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RESUMO 

 

CARVALHO, Gustavo Vinícius Sousa. Análise de mutações nos 

genes MSX1 e PAX9 em pacientes com agenesia dentária 

familial não-sindrômica. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Odontologia) – Departamento de Odontologia da 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. 

 

 

    A agenesia dentária, anomalia dentária mais frequente em 

humanos, é a ausência de formação de dentes decíduos e/ou 

permanentes em decorrência de distúrbios na odontogênese. 

Clinicamente, a agenesia dentária tanto sindrômica quanto 

não‐sindrômica, esporádica ou familial, pode ser classificada em 

hipodontia, oligodontia ou anodontia com base no número de 

dentes ausentes. Sua etiologia genética é demonstrada pela 

associação com mutações em genes importantes no 

desenvolvimento embrionário. Estudos moleculares em famílias 

com agenesia dentária têm identificado mutações em diversos 

genes que codificam fatores de transcrição dentre eles o MSX1 e 

o PAX9. O objetivo deste estudo foi investigar mutações nos 

genes MSX1 e PAX9 em famílias com agenesia dentária 

acompanhadas na Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de 

Odontologia do Hospital Universitário de Brasília. Este estudo 

incluiu pacientes com diagnóstico clínico e radiográfico de 

agenesia dentária. Para a análise de mutações dos genes foi 

realizada a coleta de amostra de sangue dos casos-índice (n=16 

pacientes) de cada família, extração do DNA genômico, 

amplificação por reação de polimerização em cadeia, purificação 

e sequenciamento automático. As sequências foram analisadas 

com o auxílio do software Sequencher®. A caracterização clínica 

mostrou variabilidade da agenesia dentária com relação ao 

número, à localização e à simetria dos dentes afetados, tanto 

entre as famílias quanto entre os indivíduos de uma mesma 



 

 

família. Nove famílias apresentaram hipodontia e sete, 

oligodontia. O sequenciamento não revelou mutações no exon 1 

do gene MSX1 porém para o gene PAX9 foram identificadas 

variações (c.717C>T rs12881240 e c.718G>C p.Ala240Pro 

rs4904210) de sequência já relatadas na literatura como 

polimorfismos. Novos estudos utilizando a abordagem com 

sequenciamento de nova geração poderão contribuir na 

identificação das bases moleculares da agenesia dentária nos 

pacientes estudados.  

 

Palavras-chave: Agenesia Dentária; Análise molecular; gene 

MSX1, gene PAX9  

 

Relevância Clínica O diagnóstico molecular da agenesia 

dentária, anomalia dentária mais frequente em humanos, 

permitirá fazer aconselhamento genético para as famílias assim 

como permitirá compreender melhor a etiopatogenia da agenesia 

dentária. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

    Tooth agenesis is the most common dental anomaly in 

humans. It is defined as the absence of formation of teeth due to 

disturbances in odontogenesis. It can be clinically classified as 

hypodontia, oligodontia or anodontia based on the number of 

missing teeth. Molecular studies of families with non-syndromic 

tooth agenesis have shown mutations affecting mainly two genes 

encoding transcription factors, MSX1 and PAX9. The aim of this 

study it was to investigate mutations on genes MSX1 and PAX9 

in families with dental agenesis. This study included patients with 

clinical and radiographic diagnosis of tooth agenesis from Oral 

Care Center for Inherited Diseases at University Hospital of 

Brasília. Venous blood samples were collected from all index 

cases (n = 16), and genomic DNA was isolated. PCR primers for 

intronic sequences flanking the two exons of MSX1 gene were 

used to amplify DNA templates for sequence analysis. Sequence 

traces were analyzed with the Sequencher®software. Clinical 

characterization showed variability in number, location and 

symmetry of affected teeth, both among families and among 

individuals of the same family teeth. Nine families had hypodontia 

and seven had oligodontia. Sequencing revealed no mutations in 

the coding region of the homeodomain of MSX1. However, on 

PAX9's gene was found sequences variations(c.717C>T 

rs12881240 e c.718G>C p.Ala240Pro rs4904210) already known 

as Polymorphisms. Newer studies on sequencing approach of 

next generation can contribute to a better understanding to 

genetic mechanisms involved in dental agenesis manifestation on 

studied cases.  

