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RESUMO 

              

 
O Folículo dental (FD) é um tecido de origem ectomesenquimal. Aproximadamente 
57% dos adultos apresentam terceiro molar mandibular impactado, sendo esse 
elemento dentário com maior prevalência de impactação dental. Há maior incidência 
de alterações patológicas em indivíduos mais velhos em comparação com indivíduos 
mais jovens. Porém os mecanismos envolvidos na formação de cistos e tumores 
relacionados aos FDs não estão bem elucidados, e, por isso, alguns autores 
defendem a extração profilática dos terceiros molares inclusos. Durante o 
envelhecimento cronológico, padrões epigenéticos mudam, e um padrão de 
 hipometilação global do DNA pode ser encontrado concomitantemente com 
hipermetilação de vários genes supressores tumorais. A metilação do DNA é um dos 
mecanismos que regula as vias de sinalização celular, como a da MAPK/ERK, que 
atuam no controle da proliferação e diferenciação. Alguns pesquisadores 
descobriram um aumento na atividade do ERK 1/2 durante o processo de 
envelhecimento, o que poderia contribuir para a ocorrência de doenças, e a sua 
desregulação está envolvida na indução e na progressão de doenças como câncer e 
doenças autoimunes. Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar se os FDs 
de indivíduos jovens e indivíduos mais velhos apresentam diferença no perfil de 
metilação global do DNA, e avaliar o padrão de imunoexpressão da forma fosforilada 
ERK1/2 (pERK1/2) nos FDs. A metilação global do DNA (percentual de 5mC) e a 
hidroximetilação (5hmC) foram avaliadas por ELISA em 59 amostras. Testamos a 
correlação entre o conteúdo de 5mC e 5hmC e a correlação de cada um com a 
idade dos pacientes. Examinamos a imunorreatividade do pERK 1/2 para avaliar a 
ativação das vias MAPK/ERK em 46 amostras de FD. As amostras apresentaram 
variação entre 13 e 31 anos de idade. Os resultados mostraram uma relação 
inversamente proporcional entre o conteúdo de 5hmC e idade até os 19 anos, 
portanto o percentual de 5hmC nos FDs tende a diminuir linearmente com o 
envelhecimento. O estudo imuno-histoquímico mostrou um padrão variável de 
imunoexpressão de pERK1/2 com 46% (21/46) das amostras exibindo menos de 
10% de células positivas, enquanto 24% (11/46) das amostras apresentaram 
imunopositividade entre 10 e 50% e 30% (14/46) das amostras mais de 50% das 
células de FD. Não foi observado diferença nas idades entre esses grupos. Em 
conclusão, nossos resultados sugerem que a hidroximetilação global do DNA possui 
alteração no seu padrão durante o envelhecimento e que a via de sinalização celular 
MAPK/ERK está ativa nos FDs. 
 
 
Palavras-chave: Folículo dental. Metilação global do DNA. ERK1/2. Vias de 

sinalização MAPK. 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
Evaluation of molecular changes in dental follicles in relation to chronological 
age 
 
 
The dental follicle (DF) is a tissue of ectomesenquimal origin. Approximately 57 % of 
young adults have impacted third molars, which is the most prevalent impacted tooth. 
The incidence of pathological changes is greater among older individuals than 
younger individuals. However, the mechanisms behind the formation of cysts and 
tumors related to DFs have not been fully clarified and, therefore, some researchers 
defend the prophylactic extraction of third molars. During chronological aging, 
epigenetic patterns change and a global DNA hypomethylation pattern can be found 
concomitantly with hypermethylation of several tumor suppressor genes. DNA 
methylation is one of the regulators of cell signaling pathways, such as the 
MAPK/ERK pathway. Some researchers have found an increase in ERK1/2 activity 
during the aging process, which may contribute to the occurrence of disease, and its 
dysregulation is involved in the induction and progression of diseases such as cancer 
and autoimmune diseases. Thus, the aim of the present study was to evaluate 
whether DFs in young and older individuals differ in terms of global methylation and 
hydroxymethylation and to evaluate the immunoexpression pattern of phosphorylated 
ERK1/2.  Global DNA methylation (5mC content) and hydroxymethylation (5hmC) 
were evaluated by ELISA in 59 DF samples We tested the correlation between 5mC 
and 5hmC content, and the correlation of each with patients’ age. We examined 
ERK1/2 immunoreactivity for the evaluation of the activation of the MAPK pathways 
in 46 DF samples.  Age of patients of the 59 samples of DFs raged from 13 to 31 
years. An inversely proportional relation was found between the 5hmC content and 
age up to 19 years, therefore, the percentage of 5hmC in the DFs tends linearly 
decrease with aging. The immunohistochemical study showed a variable pattern of 
immunoexpression of pERK 1/2 with 46% (21/46) of the samples showing less than 
10% of positive cells, while 24% (11/46) of the samples showed immunopositivity 
between 10 and 50% and 30% (14/46) of the samples greater than 50% of the DF 
cells. There was no difference in age among these groups. In conclusion, our results 
suggest that the global hydroxymethylation of DNA changes in its pattern during 
aging and that the MAPK/ERK cell signaling pathway is active in DFs. 
 

Keywords: Dental follicle. DNA methylation. ERK1/2. MAPK signaling pathways. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Folículo dental (FD) é um tecido de origem ectomesenquimal, formado na 

segunda fase da odontogênese, durante a condensação do ectomesênquima 

remanescente que envolve a superfície externa do órgão de esmalte (AZEVEDO et 

al., 2009). O FD possui fatores que contribuem para a formação do elemento dental 

(ARANTES et al., 2014), e, durante o processo de odontogênese, permanece 

adjacente à coroa dos dentes não irrompidos ou impactados (MATSUMOTO et al, 

2006). O elemento dental que apresenta maior prevalência de impactação é o 

terceiro molar, com aproximadamente 98% em relação aos outros elementos 

dentários (HATTAB e ALHAIJA, 1999). Cerca de 57% dos adultos jovens 

apresentam terceiro molar mandibular incluso ou impactado (AYRANCI et al., 2017). 

O FD apresenta revestimento epitelial, seja por epitélio reduzido do órgão do 

esmalte (DUTRA et al., 2015; STANLEY, 1965) ou por epitélio escamoso e, 

raramente, por epitélio respiratório (EDAMATSU et al, 2005; MELETI, WAAL, 

2013).  FD apresenta ilhas de resíduos epiteliais, persistentes da fragmentação da 

lâmina dentária, que mantêm alguma capacidade proliferativa e de diferenciação, 

que poderiam contribuir para o surgimento de lesões (COŞARCĂ et al, 2016).  

Em indivíduos jovens, o FD apresenta predominância de epitélio reduzido do 

órgão de esmalte, enquanto em indivíduos mais velhos há predominância de epitélio 

escamoso fino (KIM e ELLIS, 1993; MELETI e WAAL, 2013), que é semelhante aos 

revestimentos epiteliais de cistos e tumores de origem odontogênica (BRICK, 2014; 

GULER et al, 2012). Em FDs com metaplasia escamosa, a proliferação celular do 

epitélio oral pode estar ativa (CABBAR et al., 2008) com maior potencial proliferativo 

em indivíduos mais velhos quando comparados a indivíduos mais jovens 

(KUCUKKOLBASI et al., 2014). Adelsperger et al., (2000) relatam em seu estudo 

que FDs com metaplasia escamosa apresentam atividade proliferativa no epitélio, 

entretanto FDs com ausência de metaplasia escamosa não mostraram atividade 

proliferativa.  De Oliveira et al. (2010) descrevem como baixa a atividade proliferativa 

dos FDs, podendo responder com proliferação quando estimuladas. A prevalência 

de metaplasia escamosa aumenta com a idade (MELLO-PALMA et al., 2018).  

Os mecanismos reguladores da proliferação celular envolvem eventos 

epigenéticos, como  a metilação do DNA (ADCOCKET et al., 2007). Padrões 
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epigenéticos mudam em um indivíduo de forma tecido específico, durante o 

processo de envelhecimento (CHRISTENSEN et al., 2009). Com o envelhecimento 

cronológico, um padrão de hipometilação global do DNA é observado nas neoplasias 

hematológicas (SALHIA et al., 2010) concomitantemente com hipermetilação de 

vários genes supressores tumorais (MAEGAWA et al., 2005). Hipoteticamente, 

esses fenômenos podem potencializar a proliferação celular desordenada 

(WEIDMAN et al., 2007), observada em tumores odontogênicos epiteliais 

(MOREIRA et al., 2009c). O padrão de metilação dos genes P16, P21, P27, P53 e 

RB1 em FDs foi previamente investigado e a presença de metilação nos genes P16, 

P27, RB1 (MOREIRA et al., 2009b) foi observada. Porém, não há estudos até o 

momento que tenham avaliado a correlação entre metilação global do DNA de FDs e 

idade, de forma que esta questão permanece em aberto. 

As vias de sinalização celular, como a MAPK/ERK, atuam no controle da 

proliferação e da diferenciação (NICKOLAYCHUK et al., 2002; SEARS & NEVINS, 

2002). A via MAPK/ERK pode se tornar ativa através de processos fisiológicos em 

reposta a sinais mitógenos (fatores de crescimento, citocinas) que interagem com 

receptores presentes na superfície celular (XING et al., 2007) ou também por 

mutações ativadoras em genes da via como KRAS (COURA et al., 2019), ou BRAF 

(KURPPA et al.,2014). Mutações ativadoras resultam na ativação constitutiva da via 

MAPK/ERK1/2 (DAVIES et al., 2002), ocorrendo a fosforilação e translocação de 

ERK1 para o núcleo, podendo ativar vários fatores de transcrição (HEIKINHEIMO et 

al., 2014), como observado em mutações no KRAS em tumor odontogênico 

adenomatóide (COURA et al., 2019) e no BRAF V600E em ameloblastomas 

(KURPPA et al., 2014). 

Alterações na ativação de ERK1/2 já foi observado em tecidos normais. 

Aumento da atividade da ERK1/2 foi observado em células da musculatura lisa da 

aorta torácica de ratos, o que poderia contribuir para doenças cardiovasculares 

(ZHANG et al., 2018). Nickolaychuk et al. (2002) relatam que a ERK1 e sua forma 

fosforilada, pERK1/2, são expressas em tecidos epiteliais de origem odontogênica 

como FD, cistos dentígeros e radiculares, ativando a proliferação e a diferenciação 

celular. 

Desregulação ou o funcionamento inadequado dessas cascatas de 

sinalização estão envolvidos na indução e na progressão de doenças como câncer, 

doenças autoimunes e anormalidades do desenvolvimento (PLOTNIKOV et 
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al, 2011).  Porém na literatura não há estudos durante o envelhecimento nos 

folículos dentais.  

Tendo em vista que alterações na via de sinalização MAPK/ERK já foram 

relatadas em outros tecidos e órgãos durante o envelhecimento, esse estudo teve por 

objetivo avaliar o padrão de imunoexpressão de ERK1/2 fosforilada (pERK1/2) nas 

amostras de FDs, a fim de testar se há alteração no padrão de expressão de 

pERK1/2 com o aumento da idade dos indivíduos. Considerando que há uma 

alteração no perfil global de metilação do DNA com a idade, avaliamos o perfil de 

metilação global de amostras de FDs de indivíduos jovens e de indivíduos mais 

velhos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Folículo dental 

 

 

A formação do elemento dental consiste em um processo complexo que 

abrange eventos celulares e moleculares denominado odontogênese (COBOURNE 

et al., 1999). Interações recíprocas entre tecidos epiteliais e mesenquimais 

desempenham um papel fundamental na morfogênese dos dentes e regulam todos 

os aspectos do desenvolvimento dentário (BALIC e THESLEFF, 2015). Juntamente 

com a formação do elemento dental, ocorre a erupção dentária, processo 

programado que requer a reabsorção óssea e a osteoindução (BRKİĆ, 2014). Essa 

formação e erupção dentária ocorrem juntamente com o desenvolvimento do FD 

(EDAMATSU et al., 2005). O FD é um tecido frouxo situado ao redor do dente não 

irrompido (AZEVEDO et al., 2009).  sendo formado no estágio de Capuz, durante a 

condensação do ectomesênquima remanescente (derivado de células da crista 

neural) que envolve a superfície externa do órgão de esmalte e, juntamente com o 

órgão de esmalte e a papila dentária, formarão o germe dental (BRKİĆ, 2014). 

Nesse processo de formação do germe dental, o FD permanece adjacente à 

coroa dos dentes não irrompidos ou impactados (MATSUMOTO et al., 2006), 

recrutando células mononucleares (BRKİĆ, 2014; HAGHANIFAR et al., 2014), que 

fornecem reguladores na reabsorção e na formação óssea (DOROTHEOU et al., 

2013), contribuindo para a erupção dental (HAGHANIFAR et al., 2014).  

