como: DAPK, genes envolvidos na 

apoptose, como o Bcl2 e ainda outros genes, envolvidos nas mais diversas vias 

do metabolismo celular: RARβ - receptor de ácido retinóico, FHIT - enzima 

relacionada ao metabolismo de histidina, CYP1A1 - enzima do citocromo P450, 

PTGS2 - enzima envolvida na biossíntese de prostaglandina, EDNRB - 

subunidade da proteína G, SOCS1 - supressor de citocina, entre outros.14,15,16, 49, 

72,73,74 Alguns dos estudos acima citados revelaram alterações epigenéticas em 

células da cavidade oral, faringe, laringe e do pulmão, e outros mostraram 

alterações mesmo em órgãos não diretamente expostos a fumaça do cigarro, tais 

como: o pâncreas, a bexiga, o útero e o intestino, sugerindo que o cigarro tem um 

efeito generalizado, provavelmente alterando de alguma forma todo o sistema do 

indivíduo. Em adição, outros estudos relatam alterações epigenéticas em células 

de tecidos e órgãos saudáveis de fumantes, como pulmão, sangue e secreções 

como o escarro.75,76,77  Já foi sugerido que o padrão de metilação do epitélio oral 

poderia ser um importante marcador para predizer a situação dos pulmões, já que 

ambos sofrem ação de substâncias carcinogênicas do cigarro.78 

Um estudo recente investigou 27578 sítios CpG em 14475 genes e 

identificou alteração epigenética associada ao hábito de fumar em um novo locus, 

o GPR15 (protein coupled receptor 15/ co-receptor para o vírus da 

imunodeficiência humana) e sugeriu que as alterações no padrão de metilação de 

DNA em resposta ao uso do cigarro são dinâmicas, sítio-específicas e 

permanecem após a cessação do hábito de fumar.17 Outro estudo recente 

analisou 25000 loci em macrófagos alveolares e revelou que para os genes 

relacionados ao sistema imune e processo inflamatório houve diferenças nos 

níveis de transcritos de RNAm em comparação aos indivíduos não fumantes, e 

em adição, o padrão de metilação dos genes citados estavam alterados e 

consistentes com o padrão de expressão. Dentre os genes estudados, o que 
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apresentou diferença mais proeminente foi o FLT1(Vascular endothelial growth 

factor receptor 1/ controle da proliferação celular).79 

 

2.3 MutL homolog 1 (MLH1) 

Podemos encontrar quatro sistemas principais de reparo ao DNA: reparo por 

excisão de base (BER), reparo por excisão de nucleotídeo (NER), reparo por erro 

de pareamento (MMR) e reparo de quebra de fita dupla (DSBR).22  

O Sistema de reparo MMR (DNA Mismatch Repair) está envolvido nos 

processos de replicação, recombinação e reparo que são necessários para 

manter a estabilidade do genoma em procariotos e eucariotos.80  É composto por 

dois complexos proteicos: o complexo MutS que inclui as proteínas MSH2, MSH3 

e MSH6 e o complexo MutL que engloba MLH1, PMS1, PMS2 e MLH3 . Para o 

funcionamento do sistema MMR é necessário que o complexo protéico MutL se 

ligue a MutS-α (MSH2 e MSH6) ou MutS-β (MSH2 e MSH3).81,82 

 

 

SISTEMAS DE REPARO AO DNA 

 

● Reparo por excisão de base (BER) 

● Reparo por excisão de nucleotídeo (NER) 

● Reparo por erro de pareamento (MMR) 

● Reparo de quebra de fita dupla (DSBR)  

 

 

 

MMR

MutS

MSH2,MSH3, 
MSH6

MutL

MLH1, PMS1, 
PMS2, MLH3
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O complexo visa reparar disparidades de inserção/deleção de bases, loops 

que ocorrem durante a replicação, recombinação homóloga e dano ao DNA, que 

surgem como consequência do erro da DNA polimerase durante a síntese de 

DNA82, impedindo, desta forma, a transmissão destas mutações a futuras 

gerações celulares.84 As células deficientes em MMR mostram um fenótipo 

mutante com elevadas taxas de mutação espontânea, particularmente em 

microssatélites (instabilidade de microssatélites), evidenciada pelo aparecimento 

de alelos adicionais de diferentes comprimentos ou modificação no mesmo.80 

Nos seres humanos, o reparo de bases mal pareadas (mismatch) do DNA 

é mediado pelas proteínas MSH2, MSH3, MSH6, MLH1, PMS2 e PMS1.80  Essas 

proteínas possuem a capacidade de remover um segmento de DNA contendo 

uma alteração na sequência de bases (A-T;C-G) e introduzir um novo segmento 

contendo a sequência correta, o que é feito baseado na seqüência existente no 

“molde” da fita complementar do DNA. A ausência de um sistema eficiente em 

MMR causa grande instabilidade no genoma, ou seja, os defeitos na sequência 

do pareamento de bases, não poderão ser reparados adequadamente.84 

Em particular, o papel crucial da proteína MLH1 como guarda de 

estabilidade do genoma é exemplificado pelo Câncer Colorretal Hereditário sem 

Polipose (HNPCC–Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer), também 

chamada de Síndrome de Lynch (SL)85,86, uma predisposição hereditária de cólon, 

reto e de outros tipos de câncer associada a mutações da linhagem germinativa 

em MMR.87  Mutações nos genes MMR conferem um risco cumulativo entre 70% 

a 90% de desenvolver câncer colorretal e, entre mulheres, há um risco adicional 

de 25% a 60% de desenvolver câncer de endométrio.88,89,90 Está associado 

também a neoplasias na tireóide e trato urogenital.91,92  

O gene MLH1 (MIM#120436) está localizado no cromossomo 3p21.3, com 

57.36 Kb e dezenove éxons. Esse gene apresenta ilhas CpG em sua região 

promotora, as quais são alvos de ligação para o fator de transcrição Sp1, 

sugerindo que a metilação de DNA pode regular sua expressão.93 De fato, já foi 

mostrado que metilação em sítios CpG na região proximal do promotor do MLH1 

pode inibir a expressão gênica.93,94 

Padrões alterados de metilação nesse gene têm sido relacionados a vários 

tipos de câncer, como o câncer colorretal95, câncer de tireóide96, câncer gástrico97 
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câncer esofágico21, câncer de mama98, entre outros. Em adição à associação ao 

câncer, a hipermetilação desses genes também foi correlacionada ao aumento da 

idade nesses mesmos estudos. 