 

KEYWORD: Tooth agenesis; Molecular analysis; gene MSX1; 

gene PAX9 

 



 

 

Clinical Relevance: The molecular diagnosis of dental agenesis, a 

more frequent dental anomaly in humans, will allow genetic 

counseling for families as well as better understanding the 

etiopathogenesis of dental agenesis.
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RESUMO 

 

Análise de mutações nos genes MSX1 e PAX9 em pacientes 

com agenesia dentária familial não-sindrômica. 

 

Resumo 

 

  A agenesia dentária, anomalia dentária mais frequente em 

humanos, é a ausência de formação de dentes decíduos e/ou 

permanentes em decorrência de distúrbios na odontogênese. 

Clinicamente, a agenesia dentária tanto sindrômica quanto 

não‐sindrômica, esporádica ou familial, pode ser classificada em 

hipodontia, oligodontia ou anodontia com base no número de 

dentes ausentes. Sua etiologia genética é demonstrada pela 

associação com mutações em genes importantes no 

desenvolvimento embrionário. Estudos moleculares em famílias 

com agenesia dentária têm identificado mutações em diversos 

genes que codificam fatores de transcrição dentre eles o MSX1 e 

o PAX9. O objetivo deste estudo foi investigar mutações nos 

genes MSX1 e PAX9 em famílias com agenesia dentária 

acompanhadas na Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de 

Odontologia do Hospital Universitário de Brasília. Este estudo 

incluiu pacientes com diagnóstico clínico e radiográfico de 

agenesia dentária. Para a análise de mutações dos genes foi 

realizada a coleta de amostra de sangue dos casos-índice (n=16 

pacientes) de cada família, extração do DNA genômico, 

amplificação por reação de polimerização em cadeia, purificação 

e sequenciamento automático. As sequências foram analisadas 

com o auxílio do software Sequencher®. A caracterização clínica 

mostrou variabilidade da agenesia dentária com relação ao 

número, à localização e à simetria dos dentes afetados, tanto 

entre as famílias quanto entre os indivíduos de uma mesma 

família. Nove famílias apresentaram hipodontia e sete, 

oligodontia. O sequenciamento não revelou mutações no exon 1 
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do gene MSX1 porém para o gene PAX9 foram identificadas 

variações (c.717C>T rs12881240 e c.718G>C p.Ala240Pro 

rs4904210) de sequência já relatadas na literatura como 

polimorfismos. Novos estudos utilizando a abordagem com 

sequenciamento de nova geração poderão contribuir na 

identificação das bases moleculares da agenesia dentária nos 

pacientes estudados.  

 

Palavras-chave: Agenesia Dentária; Análise molecular; gene 

MSX1, gene PAX9  

 

Relevância Clínica: O diagnóstico molecular da agenesia 

dentária, anomalia dentária mais frequente em humanos, 

permitirá fazer aconselhamento genético para as famílias assim 

como permitirá compreender melhor a etiopatogenia da agenesia 

dentária. 
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ABSTRACT 
 

    Tooth agenesis is the most common dental anomaly in 

humans. It is defined as the absence of formation of teeth due to 

disturbances in odontogenesis. It can be clinically classified as 

hypodontia, oligodontia or anodontia based on the number of 

missing teeth. Molecular studies of families with non-syndromic 

tooth agenesis have shown mutations affecting mainly two genes 

encoding transcription factors, MSX1 and PAX9. The aim of this 

study it was to investigate mutations on genes MSX1 and PAX9 

in families with dental agenesis. This study included patients with 

clinical and radiographic diagnosis of tooth agenesis from Oral 

Care Center for Inherited Diseases at University Hospital of 

Brasília. Venous blood samples were collected from all index 

cases (n = 16), and genomic DNA was isolated. PCR primers for 

intronic sequences flanking the two exons of MSX1 gene were 

used to amplify DNA templates for sequence analysis. Sequence 

traces were analyzed with the Sequencher®software. Clinical 

characterization showed variability in number, location and 

symmetry of affected teeth, both among families and among 

individuals of the same family teeth. Nine families had hypodontia 

and seven had oligodontia. Sequencing revealed no mutations in 

the coding region of the homeodomain of MSX1. However, on 

PAX9's gene was found sequences variations(c.717C>T 

rs12881240 e c.718G>C p.Ala240Pro rs4904210) already known 

as Polymorphisms. Newer studies on sequencing approach of 

next generation can contribute to a better understanding to 

genetic mechanisms involved in dental agenesis manifestation on 

studied cases.  