Durante o desenvolvimento do dente, o FD é dividido em três camadas - a 

camada interna adjacente à superfície externa do órgão do esmalte e a papila 

dentária, a externa adjacente ao osso alveolar em desenvolvimento, e a camada 

intermediária que separa os outros dois (ROTHOVA et al., 2012). Células do FD 

contribuem para a formação do cementoblasto, do osso alveolar, e do ligamento 

periodontal (BRKİĆ, 2014). 

Histologicamente, o FD se apresenta como tecido conjuntivo frouxo, sendo 

composto por fibras colágenas orientadas circularmente ao redor do órgão de 

esmalte e da papila dentária (KIM e ELLIS, 1993). O FD contém ilhas de resíduos 
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epiteliais, persistentes, da fragmentação da lâmina dentária, que mantêm alguma 

capacidade proliferativa e de diferenciação (COŞARCĂ et al., 2016), que poderiam 

ser o ponto de partida das doenças (VILLALBA L et al., 2012).  Internamente é 

revestido pelo epitélio reduzido do órgão do esmalte, ou seja, um epitélio com duas 

ou três camadas (células colunares ou cúbicas) (STANLEY, 1965) ou por epitélio 

escamoso e, raramente, por epitélio respiratório (EDAMATSU et al., 2005; MELETI e 

WAAL, 2013).   

Os FDs em indivíduos jovens o predominante é o epitélio reduzido do 

esmalte, e em indivíduos mais velhos o predominante é epitélio escamoso muito fino 

(STANLEY et al., 1965), tornando-se mais espesso e mais escamoso na presença 

de alterações inflamatórias (EDAMATSU et al., 2005) ou sob a influência de 

alterações patológicas (MATSUMOTO et al., 2006). Alterações no tipo de epitélio 

sugerem estar relacionadas à idade (KIM e ELLIS, 1993), sendo mais observado o 

epitélio reduzido do esmalte em  terceiros  molares inferiores, quando  comparados 

aos superiores (AZEVEDO et al., 2009). O epitélio escamoso presente no FD é 

semelhante aos revestimentos epiteliais de cistos inflamatórios e de 

desenvolvimento de origem odontogênica (GU ̈ LER N et al., 2012), com várias 

formas de metaplasia e degeneração observadas nesses revestimentos epiteliais 

(TASCI, 2015).  Alguns cistos também apresentam revestimento semelhante ao 

epitélio reduzido do esmalte, com ilhas de epitélio odontogênico (COŞARCĂ et al., 

2016). 

Dentes impactados ou não irrompidos são definidos como os que 

permanecem completamente ou incompletamente incorporados na mandíbula, 

maxila e mucosa por mais de dois anos após o período fisiológico de erupção (AL-

ZOUBI et al., 2019). O terceiro molar é o dente com maior prevalência de 

impactação, representando 98% de impactação em relação a todos os dentes 

inclusos e impactados, com variação em diferentes populações (HATTAB et al., 

1999). Aproximadamente 57% dos jovens adultos apresentam terceiro molar 

mandibular incluso ou impactado (AYRANCI et al., 2017). A prevalência de cistos e 

tumores odontogênicos associados aos terceiros molares impactados é de 5,3% na 

população, com maior prevalência no sexo masculino (MELLO et al., 2019). Shin et 

al. (2016) relatam em seu estudo que a proporção de cistos e tumores associados 

aos terceiros molares aumentaram com a idade, ocorrendo em 0,4 a 0,7% dos 
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indivíduos com idade menor do que 30 anos, e entre 7 a 20% dos indivíduos acima 

dos 50.  

Tumores epiteliais e cistos odontogênicos podem ser derivados de células 

epiteliais de tecidos orais como os remanescentes de epitélios odontogênicos dos 

FDs (CABBAR, 2008, TASCI, 2015). Matsumoto et al. (2006) sugerem que o FD 

possui atividade proliferativa e diferenciação, porém o comportamento biológico 

pode não estar associado à desregulação da apoptose ou proliferação celular 

(MATSUMOTO et al., 2006). Entretanto Cabbar et al. (2008) sugerem que o epitélio 

odontogênico dos FDs pode estar proliferando ativamente sendo um indicador de 

diferenciação do FD, e que diferentes taxas de proliferação das células contidas no 

epitélio oral podem ser importantes na formação de tumores epiteliais e cistos 

odontogênicos (CABBAR, 2008).  

 Adelsperger et al., 2000 relatam em seu estudo que FDs com metaplasia 

escamosa apresentam atividade proliferativa, entretanto FD com ausência de 

metaplasia escamosa não apresentou atividade proliferativa.  De Oliveira et al., 

2010, descrevem como baixa a atividade proliferativa dos FDs, podendo responder 

com proliferação, quando estimuladas. A apoptose também tem papel importante na 

oncogênese, citodiferenciação e transformação maligna do epitélio odontogênico 

(COSTA et al., 2017). Bolat e Keklokoglu (2010) descrevem que apoptose e 

proliferação celular podem desempenhar papel importante na formação de cistos 

dentígeros ao redor da coroa de dentes retidos. Os cistos e tumores mais 

associados aos terceiros molares são: cisto dentígero, cisto radicular e o 

ameloblastoma (MELLO et al., 2019), porém tumores malignos também podem ser 

formados a partir de células de origem odontogênica, como carcinoma de células 

escamosas (ARAUJO et al., 2014).  

Baykul et al. (2005) relatam que existe maior incidência de alterações 

patológicas nos tecidos foliculares de indivíduos mais velhos em comparação com 

indivíduos mais jovens. Adelsperger et al. (2000) descreveram forte correlação entre 

incidência de alteração cística nos tecidos foliculares e idade. Porém os mecanismos 

na formação de cistos e tumores relacionados aos FDs não estão bem elucidados 

(CABBAR et al., 2008), por isso alguns autores defedem a extração profilática dos 

terceiros molares (FARAH et al., 2002).  
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2.2 Epigenética e metilação do DNA 

 

 

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

na década de 1940, e englobava a maior parte do que é conhecido pela biologia do 

desenvolvimento (SHARMA et al., 2010). Klose e Bird (2008) estabeleceram a 

definição consensual de epigenética como “fenótipo hereditário estável resultante de 

mudanças nos cromossomos sem alteração na sequência do DNA”. Mecanismos 

epigenéticos são alterações hereditárias na expressão gênica que independem de 

alterações na sequência primária do DNA (SHARMA et al., 2010), sendo essencias 

para a regulação da expressão gênica do desenvolvimento e da homeostase 

(GIBNEY et al., 2010). Embora praticamente todas as células de um organismo 

contenham a mesma informação genética, nem todos os genes são expressos 

simultaneamente por todos os tipos celulares (BROOKES e SHI, 2014).  

Padrões epigenéticos mudam em um indivíduo de modo tecido específico 

durante o processo de envelhecimento (CHRISTENSEN et al., 2009). Os mecanismos 

epigenéticos regulam diversas funções celulares, como expressão gênica, reparo do 

DNA e proliferação celular (ADCOCKET et al., 2007).  

As modificações epigenéticas incluem metilação de DNA, modificação pós 

traducionais de histonas, remodelamento da cromatina e mecanismos baseados em 

RNAs não codificantes (ncRNAs) (DUPONT et al., 2014). As alterações epigenéticas 

estão bem estabelecidas como importantes modificadores na susceptibilidade ao 

câncer e tumorigênese, e os subsequentes padrões aberrantes de 5 -metilcitosina (5 

mC) têm se mostrado envolvidos em várias doenças associadas à idade (LOPEZ V, 

FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017), sendo um evento precoce e importante durante 

a carcinogênese, especialmente a metilação do DNA (LI e LIU, 2011). Essas 

alterações epigenéticas estão relacionadas à regulação de genes envolvidos no 

controle do ciclo celular, sendo descritas em diferentes neoplasias benignas e 

malignas (NARLIKAR et al., 2002). 

A metilação do DNA é um importante mecanismo de modificação epigenética 

encontrado no genoma dos organismos vivos (KLOSE e BIRD, 2008). Estudos em 

diferentes tecidos humanos relataram mudanças abundantes de metilação do DNA 

com a idade, com a tendência predominante de hipometilação geral no 

envelhecimento, que ocorre principalmente em sequências repetitivas de DNA 
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(LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017). 

A metilação consiste em uma modificação covalente do DNA na qual um 

grupamento metil (CH3), obtido particularmente da metionina é transferido da 5-

adenosilmetionina para o carbono 5 de uma citosina que geralmente precede uma 

guanina (dinucleotídeo CpG), sem interferir nas bases do DNA (HANDEL et al., 

2009). A metilação ocorre predominantemente em áreas ricas de CpG no DNA, 

conhecidas como ilhas CpG, encontradas principalmente em áreas promotoras de 

genes ativos (JONES, 2003), sendo associada ao silenciamento da transcrição do 

gene correspondente e condensação de cromatina (HERMANN et al., 2004) 

(FIGURA 1). 

 

Figura 1 - Formação da 5-Metilcitosina (5mC) pela DNA metiltransferase. Uma 

enzima DNA metiltransferase catalisa a transferência de um grupo metil (CH3) de S-
adenosilmetionina (SAM) para (desoxi) citosina, produzindo 5-(desoxi) metilcitosina e 
S-adenosilhomocistina (SAH). 

 

                           
 

Fonte: ATTWOOD et al., 2002. 

 

 

Os dinucleotídeos CpG tendem a se concentrar em regiões denominadas ilhas 

CpG, as quais possuem mais de 200 pb, como teor de CpG mais que 50%, sendo o resto 

do genoma empobrecido de sequências CpG (JONES, 2012). Aproximadamente 70% dos 

promotores de genes humanos estão associados a ilhas CpG, que geralmente se 

encontram desmetiladas sob condições normais. Os nucleotídeos CpG não estão 

uniformemente distribuídos pelo genoma, ocorrem em agrupamentos (clusters) de 
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sequências repetitivas, sequências satélites, repetições centrômeras ou pequenas 

extensões de DNA ricas em citosinas guaninas (COSTELLO e PLASS, 2001). 

A metilação do DNA também pode ocorrer em regiões com menor densidade de 

CpG que se encontram nas margens das ilhas. As margens se situam em uma distância 

variável dos promotores e são chamadas de ¨shore¨ (até até 2000 pb da ilha), ¨shelf¨(2000 

a 4000 pb) e “open sea” (4000 pb). A metilação das margens das ilhas CpGs está 

intimamente relacionada à inativação transcricional (CRIDER et al., 2012). 

As reações de metilação do DNA envolvem ação das DNA metiltransferases 

(DNMTs) que transferem um grupo metil de SAM ao carbono 5 da citosina. Como 

resultado temos a formação de S-adenosil-homocisteína (SAH), a qual pode ser clivada 

em ADO e homocisteína por ação da enzima SAH hidrolase (SAHH). A SAHH é uma 

enzima reversível, cujo equilíbrio termodinâmico na presença de ADO favorece a síntese 

de SAH, que é um importante inibidor das DNMTs (SUBRAMANIAM et al., 2014).   

Essa transferência do grupamento metil ao dinucleotídeo CpG ocorre através 

das DNA metiltransferases (DNMT), sendo identificados em mamíferos cinco 

membros da família DNMT: DNMT1, DNMT2, DNMT3A, DNMT3B DNMT3L, 

entretanto apenas DNMT1, DNMT3A e DNMT3B participam diretamente da adição 

de grupos metil ao DNA (SUBRAMANIAM, 2014). 

A DNMT1 é a principal enzima responsável pela manutenção do padrão de 

metilação do DNA (RAMSAHOYE, 2000), sendo a primeira a ser identificada e o tipo 

mais abundante de DNMT em células somáticas de mamíferos (GOLL e BESTOR, 

2005). Ao contrário das demais DNMTs, a DNMT1 metila preferencialmente DNA 

hemimetilado (ESPADA, 2012; MIREMADI et al., 2007) e também tem atividade de 

novo metiltransferase (AAPOLA, 2000; OKANO et al., 1999).  

A DNMT2 é a menor DNMT dos mamíferos. Ela possui apenas um domínio C- 

terminal, sugerindo que essa enzima participe do reconhecimento de danos, 

recombinação e reparo do DNA (AAPOLA, 2000; HERMANN et al., 2004). 

As DNMT3 consistem em três diferentes proteínas em mamíferos: DNMT3A, 

DNMT3B e DNMT3L (MORTUSEWICZ, 2005). DNMT3A e DNMT3B têm a função 

de atuar com a metilação de novo, apresentando uma distribuição ao longo do 

núcleo não associado com sítios de replicação durante a fase S (XUJ et al., 2009). A 

DNMT3L também é um fator regulador da metilação de novo, porém não possui 

atividade catalítica (OKANO et al., 1999). Suter et al. (2004) afirmam que a 

metilação na molécula de DNA controla várias funções do genoma, entre elas: 
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recombinação durante meiose e mitose, controle da replicação, estabilização e 

manutenção da expressão gênica e regulação da diferenciação celular.  