 

 

 

 

2.4 Telomerase (hTERT) 

A enzima telomerase é considerada um relógio biológico, um marcador a indicar 

que a senescência celular irá se instalar inevitavelmente, é dependente de RNA e 

sintetiza DNA telomérico.99 Os telômeros são sequências de DNA associados a 

proteínas que formam um capuz na extremidade dos cromossomos lineares.100 A 

ausência de atividade da telomerase impede a compensação da perda de DNA 

telomérico pela inabilidade da DNA polimerase replicar totalmente a molécula 

linear de DNA.101 A telomerase é formada por duas subunidades: HTERC e 

HTERT, sendo a primeira o RNA estrutural e a segunda a subunidade 

catalítica.101 

O papel da telomerase de manter as extremidades dos cromossomos tem 

sido alvo de grandes estudos, relacionado à sua função no envelhecimento 

celular, câncer e imortalização celular.24,102,103 

Em células somáticas adultas, as extremidades dos cromossomos contêm 

repetições em série104 que agem para preservar a integridade cromossômica 

evitando degradação dos mesmos.105 Em condições normais nas células 

somáticas, cada divisão celular está associada com a perda de 30 ± 150 pares de 

bases de DNA telomérico.102,106  Esta perda nas extremidades dos cromossomos, 

eventualmente, resulta na redução do comprimento associado com a senescência 

celular.107 Na presença da telomerase, os comprimentos dos telômeros são 

mantidos e a senescência replicativa é evitada.106,108 

Enquanto as células somáticas humanas normais não apresentam 

atividade telomerase detectável, células altamente proliferativas, como células 

germinativas, células hematopoiéticas, células do endométrio, e até 95% das 

células tumorais expressam telomerase em diferentes níveis.24,109,110 

O gene hTERT está localizado no cromossomo 5 e seu promotor foi 

clonado em laboratório e constatou-se a presença de uma grande ilha CpG100, 
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sugerindo que a metilação do DNA e a estrutura da cromatina  pode 

desempenhar um papel na regulação da expressão de hTERT.111,112  

A atividade da telomerase pode ser modulada por fatores epigenéticos, tais 

como a metilação do DNA e alterações nas histonas. A metilação na região 

promotora da grande maioria dos genes está associada com a repressão da 

expressão gênica, mas, no caso do hTERT essa correlação é o oposto do modelo 

geral113. Foi relatado que a maior parte do gene hTERT em células normais 

apresentam-se não metilados, no entanto encontram-se metilados nas células 

tumorais, as quais exibem atividade telomerase detectável em diferentes níveis.113 

A ativação da telomerase é um marcador potencial no câncer de pulmão, o 

qual tem como principal fator etiológico, o fumo. Aproximadamente 85% dos 

casos de câncer de pulmão apresentam níveis elevados de atividade desta 

enzima.114  Em cânceres de tireóide115 e mama116, a mesma pode ser detectada 

nos estágios iniciais de malignidade. 

Estudos realizados com várias linhagens de células sugerem que o 

promotor do gene hTERT pode se tornar metilado durante o desenvolvimento de 

alguns, mas não todos os tumores. Em contraste com os genes supressores de 

tumor, a hipermetilação em região promotora do hTERT não correlaciona-se com 

a progressão do tumor. Sugerindo que o controle da expressão hTERT é 

complexa e parece envolver mecanismos dependentes e independentes de 

metilação.117 

 

2.5 Supressor tumoral (TP53) 

A proteína p53 é considerada “guardiã do genoma”, pois, caso ocorra um erro na 

replicação do DNA, ela interrompe o ciclo para que os mecanismos de reparo 

atuem. Se o processo falhar, ativam-se eventos apoptóticos e há destruição da 

célula danificada, sendo o gene que codifica essa proteína considerado o de 

maior importância dentre todos aqueles reconhecidamente envolvidos nos 

processos de carcinogênese.118 
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A p53 é fosfoproteína nuclear com peso molecular de 53 Kd (quilodaltons) 

e composta por 393 aminoácidos.119,120 As variadas funções da p53 são de 

importância crítica para a supressão tumoral, e a sua perda aumenta 

significativamente o risco de desenvolvimento de malignidades.121 

O gene que codifica a p53 é o TP53 e compreende aproximadamente 20 

Kb (quilobases) do DNA, é formado por 11 éxons e está localizado no braço curto 

do cromossomo 17 (17p13).119,122  Foi inicialmente reconhecido como um possível 

oncogene devido sua capacidade de alterar fibroblastos.123  Atualmente tem seu 

papel reconhecido como gene supressor tumoral em mamíferos controlando 

diversas funções celulares em resposta aos mais diversos estímulos.124  Desde 

sua descoberta, em 1979, foram necessários mais dez anos de estudos para 

reconhecer o gene TP53 como um supressor de tumor.125 

 Os genes supressores tumorais encontram-se freqüentemente alterados 

em diversos tipos de câncer, incluindo o carcinoma epidermóide de cabeça e 

pescoço, leucemias, linfomas, tumores cerebrais e carcinomas de muitos tecidos 

como a mama, pulmão e cólon, sendo considerado como importante marcador 

molecular.25  No carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, essas mutações 

ocorrem em 50% dos casos126 e é um evento precoce no seu desenvolvimento, 

estando presente no tecido clinicamente saudável distante dos tumores, no tecido 

de fumantes sadios e em lesões pré-malignas.127 No câncer de pulmão, as 

alterações no gene TP53 estão associadas diretamente a exposição à 

carcinógenos ambientais, destacando-se o fumo, com expressão anormal desse 

gene em 40% a 70% dos casos.128  

As mutações são frequentemente encontradas nos éxons 5 a 9 e as 

transversões nos códons 157, 173 e 273, e são consideradas decorrentes da 

exposição ao tabaco.129 A associação entre o consumo de tabaco e álcool e a 

mutação do gene TP53 é controversa, estudos relatam que a região mutada é 

diferente em pacientes que consomem somente cigarros e naqueles que fazem 

uso concomitante de álcool e fumo, assim também como naqueles portadores de 

câncer de lábio e sugerem que esses mecanismos relacionam-se com a presença 

de outros fatores exógenos como a radiação ultravioleta.130 
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 Pesquisa avaliando o padrão de metilação nos genes P16, P21, P27, TP53 

e RB1 na polpa dental de indivíduos saudáveis e em tecidos de mixomas 

odontogênicos (tumor odontogênico benigno), observou que a metilação foi mais 

comumente detectada em células pulpares do que em mixoma odontogênico. 

Além disso, maior freqüência de amostras não metiladas foi observada no grupo 

de indivíduos com mixoma odontogênico, quando comparado com amostras 

obtidas de polpa dentária de indivíduos saudáveis para os genes P27, TP53, e o 

RB1. O presente estudo demonstrou que a metilação para os genes avaliados é 

um evento normal em células pulpares saudáveis.131 
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3. PROPOSIÇÃO 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar o efeito do tabagismo no perfil de 

metilação de DNA no promotor dos genes MLH1, hTERT e TP53 em células 

epiteliais da mucosa bucal. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Ética em Pesquisa 

Os procedimentos para a realização desta pesquisa respeitaram as diretrizes e 

normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas 

pela Resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012 (publicada em 

13/06/13) do Conselho Nacional de Saúde. O presente projeto foi encaminhado 

para avaliação ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (Anexo 01). 