 

KEYWORD: Tooth agenesis; Molecular analysis; gene MSX1; 

gene PAX9 
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Clinical Relevance: The molecular diagnosis of dental agenesis, a 

more frequent dental anomaly in humans, will allow genetic 

counseling for families as well as better understanding the 

etiopathogenesis of dental agenesis. 
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INTRODUÇÃO 
 

    A Odontogênese é orquestrada por células de origem epitelial 

e ectomesenquimal, as quais progridem em estágios 

morfológicos e funcionais bem definidos. O centro desse 

processo é uma serie sequencial e cuidadosamente coordenada 

de interações recíprocas epitélio-mesenquimais (Thesleff, 2003; 

Frazier et al., 2017). As interações recíprocas entre tecidos 

epiteliais e mesenquimais desempenham um papel fundamental 

na morfogênese dos dentes e regulam todos os aspectos do 

desenvolvimento dentário (Balic et al., 2015). Distúrbios no 

desenvolvimento dentário podem gerar anomalias de número, 

tamanho, forma ou estrutura dental. A anomalia de 

desenvolvimento craniofacial mais comum em humanos é a 

agenesia dentária. É definida como a ausência na formação de 

dentes decíduos e/ou permanentes em decorrência de falhas na 

odontogênese (Vastardis, 2000). Pode ocorrer como uma 

condição isolada, associada a fissuras lábio-palatinas e também 

é descrita como uma característica em mais de 120 síndromes 

(Arte e Pirinen, 2003; Vieira, 2003). 

    Clinicamente, a agenesia dentária tanto sindrômica quanto 

não-sindrômica, esporádica ou familial, pode ser classificada em 

hipodontia, oligodontia ou anodontia com base no número de 

dentes ausentes (Courbone, 2007). A agenesia de um a seis 

dentes, exceto os terceiros molares, é denominada hipodontia (; 

Arte et al., 2001; Arte e Pirinen, 2003; Kapadia et al., 2007). A 

agenesia de mais de seis dentes, exceto os terceiros molares, é 

denominada oligodontia (Shalk-van der Weide et al., 1993). A 

completa ausência de desenvolvimento dos dentes é conhecida 

como anodontia e ocorre em casos raros associados a 

síndromes (Arte e Pirinen, 2003). Alguns autores também 

denominam de hipodontia severa ou hipodontia grave os casos 
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em que um indivíduo apresenta agenesia mais de seis dentes, 

exceto os terceiros molares (Rune e Sarnäs, 1974; Wong et al., 

2005; Endo et al., 2006).  

    O diagnóstico da agenesia dentária é realizado a partir do 

exame clínico completo e radiográfia panorâmica, para dentes 

decíduos a partir dos três anos e para dentes permanentes a 

partir dos doze anos, excluindo os terceiros molares. A agenesia 

dentária é diagnosticada quando o dente não está presente 

clinicamente nem radiograficamente, sem histórico de exodontia 

prévia. 

    A prevalência da agenesia de um ou mais dentes varia de 

acordo com o tipo de dentição observada (decídua ou 

permanente), com a ancestralidade da população estudada e 

com o grupo de dentes considerados (Vastardis, 2000). A 

prevalência na dentição decídua varia de 0,4% em populações 

européias (Carvalho et al., 1998) a 2,4% em crianças japonesas 

(Yonezu et al., 1997). Uma prevalência de 0,6% foi relatada em 

um estudo feito com crianças no Sul do Brasil (Kramer et al., 

2008) e de 0,29% em crianças do Distrito Federal (Gomes et al., 

2014). Na dentição decídua em um estudo realizado na 

Dinamarca com crianças com agenesia dentária mais da metade 

das crianças (54,9%) apresentaram agenesia de apenas um 

dente decíduo e 7,8% de mais de dois dentes decíduos. A 

ausência congênita de molares primários, caninos e incisivos 

centrais superiores foi extremamente rara. (Daugaard-Jensen et 

al., 1997). Em um estudo com crianças japonesas o incisivo 

lateral decíduo inferior foi o dente com maior prevalência de 

ausência. (Yonezu et al., 1997). 