A hipermetilação é uma alteração epigenética que frequentemente leva a 

deleções e translocações inativadoras de genes, e a hipometilação, que é o nível 

reduzido ou perda de metilação comparada com a das células normais, pode 

aumentar a instabilidade cromossômica e a ativação de oncogene (DONG et al., 

2014).   

O padrão de metilação em células tumorais é alterado em relação às células 

normais com a hipermetilação de CGI em promotores, sendo observada com alta 

frequência em diferentes tumores, entretanto muitos cânceres são caracterizados 

por uma hipometilação global que está associada com instabilidade cromossomal 

(HERVOUET et al., 2013). 

Fatores ambientais têm sido envolvidos na modulação da metilação e incluem: 

poluentes, como íons metálicos como cromo (SHIAO et al.,2005), níquel 

(SALNIKOW e COSTA, 2000), cádmio (TAKIGUSHI et al., 2003), medicamentos 

(VEURINK et al., 2005), estado nutricional (BELL et al., 2011), e tabagismo.  

Em 1972, Penn e colaboradores descobriram a 5-Hidroximetilcitosina (5hmC), 

que foi caracterizada como a sexta base do DNA alguns anos mais tarde, sendo um 

fator epigenético relacionado ao processo de desmetilação do DNA (PENN et al., 

1972). A 5hmC não é simplesmente um intermediário da desmetilação do DNA, mas 

uma marca epigenética genuína que pode desempenhar papel importante funcional 

na regulação gênica (LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017). Sua formação 

ocorre quando a 5mC é hidroxilada por enzimas da família TET (ten-eleven 

translocation) gerando a 5hmC. Esta, por sua vez, é fracamente reconhecida pela 

DNMT1, e, durante replicações celulares sucessivas, os sítios que eram metilados 

serão passivamente demetilados (KRIAUCIONIS S, HEINTZ N, 2009) (FIGURA 2). 

Níveis globais de 5hmC em todo o genoma humano flutuam 

significativamente entre os tipos de tecido e são aproximadamente 10 vezes 

menores que os de 5mC, sendo presentes em humanos no rim, no fígado, no cólon 

e no reto e, com níveis mais altos, encontrados no cérebro (LI e LIU, 2011). A função 

da 5hmC como uma marca epigenética é mal compreendida, mas parece estar 

associada com ativação da transcrição (BREILING e LYKO, 2015). 
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Figura 2 -  Mecanismo dinâmico da demetilação do DNA. Demetilação ativa 

do DNA através da hidroxilação da 5mC em 5hmC pelas enzimas TET. 
 

               
 

Fonte: Adaptado de LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017. 

 

Existe uma associação da 5hmC com doenças como câncer, doenças 

neurológicas e cardiovasculares, com a gametogênese e embriogênese 

(MENDONÇA et al., 2018). Haffner et al. (2011) relatam que há diminuição de 5hmC 

extensivamente em diferentes cânceres humanos, incluindo glioblastoma e 

melanoma, e cânceres de mama, cólon, estômago, rim, fígado, pulmão, pâncreas e 

próstata. 

O papel funcional do 5hmC assume importância maior, dado que é 

desregulado em várias doenças humanas, incluindo as degenerativas, como 

Parkinson e Alhzeimer, sugerindo que 5hmC pode ter um papel influente na 

desmetilação do DNA durante o envelhecimento (TORANO et al., 2006). 

Portanto a metilação do DNA pode representar um passo fundamental no 

caminho pelo qual o tecido normal sofre transformação em tumor (COSTA et al., 

2017). 

 

 

2.3 Metilação do DNA e idade 

 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico complexo caracterizado por 

perda progressiva da funcionalidade do tecido (CICCARONE et al., 2017). Esse 

processo de envelhecimento pode representar um dos principais fatores de risco 

conhecidos para o desenvolvimento de doenças (LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, 

FRAGA MF, 2017), como sarcopenia, osteoporose e neurodegenerações devido à 
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perda da integridade e da função celular (CICCARONE et al., 2017), além do  

acúmulo de  mutações genéticas que poderiam contribuir para o desenvolvimento de 

doenças como o câncer no cólon e no intestino delgado (BLOKZIJL et al., 2016). 

Entretanto alterações teciduais podem ocorrer durante o envelhecimento, sem que 

haja manifestação de doença, como alterações no tecido conjuntivo, ou alterações 

na quantidade de colágeno em tecidos, com perda progressiva de 1% ao ano 

durante toda a vida adulta (CHUNG et al., 2000). 

As mudanças nos padrões epigenéticos que ocorrem em tecidos e células, 

sâo eventos genéticos moleculares que poderiam estar associados ao 

envelhecimento (MAEGAWA et al., 2010). Em humanos, eventos epigenéticos como 

a metilação do DNA podem sofrer alterações em seus padrões de metilação durante 

o envelhecimento, como observado em células sanguínes (BUSCALERT et al., 

2016). Torano et al. (2016) observaram que regiões do DNA de células-tronco 

mesenquimais humanas durante o envelhecimento podem também sofrer 

alterações. No mesmo sentindo, Kriaucionis e Heintz (2009) descreveram que 

alterações no padrão de metilação do DNA variam significantemente entre tecidos 

do cérebro durante o envelhecimento.  

Essa desregulação epigenética na metilação do DNA é uma característica 

comum do envelhecimento em mamíferos (MAEGAWA et al., 2005) e pode levar à 

formação de tumores (HERVOUET et al., 2013). Muitos genes sensíveis ao 

silenciamento mediado pela metilação do DNA são genes supressores tumorais que 

regulam a divisão celular, e sua perda ou inativação pode levar à proliferação celular 

desordenada (WEIDMAN et al., 2007), como observado em tumores odontogênicos 

(MOREIRA et al., 2009b). 

O envelhecimento causa alterações tanto na distribuição da 5mC 

(KNAPOWSKI et al., 2002, LI et al., 2006), quanto na da 5hmC (HAFFNER et al., 

2011). Geralmente, com o envelhecimento, ocorre uma hipometilação global 

concomitantemente com a hipermetilação de algumas ilhas CpG distribuídas 

repetitivas (CRISTENSEN et al., 2009), o que poderia contribuir para a inativação da 

transcrição/tradução ou para instabilidade genômica respectivamente (YOO & 

JONES, 2006). Esse processo é muitas vezes desregulado nas células tumorais 

(YOO e JONES, 2006), como nas neoplasias hematológicas (CRISTENSEN et al., 

2009),   e em  tumores odontogênicos (MOREIRA et al., 2009a).  

Células e tecidos normais em envelhecimento mostram perda progressiva do 
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conteúdo de 5mC, principalmente em sequências repetidas de DNA, mas também 

em áreas potenciais reguladoras de genes (ISSA, 2003). A hidroximetilação global 

também diminui progressivamente com a idade, com redução de 5hmC muito maior 

que a de 5mC (BUSCARLET et al., 2016). Portanto, o papel das alterações da 

metilação do DNA precisa ser reexaminado a partir da perspectiva de 5hmC durante 

o envelhecimento, pois suas alterações poderiam contribuir para o surgimento de 

doenças (HAFFNER et al., 2011).  

Alterações relacionadas à idade nos níveis e / ou distribuição de 5hmC 

desequilibram a regulação gênica (LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017), 

como em diferentes cânceres humanos, incluindo glioblastoma e melanoma, e 

cânceres de mama, cólon, estômago, rim, fígado, pulmão, pâncreas e próstata 

(HAFFNER et al., 2011).  Song et al. (2011) relataram um ganho global de 5hmc 

com a idade no cerebelo e no hipocampo em ratos. 

A metilação do DNA, modulada pelo envelhecimento (ISSA JP., 2003), pode 

representar um passo fundamental na via pela qual o tecido normal sofre 

transformação tumoral (COSTA et al., 2017). Entretanto até o momento, estudos 

sobre o papel da metilação de genes na patogênese de tumores odontogênicos 

epiteliais ainda são escassos na literatura. 

Nos FDs a metilação em genes pode influenciar esse tecido a mudanças 

patológicas, devido às alterações do controle do ciclo celular (MOREIRA et al., 

2009a). 

Khojasteh et al. (2013) investigaram a possibilidade de metilação do gene P16 

em carcinoma ameloblástico, ameloblastoma e folículos dentais de dentes inclusos, 

e observou que o P16 nos FDs se apresentava não metilado. Moreira et al. (2009b) 

investigaram o padrão de metilação dos genes P16, P21, P27, P53 e RB1, 

responsáveis pelo controle do ciclo celular em amostras de Ameloblastoma, 

Tumor Odontogênico Cístico Calcificante, Tumor Odontogênico Adenomatóide 

(TOA) e FDs. Foi observada a presença de metilação nos genes P16, P27, RB1. 

Costa et al. (2017) mostraram diferenças importantes nos níveis de metilação 

dos genes TNFRSF25 e BCL2L11, de ameloblastomas em comparação aos folículos 

dentais.  

Ainda são poucas as evidências em estudos que demonstrem o papel da 

metilação em FDs (COSTA et al., 2017), e até o momento não há estudos que 

avaliaram as alterações no padrão de metilação do DNA em FDs durante o 
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envelhecimento. 

 

 

2. 4 Via de sinalização MAPK/ERK  

 

 

O envelhecimento é um processo biológico modulado que acontece durante o 

curso da vida incluindo fatores intrísecos, extrínsecos e hereditários, sendo que 

padrões epigenéticos mudam durante a vida (LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA 

MF, 2017). Entretanto também existe uma associação entre idade e alterações na 

ativação das vias de sinalização celular, como a via MAPK/ERK (HUTTER et 

al.,2000). 

A manutenção da homeostase celular depende da regulação precisa de 

múltiplas vias de sinalização que controlam o destino fisiológico das células: como 

proliferação, diferenciação, senescência ou morte celular (SEARS & NEVINS, 2002). 

Uma das vias de sinalização celular é a da MAPK (Mitogen Activated Protein 

Kinase), que são vias centrais de sinalização reguladoras de uma ampla variedade 

de processos celulares estimulados, incluindo proliferação, diferenciação e apoptose 

(DHILLON et al., 2007; TANG et al., 2010). 

As vias da MAPK são ativadas por diversos estímulos extracelulares e 

intracelulares, incluindo fatores de crescimento de peptídeos, citocinas, hormônios e 

vários estressores celulares (YOON e SEER, 2006). Cada eixo de sinalização de 

MAPK compreende pelo menos três componentes: uma cinase MAPK quinase 

(MAP3K), uma MAPK quinase (MAP2K) e uma MAPK. MAP3Ks fosforilam e ativam 

MAP2Ks, que por sua vez fosforilam e ativam MAPKs (KIM e CHOI, 2010).  

  A ativação fisiológica dessa via se inicia em resposta a múltiplos sinais 

mitogénicos (fatores de crescimento, hormônios e citocinas) que interagem com os 

receptores tirosina- cínase presentes na superfície celular, ativando-os (XING, 

2007). Esses diferentes receptores de membrana, incluindo o receptor 2 do fator de 

crescimento de fibroblastos (FGFR2) e EGFR, levam à ativação de RAS (N-RAS, H-

RAS e K-RAS), localizado na superfície interna da membrana, através da 

substituição do GDP pelo GTP (FREGNANI et al., 2017). O RAS ativo, por sua vez, 

interage e ativa a cínase da proteína RAF, recrutando-a para a membrana, onde é 

ativada (XING, 2007). A RAF cínase do tipo B (BRAF), a mais abundante e potente 
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na família RAF, encontra-se assim capaz de fosforilar e ativar a MEK, que por sua 

vez fosforila e ativa a ERK (NUCERA et al., 2009). Quando ativada, a ERK fosforila 

proteínas citoplasmáticas e é translocada para dentro do núcleo, onde regula a 

transcrição de genes envolvidos na diferenciação, na proliferação e na sobrevivência 

celular (HANDKIEWICZ-JUNAK et al., 2010; TANG et al., 2010) (FIGURA 3). 

 

Figura 3- Representação esquemática da via de transdução de sinal da MAP 
quinase ERK1/2. Quando um agonista (como o Fatores de Crescimento, por 
exemplo) se liga ao receptor tirosina quinase (RTK), ocorre uma auto-fosforilação e 
coaptação de um complexo de proteínas que ativa Ras próximo à membrana. Ras 
ativa c-Raf-1, ou MAP quinase quinase quinase, que por sua vez fosforila a próxima 
quinase do módulo, MEK1/2 (MAP quinase quinase). MEK1/2 forma um complexo 
citoplasmático com ERK1/2 (MAP quinase) inativada; quando MEK fosforila ERK, as 
duas se separam, e ERK ativada transloca-se rapidamente para o núcleo, onde 
fosforila substratos, tais como fatores de transcrição (FT). 
 