 

4.2 Amostra  

A amostra é composta por 82 indivíduos brasileiros, saudáveis, de ambos os 

sexos, com faixa etária a partir de 30 anos, pertencentes à Universidade Federal 

da Paraíba, sendo alunos, professores e funcionários. Os indivíduos foram 

divididos em três grupos de acordo com o hábito de fumar: Grupo Controle, n=25 

(indivíduos que nunca fumaram), Grupo Fumante, n=25 (indivíduos que fumam há 

pelo menos 05 anos, 05 cigarros por dia) e Grupo Ex-Fumante, n=32 (indivíduos 

que fumaram por pelo menos 05 anos, 05 cigarros por dia). Todos os indivíduos 

assinaram um Termo de Informação e Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

para a participação voluntária na pesquisa científica, de acordo com as normas do 

Comitê em Ética do Centro de Ciências da Saúde da UFPB (Anexo 02).  Os 

indivíduos excluídos da amostra foram diabéticos, grávidas ou em período de 

lactação, com histórico médico de doença auto-imune, com história de hepatite e 

infecção por HIV, câncer bucal e que apresentem sinais clínicos visíveis de 

qualquer alteração no local avaliado (Anexo 03). Não foram excluídos pacientes 

pertencentes a qualquer grupo étnico racial, pois a tentativa de isolar 

determinadas características raciais é de pouco valor em um país altamente 

miscigenado racialmente. 
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4.3 Obtenção de DNA 

O DNA foi purificado a partir de células epiteliais da mucosa bucal. Células da 

mucosa bucal foram obtidas a partir de um bochecho por 50 segundos com 5mL 

de dextrose autoclavada a 3% e centrifugadas durante 10 minutos a 3000 rpm 

para sedimentação.132  DNA genômico foi purificado utilizando acetato de amônio 

8M segundo protocolo de Aidar &Line (2007).133  Ao final, a quantidade de DNA 

purificado e sua pureza foram mensuradas em aparelho de espectrofotometria 

utilizando a razão OD 260/280. Foram considerados puros DNAs que apresentam 

a razão entre as duas leituras acima de 1,8. 

 

4.4 Análise de Metilação 

A análise de metilação para o promotor dos genes MLH1, hTERT e TP53 foi 

realizada utilizando o método de Digestão Enzimática Sensível à Metilação 

(Specific Methylation–Sensitive Restriction Enzymes). O princípio da técnica se 

baseia na digestão do DNA genômico pelas enzimas de restrição sensíveis à 

metilação que não reconhecem a sequência de clivagem quando a citosina se 

apresenta metilada. Assim, a ausência de bandas após a amplificação indica 

ausência de metilação em CpG contido no sítio de restrição, enquanto a 

presença de bandas após a amplificação indica a presença de metilação em CpG 

contido no sítio de restrição. Ainda, a banda pode se apresentar menos espessa 

que a amostra controle (não sofreu digestão) e indicar que parte do DNA estava 

não metilado e foi digerido pela enzima, o que representa metilação parcial. O 

perfil parcialmente metilado indica que a metilação não está presente em todas 

as células, e/ou em todos os alelos. Foram utilizadas para análise, duas enzimas 

de restrição, permitindo a clivagem e análise em dois sítios diferentes, o sítio 

gcgc, reconhecido pela enzima HhaI e o sítio ccgg, reconhecido pela enzima 

HpaII. 

 

Digestão Enzimática –DNA genômico foi submetido à digestão com enzimas de 

restrição sensíveis à metilação: HhaI e HpaII (New England Biolabs, Mississauga, 

ON, USA) em reações contendo 2U da enzima, tampão 1x, 100ng de DNA 

genômico e água durante 1h a 37ºC em reações individuais de 20 μL.  
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Amplificação do DNA – foi realizada a partir da técnica de PCR (Polymerase 

Chain Reaction) convencional. MLH1: solução da PCR foi realizada em volume 

total de 15µL contendo: 7,5µL GoTaq Green Master Mix (1X) (Promega 

Corporations, Madison, Wi, USA), 2µL do set de primers (10µM), 4µL (20ng) do 

volume de DNA digerido e 1,5µL de  água. Amplificação do fragmento de 606pb 

do gene MLH1 foi realizada em termociclador Biocycler em 35 ciclos de: 1 min a 

94ºC, 1 min a 59ºC, 1 min a 72ºC, seguida de extensão final de 7 min a 72ºC com 

primer senso 5´-cgctcgtagtattcgtgc-3´e primer anti-senso 5´-tcagtgcctcgtgctcac-388 

(Figura 5). hTERT: solução da PCR foi realizada em volume total de 15µL 

contendo: 7,5µL Go Taq Green Master Mix (1X) (Promega Corporations, Madison, 

Wi, USA), 2µL do set de primers (10µM), 2,4µL (12ng) do volume de DNA digerido 

e 3,1 µL de  água. Amplificação do fragmento de 267 pb do gene hTERT foi 

realizada em termociclador Biocycler em 30 ciclos de: 1 min a 95ºC, 1 min a 59ºC, 

1 min a 72ºC, seguida de extensão final de 7 min a 72ºC com primer senso (5´-

agtgttgcagggaggcat-3´) e anti-senso (5´- gcctaggctgtggggtaac-3´). A sequência de 

primers foi obtida a partir da sequência depositada no GenBank (accession 

number AF097365.1). TP53: a solução de PCR foi realizada em volume total de 

15µL contendo: 7,5µL GoTaq Green Master Mix (1X) (Promega Corporations, 

Madison, Wi, USA), 2µL do set de primers (10µM), 2,4µL (12ng) do volume de 

DNA digerido e 3,1µL de  água. Amplificação do fragmento de 186 pb do gene 

TP53 foi realizada em termociclador Biocycler em 35 ciclos de: 1 min a 95ºC, 1 

min a 62ºC, 1 min a 72ºC, seguida de extensão final de 5 min a 72ºC com primer 

senso: (5´-ctccccaactccatttcctt-3´) e anti-senso (5´-tggacggtggctctagactt-3´), com 

186 pb (GenBank Acession Number J04238)134 

Detecção dos fragmentos – foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida a 

6%, onde foram aplicados 6µl das reações de PCR, aplicando-se voltagem de 

60V por 1hora e 40minutos, seguido de coloração por nitrato de prata. 

Como controle das condições de digestão pela enzima, uma amostra de 

DNA não metilado foi gerada a partir da amplificação pela PCR. Esses fragmentos 

foram digeridos nas mesmas condições que as amostras. Ainda, amostras de 

DNA não digerido foram incluídas como controle da reação de PCR, em paralelo 

às amostras digeridas e, ambas foram aplicadas no gel para eletroforese. Como 
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controle negativo, soluções de PCR contendo água como amostra também foram 

utilizadas. 

Abaixo, esquema representativo das regiões escolhidas para análise no 

promotor dos genes MLH1, hTERT e TP53. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Região promotora do gene de reparo de DNA MLH1 humano. (A) Região promotora 

abrangendo a região de nucleotídeos entre -670 à -81, região dos primers senso e anti-senso 

mostradas em itálico e negrito. (B) Representação diagramática do promotor do gene MLH1, 

destacando as ilhas CpG (azul). (C) Representação esquemática do promotor do gene MLH1. 

HhaI =preto e HpaII =branco. 
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Figura 6. Região promotora do gene da telomerase humano (hTERT). (A) Região promotora 

abrangendo a região de nucleotídeos entre -697 à -337, região dos primers senso e anti-senso em 

itálico e negrito. (B) Representação diagramática do promotor do gene hTERT, destacando as 

ilhas CpG (azul). (C) Representação esquemática do promotor do gene hTERT. HhaI =preto e 

HpaII = branco. 
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Figura 7. Região promotora do gene TP53 humano. (A) Região promotora abrangendo a região 

de nucleotídeos entre -277 à -1, região dos primers senso e anti-senso mostradas em itálico e 

negrito. (B) Representação diagramática do promotor do gene TP53. (C) Representação 

esquemática do promotor do gene TP53. HhaI =preto e HpaII= branco. 