 

    A dentição permanente é mais frequentemente afetada que a 

decídua (Vastadis, 2000). A amplitude de valores de prevalência 

observada nos estudos populacionais indica diferenças geo-

demográficas (Polder et al., 2004). Em um estudo em São José 
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dos Campos, foi relatada uma prevalência de 24,37% da 

agenesia dentária, sendo de 20,39% para agenesia apenas de 

terceiros molares, 2,89% para agenesia de outros dentes e 

terceiros molares e de 1,49% para agenesia de outros dentes 

sem agenesia de terceiros molares (Castilho et al., 1990). 

Excluindo os terceiros molares, uma prevalência de 9,3% foi 

relatada em estudo realizado na cidade de São Paulo (Ciamponi 

e Frassei, 1999).  Em estudo realizado em pacientes ortodônticos 

DF, a frequência encontrada foi de 6,3% (Gomes et al., 2010). 

 

    Os dentes mais frequentemente ausentes na dentição 

permanente são os terceiros molares (Lavelle et al., 1970; Müller, 

1970; Castilho et al., 1990; Meza, 2003). Excluindo os terceiros 

molares, o segundo grupo de dentes mais frequentemente 

afetados varia em diferentes populações. Vários trabalhos 

relatam que o grupo de dentes mais afetado por agenesia, 

excluindo os terceiros molares, são os segundos pré-molares 

(Rolling, 1980; Thongudomporn e Freer, 1998; Bäckman e 

Wahlin, 2001; Polder et al., 2004; Mattheeuws et al., 2004; Endo 

et al., 2006). Outros autores encontraram que os incisivos 

laterais superiores são o grupo de dentes mais afetado por 

agenesia (Müller, 1970; Ciamponi e Frassei, 1999; Meza, 2003; 

Altug-Atac e Erdem, 2007; Gomes et al., 2010). A agenesia de 

caninos inferiores, primeiros e segundos molares e incisivos 

centrais superiores é considerada rara (Polder et al., 2004). A 

agenesia de um ou dois dentes é mais frequentemente 

observada correspondendo de 58,7% a 88% dos casos de 

indivíduos afetados com agenesia (Haavikko, 1971; Rolling, 

1980; Davis, 1987; Polder et al., 2004; Endo et al., 2006). Em 

cerca de 2% dos indivíduos com agenesia dentária, seis ou mais 

dentes estão ausentes (Haavikko, 1971; Polder et al., 2004). 

    Sabe-se que a etiologia da agenesia dentária possui um 

importante componente hereditário (Brook e Ekanayake, 1980; 
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Kapadia et al., 2007). Os estudos demonstram um modo de 

herança autossômica dominante com expressividade variável e 

penetrância incompleta em famílias nas quais vários indivíduos 

apresentam agenesia dentária (Kim e Simmer, 2004; De Muynck 

et al. 2004; Xuan et al., 2008; Mostowska et al., 2012; Wong et 

al., 2014). Até o presente, a etiologia genética da agenesia 

dentária tem sido demonstrada pela identificação de mutações 

nos genes MSX1, PAX9, AXIN2, EDA, EDAR, EDARADD, 

WNT10A, GREMLIN2 (van den Boogaard et al., 2012; Arte et al., 

2014 Sarkar et al., 2014, Frazier et al., 2017 Kantaputra et al., 

2015 ).  

    Mutações associadas à agenesia dentária foram identificadas 

primeiro no gene MSX1 (Vastardis et al., 1996). O MSX1 

(ENSG00000163132, OMIM *142983) está localizado no 

cromossomo 4 (4p16.1) e contém dois exons. Ele codifica o fator 

de transcrição MSX1, que é fundamental no desenvolvimento 

embrionário e na odontogênese (Sarapura et al., 1997; Shetty et 

al., 1999). Ele é expresso no ectomesênquima do germe dental, 

especialmente nos estágios de botão e capuz, como resposta 

aos sinais moleculares do epitélio odontogênico (Thesleff, 2003). 

Mutações no MSX1 constituem fatores de risco para a agenesia 

dentária. Estas mutações afetam preferencialmente o 

desenvolvimento de terceiros molares e segundos pré-molares 

resultando em oligodontia seletiva (Vastardis et al., 1996; 

Nieminen, 2009; Mostowska et al., 2012). 