                                                    

Fonte: Kim e Choi, 2010. 

 

A via MAPK / ERK está mutada em cerca de 30% de todos os cânceres, com 

mutações no gene BRAF encontradas em aproximadamente 7% dos cânceres (T. A ̊ 

BERG et al., 2004). Essas mutações resultam em ativação constitutiva da via para o 

estado de hiperproliferação (DREESEN e BRIVANLOU, 2007). Portanto, a 

desregulação ou o funcionamento inadequado dessas cascatas estão envolvidos na 

indução e na progressão de doenças como câncer, diabetes, doenças autoimunes e 

anormalidades do desenvolvimento (PLOTNIKOV et al., 2011). 

A proteína BRAF é o mais potente ativador da via MAPK (TANG e LEE, 2010) 
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e tem sido demonstrado que a hiperativação do BRAF pode dar início a 

tumorigênese (DREESEN e BRIVANLOU, 2007). O BRAF exerce a função de 

regular a via MAPK/ERK que é conservada em todos os eucariotos, agindo como 

transdutor entre o meio extracelular e o núcleo (TROVISCO et al., 2006). 

A mutação pontual BRAF mais comum é aquela em que a timina é substituída 

pela adenina (T 1799A), levando à substituição do ácido glutâmico (E) pela valina 

(V) no 600º resíduo de aminoácido na proteína expressa, por isso a identificação 

dessa mutação como V600E (McCAIN, 2012). Lesões benignas que apresentam 

essa mutação incluem nevos melanocíticos (POLLOCK et al., 2003) e tumor neuro-

endotelial melanótico da infância (GOMES et al., 2015).  

  Mutaçoes BRAF V600E foram encontradas em tumores odontogênicos. 

Kurppa et al. (2014) avaliaram 24 amostras de ameloblastomas, e 15 (63%) 

apresentavam mutações BRAF V600E. Brown et al., (2014) avaliaram a presença de 

BRAF V600E em 50 amostras de ameloblastoma, sendo que em 31 (62%) foram 

identificadas mutações. Semelhante ao estudo do Brown et al. (2014), Sweeney et 

al. (2014) encontraram em mais de 60% dos ameloblastomas, mutações no BRAF 

V600E. Acredita-se que a proteína mutada, BRAF V600E, imite a fosforilação do 

segmento de ativação e ative constitutivamente a via da MAPK/ERK, com 

consequente aumento da proliferação celular (DAVIES et al., 2002). 

Mutações no RAS (KRAS) também ativam a via de sinalização MPAK/ERK, e 

foram observadas em tumores odontogênicos adenomatóides (GOMES et al., 2016). 

No módulo ERK/MAPK, o ERK (ERK1 e ERK2) é ativado após a fosforilação 

por MEK (MEK1 e MEK2), que é ativado quando fosforilado por Raf (Raf-1, B- Raf e 

A-Raf) (DHILLON, 2007). A inativação de ERK requer sua desfofosforilação por 

fosfatases específicas, e a forma desfosforilada retorna ao citoplasma e se associa 

novamente à MEK 1/2 (WIDMANN et al., 1999).  

As ERKs (quinase regulada por sinal extracelular) foram originalmente 

clonadas por Cobb e colaboradores em 1991, através da bioquímica tradicional. Elas 

compreendem uma família de proteínas quinases 42/44 quilodaltons e ativadas por 

fosforilação (JARELL et al., 2007). 

A ERK é a mais bem estudada das vias MAPK de mamíferos e é desregulada 

em aproximadamente um terço de todos os cânceres humanos (DHILLON, 2007). 

ERKs ativos fosforilam numerosos alvos citoplásmicos e nucleares, incluindo fatores 

de transcrição e proteínas (YOON e SEER, 2006). A sinalização ERK pode, 
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dependendo do tipo de célula, regular proliferação, diferenciação, sobrevivência, 

migração, angiogênese e remodelação da cromatina (DUNN et al., 2005; YOON e 

SEER, 2006). 

A ERK1 e sua forma ativa pERK1/2 estão associadas à diferenciação e à 

proliferação ativa de epitélios de cistos odontogênicos (cistos dentígeros e 

radiculares), e sua forma fosforilada pERK1/2 é expressa em tecidos como o FD 

(NYCOLAYCHUK et al., 2002). Nesse mesmo estudo, Nycolaychuk et al. (2002) 

relatam que houve expressão intensa de pERK1/2 no epitélio do cisto dentígero e do 

cisto radicular. Porém, no FD, menos células epitelias expressaram pERK1/2 em 

comparação ao cisto radicular (18,4 % para FD e 56,1 % para cisto radicular).  

  As ERKs são ativadas em resposta aos estímulos dos fatores de crescimento, 

o que é essencial para proliferação e diferenciação celular (MANSOUR et al., 1994), 

sobrevivência das células (XIA et al., 1995), diferenciação, desenvolvimento, 

aprendizado e em algumas situações apoptose (SHAUL YD e SEGER R, 2007). 

           Durante o envelhecimento a ativação da via ERK pode estar aumentanda, 

como observado em células da musculatura lisa da aorta torácica em ratos, o que 

poderia contribuir para alterações e doenças cardiovasculares (ZHANG et al., 2018). 

Atividade reduzida da ERK1/2 foi observada em células T de humanos em idosos 

(BEIGING et al., 1997) e hepatócitos de ratos idosos (LIU et al., 1996). 

A ativação de cascatas de sinalização intracelular envolvendo serina/treonina 

quinases ERK1/2 estimula ou inibe a diferenciação de células epiteliais em resposta 

a sinais extracelulares (NYCKOLAYCHUK et al., 2002).  

Alterações na via de sinalização MAPK/ERK já foram relatas em outros tecidos e 

órgãos durante o envelhecimento, porém na literatura não há estudos que avaliaram 

alterações no padrão de expressão de pERK1/2 em FDs com o aumento da idade. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos 

 

 

Avaliar o perfil de metilação e hidroximetilação global do DNA em amostras de 

FD de terceiros molares impactados mandibulares. 

 Avaliar se os FDs de indivíduos jovens e indivíduos mais velhos apresentam 

diferença no perfil de metilação global do DNA. 

           Avaliar o padrão de imunoexpressão da pERK1/2 em amostras de FDs de 

terceiros molares impactados mandibulares e se há diferença na imunoexpressão 

dessa proteína de acordo com a idade dos indivíduos. 
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4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), obedecendo ao exigido pela 

legislação brasileira do Conselho Nacional de Saúde sobre diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, conforme resoluções 

CNS no 196/96 E 304/00, sendo aprovado com o número de protocolo 2.144.768 

(ANEXO A). 

Os indivíduos selecionados para participar da pesquisa foram informados 

sobre conteúdo da pesquisa, objetivos e métodos, e incluídos na pesquisa somente 

após leitura e assinatura do termo de consetimento livre e esclarecido (TCLE), tendo 

oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas. Eles foram convidados a participar, e 

informados de que durante qualquer etapa do projeto de pesquisa teriam o direito de 

desistir e não sofreriam nenhuma penalização, nem seriam interrompidos os 

procedimentos necessários para o término de seu tratamento. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Amostragem 
 

 

Uma amostra de conveniênica de FDs foi obtida de indivíduos submetidos à 

extração de terceiros molares inferiores entre janeiro de 2017 a dezembro de 2017. 

O procedimento cirúrgico foi realizado por diferentes alunos de graduação em 

Odontologia e professores do Curso de Odontologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Os terceiros molares inferiores apresentavam qualquer posição 

dental, tanto do lado direito quanto do esquerdo, totalmente inclusos e provenientes 

das Clínicas de Odontologia, Projetos de Extensão e Aperfeiçoamento em Cirurgia 

Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

5.2 Coleta das amostras e armazenamento 

 

 

As amostras do FD foram obtidas de indivíduos que se submeteram à 

extração de terceiros molares inferiores em um total de 59 indivíduos, seguindo 

normas e condutas de biossegurança, com material cirúrgico adequado para 

extração dental, sob anestesia local, com auxílio de exames de imagens, como 

tomografias e/ou radiografias, e sob supervisão e orientação de professores 

especialistas em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial. 

A coleta das amostras foi realizada após a remoção dos terceiros molares por 

via não alveolar através de técnicas de osteotomia, curetagem do alveólo e remoção 

do FD. Após remoção do tecido folicular, o mesmo foi fragmentado em duas partes 

com lâmina de bisturi n.15c, e o primeiro fragmento foi fixado em formol tamponado 

a 10% e embebida em parafina para preparação de lâminas histológicas e 

confirmação do diagnóstico. Outro fragmento foi armazenado em tubo contendo 1mL 

de solução conservadora de ácidos nucléicos (RNAholder, BioAgency, Brasil) e 

estocado em um freezer a -80°C até o processamento das amostras. 
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5.3 Critérios de inclusão 

 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram realizados mediante a seleção de 

indivíduos de ambos os gêneros, sem idade específica e que apresentavam os 

terceiros molares mandibulares inclusos, em qualquer posição de inclusão. 

 

 

5.4 Critérios de exclusão 

 

 

Os critérios de exclusão dos indivíduos no estudo foram: não ter aceitado 

em participar do estudo, ter feito uso de antibóticos ou antiinflamatórios nos últimos 

seis meses, ser fumante, apresentar condições sistêmicas alteradas, indivíduos 

imunocomprometidos e indivíduos apresentando os terceiros molares 

mandibulares erupcionados ou semi-inclusos. 

 

 

5.5 Avaliação anatomopatológica 

 

 

Todos as lâminas histológicas das 59 amostras foram preparadas e coradas 

em H&E, coloração de rotina, para avaliação no Laboratório de Patologia Oral e 

Maxilo Facial da Universidade Federal de Minas Gerais. As amostras coletadas só 

foram utilizadas para estudo, caso o diganóstico histopatológico fosse “folículo 

dental”. 

 

 

5.6 Extração do DNA 

 

 

DNA genômico (gDNA) foi isolado de FDs que apresentavam no mínimo 20 

gramas de tecido. Essas amostras estavam armazenadas em solução conservadora 
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de ácidos nucléicos (RNAholder, BioAgency, Brasil) em freezer a -80°C. Foi utilizado 

o Kit comercial de extração DNeasyBlood&Tissue Kit (QIAamp DNA FFPE Tissue 

Kit, Qiagen, Hilden, Germany), seguindo as instruções do fabricante. A concentração 

do gDNA foi determinada por espectrofotometria utilizando o espectrofotômetro 

Nanodrop (NanoDrop instrument 2000; Thermo Fisher Scientific, Wilmington, USA) e 

estocado a -20oC para posterior análise. Foram considerados bons parâmetros de 

pureza do DNA as relações (260/280) acima de 1,8 e relação (260/230) acima de 

1,7. 

 

 

5.7 Avaliação da metilação e hidroximetilação global do DNA 

 

 

A metilação (%5mC) e hidroximetilação (%5hmC) global do DNA foram 

avaliadas nas 59 amostras de FDs. O DNA extraído das amostras de FDs foi 

submetido a reações do tipo ELISA (Ensaio de imunoabsorção enzimática) com 

base em ligações antígeno-anticorpo para avaliação da metilação e hidroximetilação 

global do DNA. Para isso, utilizou-se anticorpo monoclonal para quantificação de 5-

metilcitosina (Quest 5mC™ DNA ELISA Kit, Zymo Research Corp., Irvine, CA, USA) 

e 5-hidroximetilcitosina (Quest 5hmC™ DNA ELISA Kit, Zymo Research Corp., 

Irvine, CA, USA), conforme protocolo do fabricante, com número do catálogo D5325 

(Kit 5mC) e número do catálogo D5425 (Kit 5hmC). Com o intuito de quantificar a 

metilação e hidroximetilação global do DNA, foram feitos ensaios quantitativos que 

utilizam uma enzima e um substrato específico que revela a mudança de cor em 

presença do antígeno em estudo, em alguma amostra (nesse caso, DNA metilado) e 

reflete absorbância. Para cada ensaio ELISA, 5mC e 5hmC, todas as amostras 

foram avaliadas ao mesmo tempo e na mesma experiência. A análise da colorimetria 

foi calibrada para identificar o percentual de metilação e hidroximetilação do DNA em 

cada amostra, baseada no uso de uma curva padrão fornecida pelos kits utilizados.   

A absorbância foi analisada no espectrofotômetro Epoch™Microplate 

Spectrophotometer (BioTek, Winooski, USA), usando um leitor de placas ELISA para 

medir absorbância a 405 nm, sendo que em cada poço foi utilizado 100ng de DNA. 

Com os valores de absorvância obtidos por amostra, a partir do padrão da reação, 

foram calculadas as porcentagens de metilação global de DNA (5mC e 5hmC, 
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separadamente) para cada amostra. Em seguida, os valores percentuais foram 

analisados isoladamente e em conjunto. 