 

 

 

 

4.5 Análise Estatística dos Resultados 

A análise estatística foi realizada a partir do Software BioEstat 5.0 (Pará- Brasil). 

A frequência de metilação no DNA entre os grupos foi avaliada pelo teste Qui-

Quadrado ao nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os dados demográficos das amostras para análise dos 
genes MLH1, hTERT e TP53. 
 

 

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros demográficos e consumo de cigarros da 
população estudada. 

*p= 0,006, ANOVA; **p=0,0007,
2
 

 

MLH1 

Para o sítio HhaI os dados mostraram que de um total de 25 amostras analisadas 

para o grupo não fumante, 14 amostras estavam metiladas (56%), 6 não 

metiladas (24%) e 5 parcialmente metiladas (20%). Para o grupo fumante, das 25 

amostras utilizadas, foram obtidas 19 amostras metiladas (76%) e 4 não 

metiladas (16%) e 2 parcialmente metiladas (8%). Quando foi avaliado o grupo 

ex-fumante, das 32 amostras analisadas, 20 estavam metiladas (62,5%) e 6 não 

metiladas (18,7%) e 6 parcialmente metiladas (18,7%). Diferença significativa foi 

observada entre o grupo não fumante e fumante (p=0,007), bem como entre ex-

fumantes e fumantes (p=0,05), sendo a condição metilada mais frequente em 

fumantes (Figura 8A). 

Avaliando o sítio HpaII, os dados mostraram que de um total de 25 

amostras estudadas para o grupo não fumantes foi observado 10 amostras 

metiladas (40%) e 5 não metiladas (20%) e 10 parcialmente metiladas (40%). 

Para o grupo fumante, das 25 amostras estudadas foi obtido um total de 16 

amostras metiladas (64%) e 5 não metiladas (20%) e 4 parcialmente metiladas 

(16%). Para o grupo ex-fumante, das 32 amostras analisadas, 12 estavam 

metiladas (37,5%) e 6 não metiladas (18,7%) e 14 parcialmente metiladas 

 Não Fumantes 

(n=25) 

Fumantes 

(n=25) 

Ex-fumantes 

(n=32) 

Idade (anos)* 46,5 ± 9,7 50,0 ± 12,1 56,0 ± 11,3 

% Homens** 40 59,2 65,6 

% Mulheres 60 40,7 34,3 

Cigarros/ dia ----- 15,5 ± 6,0  19,0 ± 14,5 

Tempo de consumo de 

cigarros (em anos) 

----- 28,9 ± 13,3 20,0 ± 12,4 

Cessação do hábito de 

fumar (em anos) 

----- ----- 14,5 ±9,1 



24 
 

(43,8%). Diferença significativa foi observada entre o grupo não fumante e 

fumante (p=0,0002), bem como entre ex-fumantes e fumantes (p<0,0001), sendo 

a condição metilada mais frequente em fumantes (Figura 8B). O sítio HpaII ainda 

mostrou estar mais frequentemente parcialmente metilado em não fumantes e 

ex-fumantes ao contrário do sítio HhaI em que a condição parcialmente metilada 

e não metilada aparecem mais ou menos na mesma proporção em todos os 

grupos. 

 

hTERT 

Analisando o sítio HhaI para o grupo não fumantes, foi observado que de um total 

de 25 amostras, 21 estavam metiladas (84%), 4 estavam não metiladas (16%). 

Para o grupo de fumantes, de 25 amostras estudadas, foi verificado 24 amostras 

metiladas (96%) e 1 amostra não metilada (4%). No grupo de ex-fumantes, de 

um total de 28 amostras, foi obtido 21 amostras metiladas (75%) e 7 amostras 

não metiladas (25%). Diferença significativa foi observada entre o grupo não 

fumante e fumante (p=0,0047) e entre o grupo fumante e ex-fumante (p<0,0001) 

sendo a condição metilada a mais frequente em fumantes (Figura 9A). 

Para o sítio HpaII para o grupo não fumante, foi encontrada de um total de 

25 amostras, que 10 estavam metiladas (40%), 9 não metiladas (36%) e 6  

parcialmente metiladas (24%). Para o grupo fumante, foi observado de um total 

de 25 amostras, que 9 estavam metiladas (36%), 13 não metiladas (52%) e 3 

parcialmente metiladas (12%). No grupo ex-fumante foi verificado de um total de 

28 amostras, que 10 estavam metiladas (35,7%), 13 estavam não metiladas 

(46,4%) e 5 parcialmente metiladas (17,8%). Diferença significativa foi observada 

entre o grupo não fumante e fumante (p=0,027) sendo a condição não metilada a 

mais frequente em fumantes (Figura 9B). 

 

TP53 

Ao analisar o sítio HhaI, foi observado que de um total de 25 amostras para o 

grupo de não fumantes, todas as amostras estavam metiladas (100%).O mesmo 

ocorreu para os grupos fumante e ex-fumante. Assim, não foi detectada diferença 

significativa entre os grupos (p>0,05) (Figura 10A). 

Para o sítio HpaII, ao avaliar um total de 24 amostras no grupo não 
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fumantes, foi observado 24 amostras metiladas (100%). O mesmo ocorreu para 

os grupos fumante e ex-fumante. Assim, não foi detectada diferença significativa 

entre os grupos (p >0,05) (Figura 10B). 

Uma vez que os dados demográficos (Tabela 1) apontaram diferenças em relação 

à idade e gênero entre os grupos, foi realizada análise estatística comparando-se 

esses fatores com o perfil de metilação de DNA independente do hábito de fumar, 

utilizando o teste Qui-Quadrado ao nível de significância de 5%. Quanto à idade 

foram formados dois grupos onde o primeiro foi composto por indivíduos de 30 a 

45 anos e o segundo por indivíduos com mais de 45 anos. Os dados desta 

pesquisa revelaram que não há diferença significativa em relação à idade para o 

gene MLH1 (p=0,81) nem para o gene hTERT (p=0,28). O mesmo foi observado 

em relação ao sexo, tanto para MLH1 (p=0,44) quanto para hTERT (p=0,57). 
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Figura 8: (A) Frequência de metilação no promotor do gene de reparo MLH1 para o sítio HhaI. (B) 

Frequência de metilação no promotor do gene de reparo MLH1 para o sítio HpaII. Não fumantes 

(n=25), fumantes (n=25) e ex-fumantes (n=32).
* 
p=0,007,

**
p=0,05,

***
 p=0,0002,

****
 p<0,0001;

2
. 
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Figura 9: (A) Frequência de metilação no promotor do gene da telomerase hTERT para o sítio 

HhaI. (B) Frequência de metilação no promotor do gene da telomerase hTERT para o sítio HpaII. 

Não fumantes (n=25), fumantes (n=25) e ex-fumantes (n=28).
* 
p=0,0047, 

**
p<0,0001,

***
 p=0,027;

2
. 