    O gene PAX9 (ENSG00000198807, OMIM *167416) está 

localizado no cromossomo 14q13.3 e é formado por quatro 

exons. Evidencias demonstram que a proteína PAX 9 

desempenha um importante papel no desenvolvimento crânio-

facial (Wang J et al., 2011). PAX9 é um fator de transcrição 

contendo domínios pareados que desempenha um papel 

essencial na padronização da dentição murina (Mensah JK et al., 

2004). Mutações e polimorfismos no PAX9 foram associados à 
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agenesia dentária em humanos (Nieminen et al., 2001; Kula et 

al., 2008; Wang et al., 2012).  Nos seres humanos, as mutações 

no PAX9 estão associadas a fenótipos de agenesia dentária 

familiar que envolvem principalmente dentes posteriores. Além 

disso, mutações no PAX9 foram relatadas principalmente na 

região do exon 2, mas também nos exons 1 e 4. O exon 2 

codifica o domínio de ligação, que é uma importante área do fator 

de transcrição, pois ela que permite a ligação com o gene-alvo e, 

portanto, afeta a função do fator de transcrição e do gene-alvo 

(Klein et al., 2005). 

 

O objetivo deste estudo foi investigar mutações nos genes MSX1 

e PAX9 em famílias com agenesia dentária acompanhadas na 

Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de Odontologia do 

Hospital Universitário de Brasília. 

 

 

SUJEITOS E MÉTODOS 
 
     

    Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), Ministério da Saúde, em 22 de novembro de 

2001, parecer 1440/2001, registro 3120. 

Este estudo fez parte da pesquisa de doutorado da Raquel 

Ribeiro Gomes. (GOMES, Raquel Ribeiro. Agenesia dentária: 

avaliação clínica e molecular. 2015. Xii, 103 f., il. Tese Doutorado 

em Ciências da Saúde – Universidade de Brasília, 2015.) 

    Participaram pacientes com diagnóstico clínico e radiográfico 

de agenesia dentária familial não-sindrômica atendidos na 

Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de Odontologia do 

HUB a partir de março de 2003 e que concordaram em participar 

deste estudo. 

    Para investigar as variantes nos genes MSX1 e PAX9, foi 

realizada a coleta de amostra de 10 a 20 ml de sangue venoso 
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de todos os pacientes examinados em tubos Vaccuntainer 

contendo EDTA como agente anticoagulante (Coming®). O DNA 

foi extraído usando o Wizard Genomic DNA purification Kit 

(Promega, Madison, WI) e armazenado a -20°C. O DNA 

genômico foi utilizado como substrato para amplificação dos 

genes MSX1 e PAX9, utilizando-se pares de oligonucleotídeos 

iniciadores previamente descritos para cada gene: PAX9 (Lammi 

et al., 2003), MSX1 (Quin et al.,2013). Na reação de amplificação 

foram utilizados 50 ng de DNA genômico, 0,2 mM de cada 

desoxinucleotídeo (dNTP), 50 ng de cada oligonucleotídeo 

iniciador, 1,25 U da enzima Taq platinum DNA polimerase 

(Invitrogen®), tampão de reação e cloreto de magnésio 

fornecidos e usados conforme recomendado pelo fabricante, 

resultando em um volume final de 50 μL. A amplificação foi 

realizada em termociclador PTC-100 (MJ Research, Inc. 

Waltham, MA). Para confirmação da amplificação dos fragmentos 

de interesse, os produtos de PCR foram corados com brometo 

de etídio (0,5 μg/mL), submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1%, visualizados em luz ultravioleta e fotografados. Os 

produtos da amplificação foram enviados para empresa 

terceirizada para purificação e sequenciamento. A análise dos 

cromatogramas, alinhamentos e comparações entre as 

sequências foram realizadas com o auxílio do software 

Sequencher® versão 4.8 demo (Gene Codes corporation). As 

sequências foram comparadas utilizando-se como referência as 

sequências genômicas descritas na base de dados ENSEMBLE 

Human Gen View disponível em 

www.ensembl.org/homo_sapiens/geneview. 