 

 

5.8 Imuno-histoquímica (pERK1/2) 

 

 

Para avaliar a ativação da via MAPK/ERK nas amostras de FDs, foi 

examinada a imunorreatividade pERK1/2 em 46 amostras de FDs de 46 indivíduos. 

A imuno-histoquímica foi realizada seguindo procedimentos padrão. Os cortes com 

espessura de 4µm foram colocados em lâminas silanizadas (Star Frost, 

Braunschweig, Germany). A recuperação anti-gênica foi realizada utilizando uma 

solução tampão TRIS-EDTA (pH 8,0), e o bloqueio da peroxidase endógena foi 

realizada com metanol/peróxido de hidrogênio 3%. A incubação do anticorpo 

primário foi realizada utilizando o anticorpo monoclonal de coelho anti- pERK1 / 2 

(Thr202/Tyr204, CST # 4376), diluído a 1:100, overnight a 4°C. O sistema de 

detecção utilizado foi o polímero Envision – dual link system HPR (Dako, Carpinteria, 

CA, EUA) que foi incubado por 90 minutos a 4°C.  A diaminobenzidina (Dako North 

America, Carpinéia, EUA) foi utilizada como cromógeno. As lâminas foram 

contracoradas com hematoxilina de Mayers.  

A expressão imuno-histoquímica de pERK1/2 foi avaliada utilizando-se  uma 

estimativa visual da proporção de células marcadas com coloração nuclear positiva, 

tanto na porção epitelial quanto mesenquimal,  independetemente da intensidade. 

Essa estimativa visual foi categorizada em três grupos: menos de 10% de células 

positivas; entre 10 e 50% de células positivas ou mais de 50 % de células positivas. 

A avaliação foi feita por dois observadores diferentes (N.B.P. e V.C.B.M), e apenas a 

marcação nuclear foi considerada. Em um segundo momento, os resultados foram 

reavaliados por um terceiro avaliador (C.C.G.) Casos em que houve discordância 

foram reavaliados e um consenso foi obtido.  
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

As estatísticas descritivas e inferenciais foram executadas no software R 

versão 3.6.1. Para avaliação da relação entre variáveis numéricas, foram criados 

diagramas de dispersão com o suavisador do tipo locally estimated scatterplot 

smoothing (LOESS). As relações em que a curva do suavizador indicou linearidade 

foram quantificadas através do coeficiente de correlação de Spearman. A 

normalidade foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Diferenças de medianas do 

conteúdo de 5mC e 5hmC entre sexo e o lado da extração foram avaliadas com o 

teste de Mann-Whitney para amostras independentes. O nível de significância foi 

estabelecido em 0,05. Análise de potência a priori e post hoc foram realizadas na 

versão G-power 3.1.9.4, usando proporções e tamanhos de efeito observados para 

calcular o tamanho da amostra para atingir 80% de power e power obtido, 

respectivamente. 

Para a análise estatística dos resultados da imuno-histoquímica de pERK1/2, 

foi utilizado o software IBM SPSS Statistics para Windows, versão 21.0 (Armonk, 

NY: IBM Corp.), por meio do qual foi avaliada a normalidade dos dados pelo teste de 

Shapiro-Wilk. A marcação por imuno-histoquímica foi categorizada em três grupos 

(Grupo 1: ≤ 10%, Grupo 2: >10% a ≤50 e Grupo 3: >50). O teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis foi usado para comparar as idades desses três grupos. Além disso, 

Wilcoxon-Mann-Whitney (W) foi utilizado para comparar a mediana das idades entre 

o Grupo 1 (IHQ≤ 10%) com os Grupo 2 e 3 (IHQ>10%). O nível de significância foi 

determinado em 0,05. 
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7 RESULTADOS 

 

 

7.1  Metilação do DNA 

 

 

7.1.1 Caracterização da amostra utilizada na análise da metilação global do DNA 

 

 

As características dos indivíduos das amostras de FDs submetidas ao estudo 

da metilação do DNA estão mostradas na Tabela 1. Os resultados na distribuição 

por sexo mostram que a maior parte dos indivíduos era do sexo feminino, sendo 39 

(66,1%) do sexo feminino e 20 (33.9%) do sexo masculino. A média de idade dos 

indivíduos foi de 19,56 anos, variando de 13 a 31 anos. 

 

 

Tabela 1 - Características clínicas dos indivíduos das 59 amostras de FDs do 

estudo da metilação do DNA. 

Amostra    
# 

                                   Informações Clínicas 

Idade Sexo Lado 

1 21 Feminino Direito 

2 16 Feminino Direito 

3 25 Feminino Esquerdo 

4 20 Feminino Esquerdo 

5 23 Feminino Esquerdo 

6 17 Feminino Direito 

7 17 Masculino Esquerdo 

8 17 Feminino Direito 

9 18 Masculino Direito 

10 17 Feminino Direito 

11 19 Feminino Esquerdo 

12 16 Masculino Esquerdo 

13 20 Feminino Direito 

14 30 Feminino Direito 

15 31 Masculino Direito 

16 27 Masculino Esquerdo 

17 17 Feminino Esquerdo 

18 17 Masculino Esquerdo 
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19 20 Masculino Direito 

20 17 Masculino Direito 

21 17 Masculino Direito 

22 17 Feminino Direito 

23 17 Feminino Direito 

24 20 Feminino Esquerdo 

25 19 Feminino Direito 

26 16 Masculino Esquerdo 

27 16 Masculino Direito 

28 15 Masculino Esquerdo 

29 17 Feminino Direito 

30 19 Feminino Esquerdo 

31 23 Masculino Direito 

32 17 Feminino Direito 

33 17 Feminino Esquerdo 

34 23 Feminino Esquerdo 

35 25 Feminino Esquerdo 

36 19 Feminino Esquerdo 

37 15 Feminino Esquerdo 

38 17 Masculino Direito 

39 22 Feminino Direito 

40 13 Feminino Direito 

41 19 Masculino Direito 

42 18 Feminino Direito 

43 18 Feminino Esquerdo 

44 24 Masculino Esquerdo 

45 17 Masculino Esquerdo 

46 22 Feminino Direito 

47 18 Feminino Esquerdo 

48 27 Feminino Esquerdo 

49 18 Feminino Esquerdo 

50 17 Masculino Esquerdo 

51 22 Feminino Esquerdo 

52 24 Feminino Esquerdo 

53 19 Feminino Direito 

54 22 Feminino Direito 

55 18 Feminino Direito 

56 17 Masculino Esquerdo 

57 18 Feminino Esquerdo 

58 30 Masculino Esquerdo                          

59 17 Feminino Direito 

 

Fonte: De Menezes VCB, 2020. 
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Todos as amostras de FDs foram obtidas da região posterior de mandíbula 

após extração dos terceiros molares inclusos. Em relação ao lado, 29 (49,15%) 

amostras de FD foram extraídas do lado direito, e 30 (50,85%) foram extraídas do 

lado esquerdo conforme. 

 

 

7.1.2 Análise da metilação e hidroximetilação global do DNA nos FDs 

 

 

Os gráficos apresentados indicam a relação entre o conteúdo de 5hmC, 5mC 

e idade dos indivíduos. Nota-se que a relação entre 5hmC x idade e 5mC x idade 

não são tipicamente lineares ao longo de todo o tempo, tanto pela disposição dos 

pontos quanto pela forma da curva em azul que descreve esses pontos. No entanto, 

uma relação inversamente proporcional foi observada entre o conteúdo de 5hmC e 

idade até os 19 anos (vide linha vermelha pontilhada, coeficiente de correlação de 

Spearman = -0.552, p = 0.0003, n = 38). Não foi observada relação entre o conteúdo 

de 5hmC e 5mC (FIGURA 4). 

 
 
Figura 4.  Relação entre metilação global do DNA, a hidroximetilação global 

do DNA e a idade dos indivíduos estimada usando locally estimated scatterplot 
smoothing (linha azul) e intervalo de confiança de 95% em torno de smooth (área 
cinza em torno da linha azul). (A) A relação entre 5hmC e idade não foi linear 
(presença de pontos de dados esparsos e formato da curva azul). Uma correlação 
inversa foi observada entre o conteúdo de 5hmC e a idade até 19 anos (linha 
pontilhada vermelha) (coeficiente de correlação de Spearman = - 0,552, p=0,0003, 
n=38). (B) A relação entre 5mC e idade não foi linear (presença de pontos de dados 
esparsos e formato da curva azul) e nenhuma correlação pode ser testada. (C) Não 
houve relação entre 5hmC e 5mC. O conteúdo de 5hmC e 5mC é expresso em 
porcentagem. 
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Fonte: De Souza RP, 2020. 

 

Considerando os 59 indivíduos das amostras de FD, a média da metilação 

global da 5hmC das amostras foi de 0,04 com um desvio padrão de 0,06; e a média 

da metilação global da 5mC foi de 65,82 com um desvio padrão de 33,08 conforme 

observado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Descritivas da idade, 5hmC e 5mC de acordo com o sexo, idade e 

lado da extração das amostras de FDs. 

Todos 

variável n média 

desvio 

padrão mediana min max erro padrão 

5hmC 59 0.04 0.06 0.00 0.00 0.32 0.01 

5mC 59 65.82 33.08 66.89 0.00 100.00 4.31 

idade 59 19.56 3.92 18.00 13.00 31.00 0.51 

Feminino 

5hmC 39 0.03 0.07 0.00 0.00 0.32 0.01 

5mC 39 65.80 32.65 62.44 0.00 100.00 5.23 
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idade 39 19.56 3.45 19.00 13.00 30.00 0.55 

Masculino 

5hmC 20 0.04 0.06 0.00 0.00 0.20 0.01 

5mC 20 65.86 34.77 67.44 0.00 100.00 7.77 

idade 20 19.55 4.82 17.00 15.00 31.00 1.08 

Direito 

5hmC 29 0.03 0.06 0.00 0.00 0.32 0.01 

5mC 29 71.32 30.31 68.00 0.00 100.00 5.63 

idade 29 19.10 3.85 18.00 13.00 31.00 0.71 

Esquerdo 

5hmC 30 0.04 0.06 0.00 0.00 0.20 0.01 

5mC 30 60.50 35.24 56.89 0.00 100.00 6.43 

idade 30 20.00 4.01 18.50 15.00 30.00 0.73 

Fonte: De Siqueira EC, 2020. 

 

Os dados não sugerem que idade (p = 0.25), 5hmC (p = 0.33) e 5mC (p = 

0.86) tenham medianas diferentes entre homens e mulheres. Do mesmo modo, as 

medianas de idade (p = 0.39), 5hmC (p = 0.99) e 5mC (p = 0.22) não diferem entre 

os lados esquerdo e direito. As distribuições de 5hmC e5 mC não aparentam ser 

diferentes por sexo e lado, conforme Figura 5. 

 

Figura 5. Distribuição da metilação global do DNA e hidroximetilação global 
do DNA entre os sexos e os lados da extração dos dentes impactados/folículos 
dentários. Linhas verticais representam valores medianos de 5hmC ou 5mC 
percentuais com base no sexo ou lado da extração. (A) A distribuição de 5hmC não 
foi diferente de acordo com o sexo (teste de Mann-Whitney, p=0,33). (B) A mediana 
de 5hmC não foi diferente de acordo com o lado da extração dentária (teste de 
Mann-Whitney, p=0,99). As linhas de valor medianas são sobrepostas em a 0. (C) A 
mediana de 5mC não parece ser diferente de acordo com o sexo (teste de Mann-
Whitney, p=0,86). (D) A distribuição de 5mC não parece ser diferente de acordo com 
o lado da extração dentária (teste de Mann-Whitney, p=0,22). 
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 Fonte: De Souza RP, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Imunoexpressão da pERK1/2  

 

 

7.2.1 Caracterização da amostra da imunoexpressão de pERK1/2 

 

 

As características clínicas dos casos em que foi avaliada a imunoexpressão 

de pERK1/2 eram em sua maioria de mulheres (67,4%), enquanto que 32,6% eram 

de homens. A mediana de idade dos indíviduos foi de 19,00 anos, variando de 16 a 

31 anos. 
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7.2.2 Análise da expressão imuno-histoquímica de pERK1/2  

 

 

Os resultados obtidos das amostras de FDs dos indivíduos do estudo da 

imunoexpressão de pERK 1/2 estão descritas na Tabela 3. Através da avaliação por 

estimativa visual, 21/46 (46%) das amostras apresentaram menos de 10% de 

células positivas (incluindo uma amostra negativa), 11/46 (24%) apresentaram entre 

10 e 50% de células positivas e 14/46 (30%) apresentaram mais de 50% de células 

positivas. As amostras de FD apresentaram um padrão variável de marcação 

nuclear em tecido epitelial e conjuntivo, conforme imagens representativas da 

marcação imuno-histoquímica de pERK1/2 na Figura 6. 