28 
 

 

 

Figura 10:(A) Frequência de metilação no promotor do gene TP53 para o sítio HhaI. (B) 

Frequência de metilação no promotor do gene TP53 para o sítio HpaII. Não fumantes (n=24), 

fumantes (n=25) e ex-fumantes (n=32) p> 0, 05;
2
. 
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6. DISCUSSÃO 

A compreensão dos mecanismos que envolvem a epigenética, relacionando a 

ativação e silenciamento de muitos genes e suas conseqüências no organismo 

humano esclarece muitas questões até então desconhecidas. Alterações 

epigenéticas incluem as modificações de histonas e a metilação do DNA, 

fundamentais para estabelecer a programação correta da expressão dos genes.  

O padrão epigenético é reversível e pode ser influenciado por diversos 

fatores ambientais como radiação solar, envelhecimento, dieta e o fumo. Alguns 

genes podem ter sua expressão gênica influenciada por alterações epigenéticas, 

como a metilação do DNA, definindo dessa forma como os mesmos agirão e qual 

papel terá na proteção das células ou no desenvolvimento de inúmeras doenças, 

incluindo o câncer. 

O presente trabalho avaliou o perfil de metilação de DNA no promotor de 

genes reconhecidamente relacionados ao processo da tumorigênese. A maioria 

dos estudos avaliam o efeito do tabagismo em células do sangue, sendo este o 

primeiro estudo que analisa o efeito do tabagismo nos promotores dos genes 

MLH1, hTERT e TP53 nas primeiras células a sofrer exposição à fumaça de 

cigarro, ou seja, células epiteliais bucais. 

 

MLH1 

 
Os dinucleotídeos CpG selecionados para análise no promotor do gene MLH1 

estão localizados próximos à região compreendida entre os nucleotídeos - 670 e 

-81 (GenBank accession number U83845.1) (Fig.5A). Esses nucleotídeos estão 

localizados em duas ilhas CpG como verificado pelo Programa 

http://www.urogene.org/methprimer/index1.html (Fig.5B). Essa região apresenta 

sítios de ligação para diversos fatores de transcrição tais como: AP-1, NF-қB, 

OCT-1, OCT-2, Sp-1, p53, entre outros.95 

Ao todo foram estudados oito sítios CpG, sendo quatro reconhecidos pela 

enzima HhaI e quatro reconhecidos pela enzima HpaII (Fig 5) e observou-se que 

a frequência de DNA totalmente metilado é maior em indivíduos fumantes em 

ambos os sítios. Para o sítio HpaII a condição parcialmente metilado é mais 

frequente em indivíduos que nunca fumaram ou pararam de fumar, em contraste 
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com indivíduos fumantes onde a frequência de DNA parcialmente metilado foi 

menor e consequentemente a condição metilada foi maior. Isso sugere que o 

fumo induziu metilação no sítio ccgg no promotor do gene MLH1 e que a 

cessação do hábito reverteu o processo. 

Diferente desse estudo, outra pesquisa avaliando o perfil de metilação em 

dois locus, F2RL3 (coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3/relacionado 

com ativação das plaquetas e coagulação) e GPR15 (protein coupled receptor 

15/co-receptor para o vírus da imunodeficiência humana) em células do sangue, 

observaram que o efeito do tabagismo pode persistir por longos períodos 

seguintes à cessação do hábito de fumar e pode envolver a reprogramação 

epigenética, concluindo que alterações na metilação do DNA associados ao 

tabagismo podem ajudar a identificar caminhos moleculares que contribuem para 

a latência entre a exposição e o aparecimento da doença.17 O conceito de 

respostas diferenciais para a recuperação e a exposição ao fumo do cigarro foi 

bem articulada no estudo de expressão de genes conduzida em células epiteliais 

brônquicas primárias, esta pesquisa observou que enquanto que a maior parte da 

expressão de genes reverte o perfil da metilação de forma rápida, um 

subconjunto de locus demonstrou mudanças lentas ou irreversíveis.135 

A metilação de DNA pode inibir por completo a expressão gênica, e no 

caso do MLH1, pode provocar um defeito no sistema de reparo MMR, o que 

predisporia à instabilidade genética resultando em mutações funcionalmente 

importantes.136 De fato, estudos mostram associação entre hipermetilação no 

promotor do MLH1 e repressão gênica, metilação no mesmo sítio ccgg estudado 

no presente trabalho já foi mostrada estar associada à diminuição na expressão 

de MLH1 em câncer colorretal.95,137 Outros estudos mostraram metilação e 

inibição da expressão proteica em câncer gástrico9,138 , esofágico21 , de mama98, 

de ovário139  e outros. 

Recentemente, foi observado metilação do gene MLH1 em câncer bucal 

(carcinoma de células escamosas/CCE), esse perfil foi mostrado em muitos 

casos em estágios iniciais do câncer e na metade dos casos em estágios mais 

tardios da doença, sugerindo que a metilação no promotor desse gene é um 

evento inicial e é mantido durante a progressão do tumor140,141  Em contraste, 

outros estudos encontraram baixa taxa de metilação do MLH1 em carcinomas 
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orais.142,143 Foi observada porcentagem de metilação de 0% dentre 96 indivíduos 

avaliados, entre amostras de língua, assoalho e gengiva inferior, obtidas através 

de biópsia ou ressecção cirúrgica.142  Outro estudo encontrou uma porcentagem 

de 8% de metilação entre 99 amostras estudadas, utilizando amostras de CCE 

de diversos locais da cavidade oral, obtidos através de ressecção cirúrgica.143 Os 

autores relataram que as diferenças entre resultados de variados estudos podem 

ser conseqüência dos diversos estágios de desenvolvimento e progressão em 

que se encontram os diferentes tumores estudados. Em geral, a freqüência de 

metilação de MLH1 no tecido de carcinomas orais é observada em até 76% dos 

casos analisados, indicando que pode servir como um biomarcador para a 

presença precoce de carcinoma de células escamosas oral.140,143 

Estudo avaliando o gene MLH1 em carcinoma de células de laringe, 

mostrou alta taxa de metilação nesse gene, associado com o aumento da 

migração de células do câncer, invasão tumoral, e a um fenótipo mais 

agressivo.144 

Pesquisa avaliando o tecido tumoral de 40 carcinomas de células 

escamosas e 40 adenocarcinomas de pulmão em vários estágios, com finalidade 

de definir o perfil de metilação e possível silenciamento de genes de reparo de 

DNA - MLH1 e MSH2 detectou que a frequência de hipermetilação encontrada 

nesses genes foi elevada, com uma maior prevalência de metilação do gene 

MLH1 em 72% de carcinoma de células escamosas de pulmão. Este autor relata 

que a metilação do DNA surgiu como um biomarcador potencial específico para 

câncer e que a hipermetilação de ilhas CpG localizadas nas regiões promotoras 

dos genes de reparo de DNA está agora firmemente estabelecida como um 

importante mecanismo para inativação do gene.145 

  

 

hTERT 

Os dinucleotídeos CpG selecionados para análise no promotor do gene hTERT 

estão localizados próximos à região compreendida entre os nucleotídeos -697 e  -

337. Essa região apresenta sítios de ligação para os fatores de transcrição NF-қB 

e Sp-1111 (Fig.6A). Em adição, esse promotor apresenta típicas ilhas CpG 

próximas ao sítio de início de transcrição. Ao todo são três ilhas CpG localizadas 
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no promotor do hTERT, como verificado pelo programa 

http://www.urogene.org/methprimer/index1.html (Fig.6B). Os dinucleotídeos 

estudados estão localizados na ilha CpG mais próxima ao sítio de início de 

transcrição.  

Ao todo foram estudados seis sítios CpG, sendo cinco reconhecido pela 

enzima HhaI e um reconhecidos pela enzima HpaII (Fig 6) e observou-se que a 

frequência de DNA totalmente metilado é maior em indivíduos fumantes no sítio 

HhaI e DNA não metilado é mais frequente no sítio HpaII de fumantes. Isso 

sugere que o fumo pode induzir tanto a metilação quanto à desmetilação no 

DNA. De fato, estudos mostram que a influência do fumo no perfil de metilação 

do DNA é sítio-específica.17 Outro estudo correlacionou a especificidade da 

metilação com o tipo de tecido estudado, realizando o sequenciamento de DNA 

de cromossomos humanos em 12 diferentes tecidos, e estimou-se que apenas 

cerca de 5-15% de CpG são metilados de um modo  tecido-específico.146 Além 

disso, estes apresentam padrões de metilação mais diferenciais entre os tecidos 

de desenvolvimento distantes, tais como fígado (derivado do endoderma) e rim 

(derivado do mesoderma)147, do que entre os tecidos com desenvolvimentos 

próximos, tais como vários tipos de linfócitos (todos  derivados do 

mesoderma).146 

Estudo realizado com fumantes e não fumantes em células do epitélio 

bronquial humano não encontrou metilação em nenhuma cultura de células 

bronquiais no promotor do gene hTERT, embora os resultados indiquem uma 

associação entre a exposição ao agente cancerígeno do tabaco (número de 

cigarro/anos) e atividade da telomerase em epitélio brônquico normal.19 

Sugerindo que um aumento na atividade da telomerase em epitélio brônquico 

normal pode prolongar a vida útil das células em risco de transformação maligna 

e, assim, contribuir para a carcinogênese de pulmão.19 

Analisando o perfil de metilação em carcinomas de cólon foi observado um 

aumento significativo da metilação da hTERT e atividade da telomerase, 

enquanto que, na mucosa de transição e saudável, a atividade da telomerase foi 

significativamente mais baixa do que em tecidos tumorais, mesmo com níveis 

elevados de metilação do hTERT.148 Estes dados indicam que a metilação do 

promotor hTERT é um evento necessário para a expressão do mesmo, como é a 

atividade da telomerase.148 Outros autores concordam com esse fato relatando 
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que embora a metilação na região promotora de genes esteja associada com a 

repressão da expressão gênica, no caso do hTERT essa correlação é o oposto 

do modelo geral, pois como já relatado em diversos estudos, a maior parte do 

gene hTERT apresenta-se não metilado em células normais, no entanto 

encontram-se metilados em células tumorais, as quais exibem atividade 

telomerase detectável em diferentes níveis.113,117,149,150,151 

 Estudos realizados com várias linhagens de células sugerem que o 

promotor do gene hTERT pode se tornar metilado durante o desenvolvimento de 

alguns, mas não todos os tumores.117 Em contraste com os genes supressores 

de tumor, a hipermetilação em região promotora do hTERT não correlaciona-se 

com a progressão das neoplasias, sugerindo que o controle da expressão desse 

gene é complexa e parece envolver mecanismos  dependentes e independentes 

de metilação.117 

O conjunto de CpG encontrados dentro do promotor hTERT levou muitos 

pesquisadores a acreditar que a metilação desempenha um papel chave na 

regulação de hTERT.152  No entanto, resultados contraditórios têm sido relatados, 

alguns grupos mostraram que a metilação do promotor hTERT resulta no 

silenciamento do gene153,154, enquanto outros tem encontrado nenhuma 

correlação significativa entre a metilação do promotor de hTERT e posterior 

expressão do gene.117,155 

Em estudo realizado com células tumorais (mama, colo do útero, fígado, 

bexiga, cólon, rin, pele) a condição de hipermetilação foi mais frequente em 

células saudáveis do mesmo tecido.113,156,157,158,159 

Os resultados deste traballho refletem bem a complexidade que envolve 

os mecanismos de metilação do gene hTERT já que foram encontrados 

resultados diferentes para os dois sítios estudados. Ao avaliar o sítio HhaI foi 

encontrado maior frequência de metilação em fumantes em relação aos não 

fumantes, em contraste ao sítio HpaII, onde a condição não metilada foi mais 

frequente em fumantes. 
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TP53 

Os dinucleotídeos CpG selecionados para análise no promotor do gene TP53 

estão localizados próximos à região compreendida entre os nucleotídeos -277 e -

91. Essa região apresenta sítios de ligação para os fatores de transcrição NF-қB e 

Sp-1111 (Fig.7A). Alguns autores sugerem que o promotor do gene TP53 

apresenta forma não usual, ou seja, sua região promotora não apresenta as 

regiões consenso CAAT e TATA e, em adição, não apresenta também ilhas CpG 

mas sim CpG esparsos.
160,161 

Ao todo foram estudados dois sítios CpG, sendo um reconhecido pela 

enzima HhaI e um reconhecido pela enzima HpaII (Fig 7) e observou-se que não 

houve diferença na frequência de metilação entre os grupos estudados. 

Resultados semelhantes a este estudo foram observados ao analisar o 

efeito do fumo no gene TP53 em células sanguíneas saudáveis de fumantes, as 

quais não mostraram diferenças entre os níveis de metilação do promotor 

TP53.162 Outro estudo com urina e saliva de fumantes também não detectou 

diferenças entre os níveis de metilação do promotor do gene TP53, não sendo 

observado metilação em nenhuma das amostras testadas163 em contraste com o 

presente estudo que, embora, não tenha também encontrado diferenças na 

frequência de metilação entre os grupos estudados, observou a presença de 

metilação em todas as amostras avaliadas. Ainda, outro estudo demonstrou que a 

metilação para o gene TP53 é um evento normal em células saudáveis da polpa 

dentária, observando maior nível de metilação nessas células em comparação 

com células de tumores odontogênicos.131 

Nos últimos anos, a presença de múltiplos componentes genéticos e 

epigenéticos específicos têm sido documentadas em tecido tumoral de portadores 

de câncer de pulmão.164 Estas anomalias também foram encontradas no epitélio 

respiratório de fumantes e ex-fumantes e parecem estar diretamente associadas 

com o cigarro.165,166 Em pesquisa realizada, foi observado que a hipermetilação 

de genes supressores tumorais pode ser detectada em fluidos biológicos vários 

anos antes de um diagnóstico clínico de câncer de pulmão, concluindo que as 

alterações genéticas e epigenéticas podem ser detectadas em indivíduos 
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fumantes livres do câncer, tendo, portanto, um importante valor no diagnóstico 