Figura 6. Observa-se a presença de um padrão variável de marcação em 

tecido epitelial e em tecido conjuntivo, com presença de marcação nuclear intensa 
(A) ou em um menor percentual de células (B) em áreas de epitélio escamoso. O 
epitélio reduzido do orgão de esmalte também mostrou padrão variável de imuno-
expressão de pERK1/2, exibindo marcação nuclear em uma grande proporção de 
células (C) ou em áreas focais (D).   
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Fonte: Gomes CC, 2020. 

 

Não foi observada diferença entre a distribuição das idades quando 

comparada com a imunomarcação de pERK1/2 dos três grupos (KW=0,642, df=2, 

p=0,726). Também não foi identificado diferença quando comparada a mediana das 

idades entre o grupo de FDs com positividade ≤10% com os casos que 

apresentaram >10% de marcação (W=227,000, p=0,426). 

 

 

Tabela 3 - Resultado da imunoexpressão de pERK1/2 por amostra de Folículo 

Dental. 

Amostra Sexo Idade Imunoexpressão pERK 1/2 

1 F 19 negativo 

2 F 18 < 10% 

3 F 20 < 10% 

4 F 22 < 10% 

5 M 16 < 10% 

6 F 17 < 10% 

7 F 19 < 10% 

8 F 17 < 10% 

9 F 30 < 10% 

10 F 17 < 10% 

11 F 17 < 10% 

12 F 24 < 10% 

13 M 24 < 10% 

14 M 16 < 10% 

15 M 17 < 10% 

16 F 19 < 10% 

17 M 18 < 10% 

18 F 17 < 10% 

19 M 20 < 10% 

20 F 22 < 10% 

21 M 17 < 10% 

22 F 22 10 - 50% 

23 M 16 10 - 50% 

24 M 18 10 - 50% 

25 F 17 10 - 50% 

26 M 27 10 - 50% 

27 F 23 10 - 50% 

28 F 25 10 - 50% 
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29 F 27 10 - 50% 

30 F 19 10 - 50% 

31 F 17 10 - 50% 

32 F 15 10 - 50% 

33 F 23 > 50% 

34 F 25 > 50% 

35 F 21 > 50% 

36 F 16 > 50% 

37 F 17 > 50% 

38 F 20 > 50% 

39 M 17 > 50% 

40 F 17 > 50% 

41 M 30 > 50% 

42 M 31 > 50% 

43 F 17 > 50% 

44 M 17 > 50% 

45 M 19 > 50% 

46 F 22 > 50% 

Fonte: Gomes CC, 2020. F: Feminino; M: Masculino. Avaliação por estimativa visual 
da imunoexpressão de pERK1/2 por amostra de FD. 21 amostras apresentaram 
menos de 10% de células positivas (incluindo uma amostra negativa), 11 amostras 
apresentaram entre 10 e 50% de células positivas e 14 apresentaram mais de 50 % 
de células positivas. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

O FD é um tecido formado durante a odontogênese e contribui para a 

formação do órgão dental (BRKİĆ, 2014). Estudos recentes têm demonstrado que 

componentes que contribuem para a formação do elemento dental durante a 

odontogênese são importantes no processo de tumorigênese (DINIZ et al., 2017), 

sendo essas lesões caracterizadas por semelhanças morfológicas e moleculares 

com os tecidos dos quais se originam (BALIC A, THESLEFF I,2015). 

Ocasionalmente, as células FD, por razões ainda desconhecidas, levam à formação 

de cistos e tumores, que incluem, entre outros, cistos dentígeros e tumores 

odontogênicos epiteliais centrais, como ameloblastomas e carcinomas de células 

escamosas intraósseas (ARAUJO, KOWALSKI, RODRIGUES, ALMEIDA, LOPES-

PINTO & ALVES, 2014; BODNER, MANOR; CHRETIEN, CARPENTER, WHITE, 

HARRAH & LIGHTBODY, 1970; COLBERT, BRENNAN, THEAKER & EVANS, 2012; 

GARDNER, 1975; GAY-ESCODA, CAMPS-FONT, LÓPEZ-RAMÍREZ & VIDAL- BEL, 

2015; GLOSSER & CAMPBELL, 1999; HANKEY & PEDLER, 1957; IDE, 

SHIMOYAMA, HORIE & KANEKO, 1999;  IDE et  al., 2008; KRAMER & SCRIBNER, 

1965; LEE & LOKE, 1967; ; MANGANARO, CROSS & STARTZELL, 1997; 

MEADOW, 1966; PANNEERSELVAM, PARAMESWARAN, KAVITHA & 

PANNEERSELVAM, 2017; REICHART & PHILIPSEN, 2004; SCIUBBA, FANTASIA 

& KAHN, 2001; SHEAR & VAN DER WAAL, 2011;  STEPHENS, KOGON & REID, 

1989; WALDRON & MUSTOE, 1989; WILLIAMS & NEWMAN, 1963). 

Evidências de transformação patológica dos tecidos DF derivam de relatos de 

casos de cistos e tumores originários desses tecidos ou de investigações clínico-

patológicas observacionais (SATHEESAN, TAMGADGE, TAMGADGE, BHALERAO 

& PERIERA, 2016). Existe maior incidência de alterações patológicas em indivíduos 

mais velhos do que em indivíduos mais jovens (BAYKUL et al., 2005), com forte 

correlação entre a incidência de alteração cística nos tecidos foliculares e a idade 

(ADELSPERGER et al., 2000). Quanto mais tempo o dente permanece impactado, 

maior o risco de desenvolvimento de cistos ou tumores (TASCI, 2015).  

O envelhecimento representa um dos principais fatores de risco conhecidos 

para o desenvolvimento de doenças, pois os padrões epigenéticos mudam ao longo 
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do tempo de vida e podem ser importantes contribuintes para esse processo de 

envelhecimento (LOPEZ V, FERNÁNDEZ AF, FRAGA MF, 2017). Na metilação do 

DNA, a idade é um fator importante na alteração de seu padrão (KNAPOWKI et al., 

2002), e essas alterações estão relacionadas à expressão aberrante ou a 

sileciamento gênico (SHARMA, et al., 2010) estando esse processo muitas vezes 

desregulado nas células tumorais (YOO e JONES, 2006), incluindo tumores 

odontogênicos (MOREIRA et al., 2009a). Além disso, alterações dinâmicas de 5mC 

e 5hmC podem ser críticas para a regulação da amelogênese (YOSHIOTA, 

MINAMIZAKI & YOSHIKO, 2015). 

Neste estudo os padrões globais de metilação e hidroximetilação do DNA 

foram avaliados no FD associado a terceiros molares impactados. A metilação global 

do DNA (porcentagem de 5mC) e a hidroximetilação global do DNA (porcentagem 

de 5hmC) e a correlação entre os valores de ambos com a idade foram testadas, a 

fim de buscar mudanças nesse padrão durante o envelhecimento. Os resultados 

mostraram que o percentual de 5hmC no FD tende a diminuir linearmente com o 

envelhecimento até os 19 anos.  

Esse declínio de 5hmC com o aumento da idade corresponde a um fenômeno 

estabelecido de hipometilação global associada à idade, previamente observado em 

humanos (BUSCARLET, TESSIER, PROVOST, MOLLICA & BUSQUE, 2016; 

TORAÑO et al., 2016; XIONG et al., 2015), e também em camundongos 

(KOCHMANSKI et al., 2018). Outros, no entanto, observaram uma correlação 

positiva entre a idade e os níveis de 5hmC no sangue de pacientes saudáveis 

(JIANG et al., 2017).  

A hipometilação global desencadeia a instabilidade cromossômica, permitindo 

a ocorrência de mutações mais facilmente e a superexpressão de proto-oncogenes 

(BURZYNSKI, 2005). Essa discrepância pode ser devido a vários fatores que 

influenciam a metilação, mas provavelmente reflete o conteúdo global altamente 

variável do conteúdo de 5hmC em diferentes tecidos e linhagens de células 

humanos normais relatados anteriormente (KRIAUCIONIS & HEINTZ, 2009; 

NESTOR et al., 2012). Notavelmente, altos níveis de 5hmC são observados no 

cérebro (KRIAUCIONIS & HEINTZ, 2009). É importante notar que a hidroximetilação 

do DNA representa uma marca forte e reproduzível da idade cronológica (XIONG et 

al., 2015). No FD, parece que a diminuição da hidroximetilação global do DNA com a 

idade também é um fenômeno notável, no entanto, suas implicações biológicas 
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ainda precisam ser esclarecidas. Apesar de a distribuição celular da 5hmC ainda 

não estar bem documentada, Haffner et al. (2011) verificaram uma profunda redução 

do conteúdo de 5hmC em tumores da próstata, mama e cólon, sugerindo que a 

perda dessa base está associada à carcinogênese. 

Com o aumento da idade há uma diminuição global progressiva na 

hidroximetilação, sendo a redução de 5hmC muito maior que a de 5mC 

(BUSCARLET et al., 2016). Tahiliani et al. (2009) relatam que em células 

embrionárias os níveis de 5hmC vão diminuindo ao longo da diferenciação. Em 

relação à metilação global do DNA, uma redução nos níveis globais de 5mC desde o 

nascimento até a velhice foi relatada anteriormente (BUSCARLET, TESSIER, 

PROVOST, MOLLICA & BUSQUE, 2016). Issa JP (2003) descreve que células e 

tecidos normais em envelhecimento mostram perda progressiva do conteúdo de 

5mC, principalmente em sequências repetidas de DNA, mas também em áreas 

potenciais reguladoras de genes. Esse declínio é um fenômeno bem estabelecido de 

hipometilação global associada à idade, anteriormente observada em seres 

humanos (GONZALO, 2010).  

Em contrapartida Chen et al. (2012) examinaram os níveis globais de 5hmC 

no hipocampo de camundogos, e detectaram um ganho de 5hmC durante o 

envelhecimento, sugerindo que o 5hmc poderia atuar como marcador epigenético e 

não apenas como intermediário da desmetilação do DNA. 

A metilação e hidroximetilação globais do DNA não se correlacionaram em 

nosso estudo. Tal resultado está de acordo com estudos anteriores que também não 

observaram correlação de 5mC e 5hmC no sangue e tecidos normais (NESTOR et 

al., 2012; GODDERIS et al., 2015). Na comparação entre sexo (feminino e 

masculino) e porcentagem de 5hmC ou 5mC, não houve diferença. Semelhante, 

outros pesquisadores não detectaram nenhuma diferença de 5hmC e 5mC em 

relação ao sexo em células humanas, sangue ou saliva de voluntários saudáveis ( 

GODDERIS et al., 2015; WEBER et al., 2005). 

A hidroximetilação e a metilação globais do DNA no FD não foram 

investigadas anteriormente. Além das alterações globais de metilação e 

hidroximetilação do DNA durante o envelhecimento, a hipermetilação específica de 

genes pode levar ao silenciamento de vários genes, incluindo os responsáveis pelo 

controle do ciclo celular (BURZYNSKI, 2005). Além de estudos que investigaram a 

metilação do DNA em genes-alvo em tumores odontogênicos (MOREIRA et al., 
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2009b; GOMES et al., 2010; COSTA et al., 2017), poucos estudos avaliaram o 

padrão específico de metilação do DNA dos genes no FD (AI et al., 2018; Li et al., 

2018;  GOPINATHAN, KOLOKYTHAS, LUAN & DIEKWISCH, 2013; MOREIRA et 

al., 2009a). 

 A metilação do DNA é um dos mecanismos epigenéticos mais bem 

elucidados e entendidos (SMITH e MEISSNER, 2013), porém há escassez de dados 

no que se refere ao perfil de metilação do DNA em FDs. Portanto a  metilação do 

DNA pode representar um passo fundamental no caminho pelo qual o tecido normal 

sofre transformação em  tumor (COSTA et al., 2017), e o 5hmC pode ter um papel 

influente na desmetilação do DNA durante o envelhecimento (TORANO et al., 2016). 