precoce.75 Um estudo realizado em pacientes com câncer de pulmão foi 

observada hipometilação no gene TP53 nas células sanguíneas desses 

pacientes, em particular no interior dos exóns 5-8.167 

Em adição à fumaça do cigarro, outros fatores ambientais já foram 

mostrados capazes de alterar o perfil de metilação de genes supressores 

tumorais. Foi observado hipermetilação na região promotora dos genes TP53 e 

TP16 no DNA extraído de leucócitos de sangue periférico de pessoas expostas a 

diferentes doses de arsênio, e em menor número, em pessoas altamente 

expostas foi observado hipometilação no gene TP53. Também foi observado 

nesse estudo hipermetilação do gene TP53 em pessoas com câncer de pele 

induzido e não induzido pelo arsênio. Não houve diferença entre a metilação dos 

genes TP53 e TP16 quando correlacionou os indivíduos com o hábito de fumar, 

sexo ou idade.168 Este autor explica que a principal via metabólica para 

desintoxicação do arsênio em humanos é a metilação do mesmo, catalisada por 

uma metiltransferase utilizando SAM (S-Adenosilmetionina) como o doador de 

metil, resultando na produção de ácido arsênico monometílico e ácido arsênico 

dimetílico, excretados através da urina. Exposicão ao arsênio pode causar a 

indução da ação da metiltransferase sobre a citosina produzindo sua metilação e 

isto pode explicar a hipermetilação inicial.169 Por outro lado, a exposição 

prolongada ao arsênio pode causar o esgotamento de doadores de metil (SAM), 

devido ao consumo excessivo dos mesmos, resultando em hipometilação.170 Além 

disso, o conteúdo de metionina da dieta e polimorfismos de genes que participam 

na via de desintoxicação, também se espera que influencie o estado de metilação 

desse composto químico.168  

Além dos fatores ambientais, fatores intrínsecos como a idade e o sexo 

também estão associados ao perfil de metilação de DNA diferencial entre os 

indivíduos.171 Uma vez que os dados demográficos dessa pesquisa (Tabela 1) 

apontaram diferenças em relação à idade e gênero entre os grupos, foi realizada 

análise estatística comparando-se esses fatores com o perfil de metilação de DNA 

independente do hábito de fumar. Os dados desse traballho revelaram que não há 

diferenças no perfil de metilação de DNA no promotor dos genes MLH1 e hTERT 

entre homens e mulheres nem entre indivíduos entre 30 e 45 anos e mais de 45 
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anos, sugerindo que o hábito de fumar isoladamente pode promover alterações 

do perfil de metilação de DNA nas regiões promotoras dos genes estudados. 

A metilação de DNA pode ser modificada por diversos fatores ambientais70 

,dentre estes, agentes externos que atuam durante o início da embriogênese 

podem induzir a extensas modificações de metilação do DNA, enquanto fatores 

que agem em etapas mais tardias da vida são mais susceptíveis de induzir a 

alterações em menor extensão relacionadas a um tecido específico.171 O primeiro 

momento pode estar envolvido na programação fetal de distúrbios adultos172, 

enquanto que o último pode desempenhar um papel na carcinogênese do tecido 

específico.173  A fumaça do cigarro pode estar presente em ambas as fases, e 

atua modulando a expressão e a atividade da DNMT1.171 Células que se dividem 

ativamente podem ser mais suscetíveis a defeitos na metilação do DNA mediada 

por exposição a fatores ambientais, o que pode, em parte, explicar a ligação entre 

tabagismo e câncer.171 

Em estudos levando-se em consideração o hábito de fumar e tumores 

como: gástrico, pancreático, uterino, colorretal e de bexiga, a frequência de 

metilação de DNA nas amostras tumorais foi maior em fumantes.14,16,72,74,174,175 

Esses estudos demonstram que, o cigarro pode alterar o epigenoma mesmo de 

órgãos não diretamente expostos, sugerindo que o cigarro tem um efeito 

generalizado, provavelmente alterando de alguma forma todo o sistema do 

indivíduo. Não menos interessantes são os estudos que relatam alterações 

epigenéticas em amostras saudáveis de fumantes. Assim como o presente 

trabalho, isso já foi mostrado em sangue e escarro, incluindo estudos com o 

MLH1.17,75,76,77,176. Esses dados são de extrema importância, pois como já foi 

sugerido, poderiam predizer possíveis casos de câncer, isto é, a “Field 

cancerization”. Genes como MGMT e MLH1 apresentaram-se metilados, mesmo 

em tecidos pré-cancerosos: MGMT no adenoma colorretal177 e MLH1 em 

hiperplasia endometrial178  e colite ulcerosa.179 

Pesquisa avaliando o efeito do tabagismo em fumantes e ex-fumantes na 

metilação do DNA usando amostras de sangue coletados prospectivamente a 

partir de indivíduos saudáveis que posteriormente desenvolveram câncer de 

mama ou cólon em comparação com controles pareados, mostraram um aumento 
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na expressão do gene AHRR (aryl hydrocarbon receptor repressor) e diminuição 

da metilação intragênica devido ao tabagismo, sem evidência de uma associação 

com maior risco de câncer de cólon ou mama.180 Outro estudo observou que, a 

metilação de alguns genes , incluindo AHRR , não retorna aos níveis anteriores 

em relação ao fumo , o que indica necessidade de um longo prazo para reversão 

do perfil da metilação.181 Tomados em conjunto, estes estudos relatam uma forte 

ligação entre o consumo de tabaco e um resultado biológico direto sobre o 

epigenoma, o qual pode ter impacto sobre o risco de câncer associado ao 

tabagismo.180 

Até o momento, além do presente trabalho, somente dois trabalhos 

investigaram o efeito do tabagismo em epitélio oral de indivíduos saudáveis, e 

esses mostraram hipometilação nas regiões Alu e LINE.182,183 Essas regiões são 

sequências de DNA que têm a capacidade de se integrar em novas localizações 

cromossômicas, alterando o mecanismo de determinados genes, e a metilação do 

DNA protege a integridade do genoma por suprimir o poder de mobilidade desses 

elementos transponíveis.184 A perda de metilação do DNA permite a reativação e 

transposição dessas regiões.185 

 Alguns estudos experimentais têm observado que, em particular a nicotina, 

pode induzir diretamente a metilação do DNA.186 Entretanto, o mecanismo pelo 

qual o cigarro pode levar a mudanças no epigenoma é desconhecido. Contudo, 

tem sido sugerido que o estresse oxidativo pode levar a perda ou ganho de 

metilação.62 A fumaça do cigarro contém agentes oxidantes que podem causar 

danos as macromoléculas das células expostas. Em adição, a fumaça do cigarro 

pode induzir marcada ativação de leucócitos e plaquetas que também contribuem 

para o estresse oxidativo.187 A produção de espécies reativas de oxigênio pode 

danificar proteínas, lipídeos e DNA. Neste último elas podem acontecer na forma 

de mutações, deleções, alterações no açúcar das bases, halogenação ou 

oxidação de citosinas.62 Citosinas 5-halogenadas podem causar inapropriada 

metilação de novo uma vez que a DNMT1 não é capaz de distinguir citosina 

metilada de citosina halogenada. Já a oxidação da citosina leva à desmetilação 

do DNA. A oxidação dos grupos metil muda a conformação da 5-metilcitosina 

para hidroximetilcitosina, tornando-a irreconhecível pela DNMT1, o que, após a 

mitose, leva à perda de metilação.62 
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 Outro mecanismo para o ganho de metilação pode ser devido à 