 Além de os padrões epigenéticos do DNA sofrerem alterações durante o 

envelhecimento, vias de sinalização celular também podem sofrer alterações com o 

envelhecimento cronológico do indivíduo. As vias de sinalização MAPK/ERK 

regulam atividades celulares de crescimento, proliferação, diferenciação, 

sobrevivência, desenvolvimento e aprendizado (DHILLON et al., 2007, SHAUL YD e 

SEGER R, 2007, XIA et al., 1995) e quando desregulada podem induzir a 

progressão de várias doenças (PLOTNIKOV et al., 2011). Em tecidos normais como 

no sistema nervoso central, ERK1/2 participam ativamente do desenvolvimento e 

plasticidade neuronais (ORBAN et al., 1999; SWEATT, 2001), contribuem para a 

plasticidade do sistema visual ( NASKA et al., 2004), além de atuarem na ativação 

de muitos tipos celulares como linfócito T (GORGAS et al., 1996). Em contra partida, 

Pereira et al. (2019) encontraram granulomas piogênicos orais com ativação da via 

de sinalização MAPK/ERK, ocorrendo independentemente das mutações BRAF, 

KRAS, HRAS, NRAS, GNA11 e GNA14. Nickolaychuk et al. (2002) encontraram 

pERK1/2 em cisto dentígero, cisto radicular e FDs, tanto no núcleo quanto no 

citoplasma. Nesse mesmo estudo seus resultados indicam que o ERK1 e sua forma 

fosforilada, pERK1/2, são expressos em tecidos epiteliais de origem odontogênica.  

Em nosso estudo observamos ativação da via MAPK/ERK em amostras de 

FDs, 21/46 (46%) das amostras apresentaram menos de 10% de células positivas 

(incluindo uma amostra negativa), 11/46 (24%) apresentaram entre 10 e 50% de 

células positivas e 14/46 (30%) apresentaram mais de 50 % de células positivas. 

Gorgas et al. (1996) relatam que em camundongos a atividade ERK desses linfócitos 

T podem ter um declínio com o aumento da idade. Hutter et al. (2000) descrevem 

que em hepatócitos de ratos idosos a atividade ERK está reduzida se comparados a 
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hepatócitos de ratos jovens. Em humanos, células T mostraram atividades da ERK 

diminuídas durante o envelhecimento (BEIGING et al., 1997). 

Nos nossos resultados não foi observada diferença entre a distribuição das 

idades quando comparada com a imunomarcação de pERK1/2. Estudos adicionais 

são importantes para entender a ativação da via pERK1/2 em FDs durante seu 

envelhecimento. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados mostraram que o percentual de 5hmC tende a diminuir com o 

aumento da idade, sendo observada uma correlação inversa entre a 

hidroximetilação do DNA e a idade (até os 19 anos). Essa diminuição dependente da 

idade nos níveis de 5hmC observada não foi acompanhada de alterações nos níveis 

de 5mC. Estudos adicionais são necessários para determinar o significado biológico 

da redução da hidroximetilação global do DNA com a idade no FD. 

 O estudo do padrão de imunoexpressão de ERK1/2 fosforilada mostrou um 

padrão variável de imunoexpressão desta proteína, e diferenças não foram 

observadas na distribuição da idade de acordo com o padrão de pERK1/2.  

Nosso estudo sugere que os FDs passam por um estado de hipometilação 

global do DNA com o aumento da idade cronológica do indivíduo, de forma 

semelhante ao que ocorre em outros tecidos normais. Além disso, sugerem que a 

expressão da forma fosforilada de pERK1/2, um marcador de ativação da via de 

sinalização celular MAPK/ERK, ocorre nas células dos FDs de forma indepedente da 

idade dos indivíduos.  
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Abstract 

Objective Despite the high frequency of impacted teeth and increased frequency of 

lesions in dental follicles (DF) with aging, DF age-changes remain unclear. We 

compared the global methylation and hydroxymethylation profiles in DF in relation to 

age.  

Design DF associated with impacted lower third molars were obtained from 59 

individuals. Global DNA methylation (5mC content) and hydroxymethylation (5hmC) 

were evaluated by ELISA. We tested the correlation between 5mC and 5hmC 

content, and the correlation of each with patients’ age. The differences in age, 5mC, 

and 5hmC in DF from males/females, and location (left/right mandible) was tested. 

Results The mean age of the 59 individuals was 19.56 ± 3.92, ranging from 13 to 31 

years, and most were women (n=39). 5hmC content and age up to 19 years were 

inversely correlated (Spearman’s correlation coefficient=-0.552, p=0.0003, n=38). 

There was no relationship between 5hmC and 5mC content. There was no difference 

in the medians of age (p=0.25), 5hmC (p=0.33) and 5mC (p=0.86) between males 

and females, nor in the medians of age (p=0.39), 5hmC (p=0.99) and 5mC (p=0.22) 

between the left/right side of the tooth extraction. 
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Conclusion An inverse correlation between 5hmC and age was established, with no 

correlation between 5mC and 5hmC content in DF. The biological meaning of such a 

decrease of global DNA hydroxymethylation with age in DF remains to be clarified. 

 

Keywords: 5hC; 5hmC; DNA methylation; aging; dental follicles; epigenetics 
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1 Introduction  

Cases of impacted teeth are highly prevalent worldwide, showing an 

approximate prevalence of 16% in the adult population, with the third molars being 

the most frequently impacted teeth (Dachi & Howell, 1961; Al-Zoubi, Alharbi, 

Ferguson & Safar, 2017). Dental follicles (DF) or pericoronal follicular tissue are 

composed of epithelial (reduced enamel organ) and ectomesenchymal structures 

that surround the crown of the tooth after enamel formation. DFs are retained in 

cases of impacted teeth and can be studied when extracting third molars or other 

impacted teeth. Despite the high frequency of impacted teeth, there exists a paucity 

of research regarding DF biological changes.  

After enamel formation, DF reduced epithelium suffers squamous metaplasia, 

while the remnants of the dental lamina tend to disappear with age (Stanley, Krogh & 

Pannkuk, 1965; de Mello Palma et al., 2018). In retrospective studies of DF 

submitted for histopathological evaluation, odontogenic cysts and tumors are 

eventually diagnosed in addition to carcinomas. This indicates the significant role of 

these structures in the development of significant and even life-threatening diseases 

(Eversole, 1999; Curran, Damm & Drummond, 2002; Yildirim, Ataoğlu, Mihmanli, 

Kiziloğlu & Avunduk, 2008; Slater, 2009). A recent systematic review and meta-

analysis concluded that the prevalence of odontogenic cysts and tumors associated 

with impacted third molars is 5.3%, and this prevalence is higher among individuals 

older than 40 years (Mello, Melo, Kammer, Speight & Rivero, 2019).  

Some advocate the elective removal of impacted teeth based on the 

significant risk of destructive cysts and tumor development from DF tissues (Assael, 

2002). Additionally, the incidence of both locally destructive and life-threatening 

diseases originating from DF tissues increases with age. On this basis, the early 

removal of impacted teeth is desirable, and histopathological evaluation of the 
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associated DF is highly recommended (Assael, 2002; Curran, Damm & Drummond, 

2002; Yildirim, Ataoğlu, Mihmanli, Kiziloğlu & Avunduk, 2008; Slater, 2009; Mello et 

al., 2019). However, managing impacted teeth is a clinical dilemma, and oral 

surgeons are frequently discouraged from sending DF for pathologic examination by 

insurance companies that may refuse to pay the pathology bill (Carl, Goldfarb & 

Finley, 1995; Assael, 2002; Curran, Damm & Drummond, 2002). Although it is known 

that the frequency of pathologic lesions in DF increases with aging, published 

information on the genetic and epigenetic background of DF is unavailable, and it 

remains unknown if there are considerable changes in this profile with aging. The 

occurrence of genetic and epigenetic alterations in DF with subjects’ aging has never 

been explored, thereby remaining completely obscure. 

We have previously assessed the presence of three hotspot mutations, BRAF 

p.V600E, KRAS p.G12V, and p.G12R in DF associated with asymptomatic impacted 

teeth. These mutations are highly frequent in two epithelial odontogenic tumors—

ameloblastoma and adenomatoid odontogenic tumor—and we hypothesized that 

they could be detected in some DF. However, our hypothesis was not confirmed 

since we did not identify these mutations (Coura et al., 2019).  

Besides somatic mutations, epigenetic events, including DNA methylation, 

lead to inappropriate expression or silencing of genes without a change in their 

coding sequence (Holliday & Pugh, 1975; Egger, Liang, Aparicio and Jones, 2004). 

Epigenetic patterns change during the aging process (Christensen et al., 2009) and, 

notably, comparing newborn CpG methylation and centenarian methylomes, a trend 

towards demethylation over a lifetime has been reported (Heyn et al., 2012). DNA 

global hypomethylation is usually accompanied by local hypermethylation during 

aging (Jung & Pfeifer, 2015). Some studies have investigated the methylation pattern 



82 
 

of targeted genes in DF and observed the presence of methylation in the P16, P27, 

and RB1 genes (Moreira et al., 2009). However, the pattern of global DNA 

methylation in DF has not been previously investigated. Methylation of the C5 position 

of cytosine residues (5-methylcytosine, 5mC) in DNA has been recognized as an 

epigenetic silencing mechanism of fundamental importance (Holliday & Pugh, 1975; 

Valinluck & Sowers, 2007). 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) results from the 

oxidation of 5mC, and its levels are approximately 0.1% in mammalian tissues, with 

great variation (Globisch et al., 2015). The functional significance of 5hmC as an 

epigenetic mark is poorly understood, but it seems to be  associated with activated 

transcription (Breiling & Lyko, 2015).  

Since alterations occur in the global methylation profile of different tissues with 

advancing age, we compared the global methylation and hydroxymethylation profiles 

in DF samples from young and older individuals. We hypothesized that the global 

DNA methylation and hydroxymethylation in DF can be changed throughout the 

aging process. 

 
 

2 Materials and Methods 

 

2.1 Sample selection and clinical data 

The study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of 

Minas Gerais (UFMG) (protocol 2.144.768). Written informed consent was obtained 

from all patients, and the study was performed in accordance with the Declaration of 

Helsinki. A convenience sample of DF associated with impacted lower third molars 

was obtained from 59 healthy individuals, irrespective of sex or age, or inclusion 

position at the Oral Surgery Clinics of UFMG. Individuals who did not want to 

participate in the study, reported antibiotics or anti-inflammatory use in the past six 
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months, were smokers, showed systemic alterations or were immunocompromised, 

and cases of mandibular 3rd molars erupted or with semi-inclusion were excluded 

from the study. 

Each DF sample was cut into two parts. One fragment was formalin-fixed 

paraffin-embedded for diagnosis confirmation. The other piece was stored in a tube 

containing 1mL of nucleic acid preservation solution (RNAholder, BioAgency, Brazil) 

and stored at -80oC until the time of sample processing. Clinical data including age, 

sex, and location of the teeth were obtained from all patients.  

2.2 DNA isolation 

Genomic DNA (gDNA) was isolated from DF using the DNeasy® Blood & 

Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany) according to the manufacturer instructions. 

gDNA concentration (ng/µL), as well as its purity considering the absorbance ratios 

A260nm/A280nm of ~1.8 and A260nm/A230nm of ~2.0 (Wilfinger, Mackey & Chomczynski, 

1997), were determined using a NanoDrop™ 2000 spectrophotometer (Thermo 

Fisher Scientific, Wilmington, USA). The DNA was stored at -20ºC for subsequent 

analysis.  

2.3 Global DNA methylation 

The levels of 5mC and 5hmc were evaluated by submitting 100 ng of gDNA of 

each sample to an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The ELISA assay 

was carried out using the Quest 5mC™ DNA ELISA Kit (catalog number D5325) and 

Quest 5hmC™ DNA ELISA Kit (catalog number D5425), both from Zymo Research 

Corp. (Irvine, CA, USA), following the manufacturer’s protocol. For each ELISA 

assay, 5mC and 5hmC, all samples were evaluated at the same time and in the 

same experiment. Colorimetric analysis was performed to identify the percentage of 

DNA methylation and hydroxymethylation of each sample. These percentual values 
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were obtained based on the standard curve provided by the kits and the individual 

absorbance. To determine the absorbance of each sample, an Epoch™Microplate 

Spectrophotometer (BioTek, Winooski, USA) was used with absorbance read at 405 

nm. Global DNA methylation and hydroxymethylation were expressed as the 

percentage of 5mc and 5hmc, respectively. 

2.4 Statistical analyses 

 Descriptive and inferential statistics were carried out on R (version 3.6.1). 

Locally estimated scatterplot smoothing (LOESS) were created to evaluate the 

relationship between numerical variables. Spearman correlation coefficient was 

estimated where a linear association was observed. Normality was evaluated using 

Shapiro-Wilk test. Median differences of 5mC and 5hmC between sex and side of 

extraction of DF tissue were analyzed using Mann-Whitney test for independent 

samples. The level of statistical significance was set at 0.05. A priori and post hoc 

power analysis was conducted on G-power version 3.1.9.4 using observed ratios and 

effect-sizes to calculate sample size to reach 80% power and obtained power, 

respectively. 