desregulação de DNA metiltransferases, que já foram mostradas estarem 

altamente expressas em células tumorais de pulmão e laringe, particularmente em 

fumantes.15,188,189 Além disso, o fumo pode estar associado com a redução de 

vitamina B12, a qual é necessária para a síntese normal de S-adenosilmetionina, 

uma importante proteína envolvida na via da metiltransferase.190 Estudos 

demonstram que o fumo pode também alterar a expressão dos níveis de DNA 

metiltransferases; em amostras clínicas de fumantes foi observado que as 

DNMT1, DNMT3A ,DNMT3B foram altamente expressa em tumores do pulmão15 

e DNMT1 em carcinoma escamoso esofágico.188 Em cultura de células epiteliais 

brônquicas humanas expostas ao extrato de fumo de cigarro a expressão de 

DNMT1 diminuiu, e aumentou a expressão da DNMT3B.135 Outro estudo 

observou que diminuiu a expressão da DNMT1 em neurônios expostos à 

nicotina.191 

 Um estudo investigando o epitélio respiratório de fumantes e ex-fumantes 

mostrou a presença de alterações como hipermetilação do gene p16 que parecem 

estar diretamente associadas com o cigarro.166 Foi observado que 50% de todos 

os cânceres de pulmão diagnosticados ocorre em pessoas que pararam de fumar 

por pelo menos 5 anos, suportando que os danos ao epitélio respiratório é 

persistente ao longo do tempo.192 

Os dados encontrados nesse estudo não mostraram diferenças entre os 

níveis de metilação entre os não-fumantes e ex-fumantes, para o MLH1 e hTERT, 

sugerindo que a cessação do tabagismo reverteu o processo. Estudos prévios já 

mostraram que parar de fumar pode reverter o perfil de metilação do DNA. De 

acordo com dados obtidos a partir de células do sangue, alguns autores 

demonstram que os genes podem ser diferencialmente expressos em fumantes e 

ex-fumantes.17,176,182 Em células sanguíneas de ex-fumantes foi mostrado que a 

reversão do perfil de metilação ocorre em alguns sítios (MYLK), mas não em 

outros (GPR15 e FASLG).17 Outro grupo mostrou que, em células epiteliais bucais 

a hipometilação das regiões LINE não foi revertida em ex-fumantes que haviam 

parado de fumar por mais de 1 ano.182 Uma ampla análise da metilação do 

genoma mostrou que parar de fumar tabaco presumivelmente permite recuperar o 

estado de metilação do DNA, onde foi observado que vários sítios CpG de células 
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sanguíneas de ex-fumantes apresentaram perfil semelhante à indivíduos que 

nunca fumaram.176 

Identificar as vias moleculares que contribuem para o atraso entre a 

exposição e o surgimento da doença pode oferecer oportunidades para 

intervenções. Autores sugerem que o conhecimento do perfil de metilação de 

genes relacionados ao câncer em epitélio oral obtidos pela saliva ou bochecho 

tem um grande potencial para ser uma ferramenta barata e não invasiva para 

detecção de câncer bucal.193,194 Outros estudos sugerem ainda que isso poderia 

predizer a situação dos pulmões, já que ambos, cavidade oral e pulmões sofrem 

com a exposição dos carcinógenos da fumaça do cigarro.78 Uma vez que a 

metilação do DNA pode ser modulada por medicamentos, essa informação ainda 

poderia ser utilizada para uma terapia personalizada, preocupação cada vez mais 

crescente de estudos farmacogenéticos.195 

O tabagismo continua a ser um grave problema de saúde e a compreensão 

dos efeitos do mesmo sobre perfil de metilação do DNA é uma importante área de 

pesquisa e, em última instância está relacionado a fenótipos de doenças 

relevantes. Esse estudo confirma trabalhos anteriores nos quais a metilação do 

DNA pode surgir como consequência do hábito de fumar cigarros. Aqui nos 

concentramos em genes relacionados ao câncer em células epiteliais bucais, as 

primeiras a sofrer com a fumaça do cigarro, o qual é a principal causa de câncer 

oral. Baseados nos fatos expostos e em nos dados dessa pesquisa sugerimos 

que o perfil de metilação de DNA dos genes MLH1 e hTERT são biomarcadores 

promissores para alterações bucais relacionadas ao tabagismo.  
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7. CONCLUSÃO 

 

1- O fumo está associado a alterações no perfil de metilação de DNA em genes 

relacionados ao câncer em células epiteliais bucais de fumantes saudáveis e essa 

alteração parece ser sítio-específica: 

• MLH1: frequência de metilação é maior em fumantes em comparação ao grupo 

não fumante e ex-fumante; 

• hTERT: frequência de metilação é maior no sítio HhaI e menor no sítio HpaII de 

fumantes em comparação ao grupo não fumante e ex-fumante; 

• TP53: frequência de metilação é semelhante em todos os grupos. 

2- Não há diferenças entre os grupos não fumante e ex-fumante sugerindo que a 

cessação do hábito de fumar pode reverter o perfil de metilação do DNA nos sítios 

estudados.  
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ANEXO 02 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a) 

Esta pesquisa é sobre o efeito do cigarro na molécula de DNA e está sendo desenvolvida 

pela ProfaNaila Francis Paulo de Oliveira, do Departamento de Biologia Molecular- 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza- Universidade Federal da Paraíba e sua equipe de 

pesquisa (alunos vinculados ao programa PIBIC/PIVIC da UFPB e programa de Pós 

graduação em Odontologia). 

O objetivo do estudo é identificar possíveis alterações no DNA (a molécula que guarda 

nossa informação genética) com o hábito de fumar. A finalidade deste trabalho é contribuir 

para o entendimento do efeito do cigarro, visando indiretamente contribuir para o 

entendimento do impacto do cigarro para a saúde humana. 

Solicitamos a sua colaboração para responder algumas perguntas sobre sua saúde e doação 

de células da boca. As células da boca serão coletadas a partir de um bochecho com 

solução esterilizada de açúcar. Solicitamos também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que 

essa pesquisa não oferece riscos previsíveis.Solicitamos também a sua permissão para uso 

do material coletado para pesquisas posteriores. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 

vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei 

uma cópia desse documento. 

______________________________________ 
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Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Espaço para impressão datiloscópica 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: Profª. DrªNaila Francis Paulo de Oliveira 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora:  

Naila Francis Paulo de Oliveira- Endereço (Setor de Trabalho): Centro de Ciências Exatas 

e da Natureza/ Departamento de Biologia Molecular- UFPB- Telefone: 3216-7643 

 

Ou para o Comitê de Ética em Pesquisa do CCS 

Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar - Centro de Ciências da Saúde-Campus I - 

Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco - Telefone: 3216 7791 

 

 

 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO 03 

              UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

N⁰ amostra: ________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Sexo: F M                 Idade:________                Cor: M P B 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Cidade:_________________________________________________________________ 

Tel:_________________________________CEL:______________________________ 

DADOS CLÍNICOS SOBRE SAÚDE GERAL 

Doença crônica? S N (não aceitar diabetes/câncer bucal)  

Qual?_______________________ 

Diabetes na família? S N 

Câncer na família?  S N     Qual?________________________________________ 

Uso de medicamentos?       Qual?________________________________________ 

Sangramento gengival?  S N 

Fumante?  S N Quantos cigarros por dia?________ Quantos anos?_______ 

Fumante passivo? S N 

Ex-fumante? S N Quantos cigarros/dia?_________ Quantos anos?_______ 

Parou há quanto tempo?_____________________________________________ 

Faz uso de enxaquatório bucal? S N    Qual freqüência?________________ 

Faz uso de bebida alcoólica?  S N       Qual freqüência?_______________ 