 

3 Results 

The clinical data of the individuals from whom DF were collected are shown in 

Table 1. The mean age of the 59 individuals was 19.56 ± 3.92 (range 13-31) years, 

and most were women (n=39). A similar proportion of cases occurred in each 

mandibular side (left n=30; right n=29). The median value of global DNA 

hydroxymethylation (5hmC) of all DF samples was zero, while the median value of 

global methylation (5mC) in DNA was 66.89% (Table 2). 
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Figure 1 shows the relationship between 5hmC, 5mC, and the individuals’ ages. The 

relationship between 5hmC vs age and 5mC vs age was not typically linear over time 

(Figure 1A and B). An inversely proportional relationship was observed between 

5hmC content and age up to 19 years (Spearman’s correlation coefficient=-0.552, 

p=0.0003, n=38) (Figure 1A). There was no relationship between 5hmC and 5mC 

content (Figure 1C). Additionally, there was no difference in the medians of age 

(p=0.25), 5hmC (p=0.33) and 5mC (p=0.86) between men and women (Figure 2A 

and C). Similarly, there was no difference in the medians of age (p=0.39), 5hmC 

(p=0.99) and 5mC (p=0.22) between the left and right sides of the tooth extraction 

(Figure 2B and D). Obtained power ranged from 0.05 to 0.34 since reflecting low 

nominal differences between evaluated groups. 

 

4 Discussion 

Occasionally, DF cells for yet-unknown reasons lead to the formation of cysts 

and tumors, which include but are not restricted to dentigerous cysts, odontogenic 

keratocysts, and central epithelial odontogenic tumors, such as ameloblastomas and 

intraosseous squamous cells carcinomas (Hankey & Pedler, 1957; Williams & 

Newman, 1963; Kramer & Scribner, 1965; Meadow, 1966; Lee & Loke; 1967; 

Chretien, Carpenter, White, Harrah & Lightbody, 1970; Gardner 1975; Stephens, 

Kogon & Reid, 1989;  Waldron & Mustoe, 1989; Manganaro, Cross & Startzell, 1997; 

Glosser & Campbell, 1999; Ide, Shimoyama, Horie & Kaneko, 1999; Sciubba, 

Fantasia & Kahn, 2001; Reichart & Philipsen, 2004;  Ide et al., 2008; Bodner, Manor, 

Shear & van der Waal, 2011; Colbert, Brennan, Theaker & Evans, 2012; Araujo, 

Kowalski, Rodrigues, de Almeida, Lopes-Pinto & Alves, 2014; Gay-Escoda, Camps-

Font, López-Ramírez & Vidal-Bel, 2015; Panneerselvam, Parameswaran, Kavitha & 

Panneerselvam, 2017). Evidence of pathologic transformation of the DF tissues is 



86 
 

derived either from case reports of cysts and tumors originating in these tissues or 

from observational clinicopathological investigations (Satheesan, Tamgadge, 

Tamgadge, Bhalerao & Periera, 2016). The incidence of pathological alterations is 

higher among older individuals compared to younger ones (Baykul, Saglam, Aydin & 

Başak, 2005), with a strong correlation between the incidence of cystic alterations in 

follicular tissues and age (Adelsperger, Campbell, Coates & Tomich, 2000).  

Aging is one of the main known risk factors for diseases since epigenetic 

patterns change over time (Lopez, Fernández & Fraga, 2017). Age plays an 

important role in the changes that occur in DNA methylation patterns (Romanov & 

Vanyushin, 1981; Knapowski, Wieczorowska-tobis & Witowski, 2002), which are 

related to the aberrant expression or silencing of genes (Sharma, Kelly & Jones, 

2010). DNA methylation is often dysregulated in tumor cells (Yoo & Jones, 2006), 

including odontogenic tumors (Moreira et al., 2009). Furthermore, dynamic changes 

in 5mC and 5hmC may be critical for the regulation of amelogenesis (Yoshiota, 

Minamizaki & Yoshiko, 2015). 

In the present study, the global DNA methylation and hydroxymethylation 

patterns were evaluated in DF associated with impacted third molars. The global 

DNA methylation (percentage of 5mC) and global DNA hydroxymethylation 

(percentage of 5hmC) and the correlation between the values of both with age were 

tested in order to search for changes in this pattern during aging. An inverse 

correlation was observed between 5hmC content and age up to 19 years. This 

decline in 5hmC with aging is consistent with the established phenomenon of age-

associated global hypo-hydroxymethylation previously observed in humans (Xiong et 

al., 2015; Buscarlet, Tessier, Provost, Mollica & Busque, 2016; Toraño et al., 2016) 

as well as in mice (Kochmanski et al., 2018). Others, however, observed a positive 
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correlation between age and 5hmC levels in healthy patients’ blood (Jiang et al., 

2017). This discrepancy may be due to several factors that are known to influence 

methylation, but most probably reflects the highly variable global contents of 5hmC 

content in different normal human tissues and cell lines previously reported 

(Kriaucionis & Heintz, 2009; Nestor et al., 2012). Notably, high 5hmC levels are 

observed in the brain (Kriaucionis & Heintz, 2009). Of note, DNA hydroxymethylation 

represents a strong and reproducible mark of chronological age (Xiong et al., 2015). 

In DF, it seems that the decrease in global DNA hydroxymethylation with age is also 

a remarkable phenomenon, however, its biological implications remain to be clarified. 

Regarding global DNA methylation, a reduction in global 5mC levels from birth 

to old age has been previously reported (Buscarlet, Tessier, Provost, Mollica 

& Busque, 2016). This decline is a well-established phenomenon of age-associated 

global hypomethylation previously observed in humans (Gonzalo, 2010).  In our 

study, the percentage of 5mC and age was not associated with time, precluding the 

correlation evaluation.  

Global DNA methylation and hydroxymethylation were not correlated in our 

study. This result is in line with previous studies that also did not observe a 

correlation of 5mC and 5hmC in blood and normal tissues (Nestor et al., 2012; 

Godderis et al., 2015). When comparing sex (women vs. men) with the percentage of 

5hmC or 5mC, no difference was observed. Similar to our findings, other 

investigators did not detect any differences in sex in human cells, blood or saliva 

from healthy volunteers (Weber et al., 2005; Godderis et al., 2015). Considering 

previous work showed differences in third molar agenesis frequency between right 

and left jaw sides (Sujon, Alam & Rahman, 2016; Trakinienė et al., 2018), we 

compared the tooth extraction side (right vs. left) with the percentage of 5hmC or 
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5mC and did not observe any difference.  We aimed to test the correlation of global 

methylation and hydroxymethylation with age in human DF. Although global DNA 

methylation changes with chronological aging, global DNA methylation and 

hydroxymethylation can also be influenced by environmental exposures, including 

chemical and nonchemical stressors, in addition to nutritional factors (Dao et al., 

2014; Martin & Fry, 2018), which could not be addressed in our study. 

Global DNA hydroxymethylation and methylation in DF have not been 

previously investigated. Besides global DNA methylation/hydroxymethylation 

changes during aging, gene-specific hypermethylation can lead to the silencing of 

several genes, including those responsible for cell cycle control (Burzynski, 2005). 

There are studies that investigated DNA methylation in target genes in odontogenic 

tumors (Moreira et al., 2009; Gomes et al., 2010; Costa et al., 2017), and few studies 

have evaluated specific DNA methylation patterns of genes in DF (Moreira et al., 

2009; Gopinathan, Kolokythas, Luan & Diekwisch, 2013; Ai et al., 2018; Li et al., 

2018).  

In the present DF cohort, the relationship between 5mC and 5hmC with age 

was not linear over time, and an inverse correlation between DNA 

hydroxymethylation and age (up to 19 years) was found. This age-dependent 

decrease in 5hmC levels observed was not accompanied by changes in the levels of 

5mC, as there was no correlation between 5mC and 5hmC content in DF. In 

conclusion, we provide evidence of global DNA hydroxymethylation changes with 

age in human DF. Further studies are necessary to determine the biological 

significance of decreased global DNA hydroxymethylation with age in DF. 
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Table 1. Clinical data of the 59 samples of dental follicles associated with impacted 

lower third molars. 
 

Sample 
# 

Clinical Information 

Age Sex Side 

1 21 Female Right 
2 16 Female Right 
3 25 Female Left 
4 20 Female Left 
5 23 Female Left 
6 17 Female Right 
7 17 Male Left 
8 17 Female Right 
9 18 Male Right 

10 17 Female Right 
11 19 Female Left 
12 16 Male Left 
13 20 Female Right 
14 30 Female Right 
15 31 Male Right 
16 27 Male Left 
17 17 Female Left 
18 17 Male Left 
19 20 Male Right 
20 17 Male Right 
21 17 Male Right 
22 17 Female Right 
23 17 Female Right 
24 20 Female Left 
25 19 Female Right 
26 16 Male Left 
27 16 Male Right 
28 15 Male Left 
29 17 Female Right 
30 19 Female Left 
31 23 Male Right 
32 17 Female Right 
33 17 Female Left 
34 23 Female Left 
35 25 Female Left 
36 19 Female Left 
37 15 Female Left 
38 17 Male Right 
39 22 Female Right 
40 13 Female Right 
41 19 Male Right 
42 18 Female Right 
43 18 Female Left 
44 24 Male Left 
45 17 Male Left 
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46 22 Female Right 
47 18 Female Left 
48 27 Female Left 
49 18 Female Left 
50 17 Male Left 
51 22 Female Left 
52 24 Female Left 
53 19 Female Right 
54 22 Female Right 
55 18 Female Right 
56 17 Male Left 
57 18 Female Left 
58 30 Male Left 
59 17 Female Right 

 
 
 

Table 2. Percentage of DNA methylation and hydroxymethylation of the dental 

follicles, according to sex, age and side of extraction.  

 

 
Variable Group n Mean SD Median Min Max Range Obtained 

power 

Hydroxymethylation 
% 

Total 59 0.04 0.01 0 0 0.32 0-0.32 - 
Sex Men 20 0.04 0.06 0 0 0.20 0-0.20 0.131 

Women 39 0.03 0.07 0 0 0.32 0-0.32 
 

Age 
(y.o.) 

≤20 42 0.04 0.05 0 0 0.20 0-0.20 -2 
21-25 12 0.03 0.09 0 0 0.32 0-0.32 
≥26 5 0.05 0.09 0.01 0 0.20 0-0.20 

 
Side Right 29 0.03 0.06 0 0 0.32 0-0.32 0.143 

Left 30 0.04 0.07 0 0 0.20 0-0.20 
 

Methylation % Total 59 65.82 4.31 66.89 0 100 0-100 - 
Sex Men 20 65.86 34.76 67.44 0 100 0-100 0.054 

Women 39 65.80 32.65 62.44 0 100 0-100 
 

Age 
(y.o.) 

≤20 42 70.58 30.94 74.11 0 100 0-100 -2 
21-25 12 56.37 31.42 31.42 21.33 100 21.33-

100 
 

≥26 5 48.53 49.61 49.61 0 100 0-100 
Side Right 29 71.32 30.31 68 0 100 0-100 0.345 

Left 30 60.50 35.24 56.89 0 100 0-100 
 

1Sample size required to reach 80% power would be 813 women and 417 men (using 
1.95 women: men observed ratio). 2Categorized age is presented for descriptive 
purposes only. Data analysis was performed using age as continuous variable. 
(Cohen, 1983). 3Sample size required to reach 80% power would be 560 right and 
544 left teeth (using 1.03 right left observed ratio). 4Sample size required to reach 
80% power would be 6,032,823 women and 3,093,755 men (using 1.95 women: men 
observed ratio). 5Sample size required to reach 80% power would be 123 right and 
119 left teeth (using 1.03 right left observed ratio). 



99 
 

Figure legends 

 

Figure 1. Relationship between global DNA methylation, global DNA 

hydroxymethylation and the individuals’ ages estimated using locally 

estimated scatterplot smoothing (blue line) and 95% confidence interval 

around smooth (grey area around the blue line). (A) The relationship between 

5hmC and age was not linear over time (presence of sparse data points and the 

shape of blue curve). An inverse correlation was observed between 5hmC content 

and age up to 19 years (red dotted line) (Spearman’s correlation coefficient = -0.552, 

p = 0.0003, n = 38). (B) The relationship between 5mC and age was not linear over 

time (presence of sparse data points and the shape of blue curve) and no correlation 

could be tested. (C) There was no relationship between 5hmC and 5mC content. The 

5hmC and 5mC contents are expressed as percentages. 

 

Figure 2. Distribution of DNA methylation and global DNA hydroxymethylation 

across sex and side of extraction of impacted teeth/dental follicles. Vertical lines 

represent median values of 5hmC or 5mC percentage based on sex or side of 

extraction. (A) 5hmC median does not appear to be different according to sex (Mann-

Whitney test, p = 0.33). (B) 5hmC median does not appear to be different according 

to the side of tooth extraction (Mann-Whitney test, p = 0.99). The median value lines 

are overlapped at 0. (C) 5mC median does not appear to be different according to 

sex (Mann-Whitney test, p = 0.86). (D) 5mC median does not appear to be different 

according to the side of tooth extraction (Mann-Whitney test, p = 0.22).  
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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