    Minha participação nesse estudo foi na extração do DNA, 

amplificação, acompanhamento da análise dos resultados e 

correlação dos resultados moleculares com o fenótipo dental dos 

pacientes. 

http://www.ensembl.org/homo_sapiens/geneview
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RESULTADOS: 
 
    Foi realizada a análise molecular do gene MSX1 e PAX9 em 
16 casos-índice das famílias com agenesia dentária familial não-
sindrômica. A caracterização clínica mostrou variabilidade quanto 
ao número, à localização e à simetria dos dentes afetados por 
agenesia, tanto entre as famílias quanto entre os indivíduos de 
uma mesma família. Nove famílias apresentaram hipodontia e 
sete apresentaram oligodontia. Nas famílias com diagnóstico de 
hipodontia, os dentes ausentes foram: um ou mais incisivos em 
cinco famílias, segundos pré-molares e incisivos em três famílias 
e segundos molares e segundos pré-molares em uma. Nas sete 
famílias que apresentaram oligodontia, todos os grupos dentários 
foram afetados, exceto os incisivos centrais superiores.  
 
    Foram amplificadas e sequenciadas todas as amostras dos 
casos-índice para o exon 2 do MSX1. Não foram encontradas 
mutações no exon amplificado.  
    Foi feita a análise de sequência dos quatro exons do gene 
PAX9. Dois polimorfismos previamente relatados foram 
encontrados no exon 3, a transversão c.717C>T (p.His239His; 
rs12881240) em heterozigose em quatro pacientes e a 
transversão  c.718G>C (p.Ala240Pro; rs4904210) em sete, sendo 
um caso em homozigose. Não foram encontradas outras 
variantes no PAX9 (Figura 1).  
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Figura 1: Radiografias de pacientes com agenesia dentária não-
sindrômica e os polimorfismos correspondentes no exon 3 do 
gene PAX9. A) Transversão c.717C>T p.His239 B) Transversão 
c.718G>C p.Ala240Pro em heterozigose. C) Transversão 
c.718G>C p.Ala240Pro em homozigose. Os asteríscos nas 
radiografias correspondem aos dentes ausentes. 
 
    A Transversão c.717C>T p.His239 foi encontrada em dois 
pacientes com diagnóstico de hipodontia e dois com diagnóstico 
de oligodontia. Os pacientes com hipodontia apresentaram 
agenesia de incisivos laterais e os com oligodontia apresentaram 
agenesia de pré-molares e molares. Cinco pacientes com 
hipodontia apresentaram a Transversão c.718G>C p.Ala240Pro e 
apenas um com oligodontia. Estes pacientes apresentaram 
principalmente agenesia de incisivos, enquanto o paciente com 
oligodontia apresentou todos os grupos de dentes afetados. A 
tabela apresenta a distribuição dos pacientes com agenesia 
dentária familial não-sindrômica de acordo com o polimorfismo 
encontrado. 
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    A Transversão c.717C>T p.His239 constitui uma variação 
silenciosa e a Transversão c.718G>C p.Ala240Pro resulta em 
uma substituição de Alanina por Prolina no códon 240. 
 
Tabela 1: Distribuição dos pacientes com agenesia dentária 
familial não-sindrômica de acordo com o polimorfismo 
encontrado. 
 
 
Gene PAX9 Exon3 Polimorfismo rs12881240 Transversão 
c.717C>T p.His239 
 
Paciente Diagnóstico Fenótipo 

HYPBR2 Hipodontia 

 

HYPBR8 Hipodontia 

 

OLIBR2 Oligodontia 

 

OLIBR3 Oligodontia 
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PAX9 Exon3 Polimorfismo rs4904210 Transversão c.718G>C 
p.Ala240Pro 
 
Paciente Diagnóstico Fenótipo 

HYPBR1 Hipodontia 

 

HYPBR3 Hipodontia 

 

HYPBR4 Hipodontia 

 

HYPBR7 Hipodontia 

 

HYPBR10 Hipodontia 

 

OLIBR1 Oligodontia 

 

OLIBR4 Oligodontia 

 
 
Os dentes preenchidos em preto correspondem aos dentes 
ausentes e em cinza, dentes pequenos/conóides. 
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DISCUSSÃO 
 
    A abordagem do presente estudo foi a de genes candidatos. 
Mutações no exon 2 do gene MSX1 não foram identificadas nos 
16 casos-índice com agenesia dentária familial não-sindrômica 
analisados neste estudo. Mutações no gene MSX1 (OMIM 
*142983) têm sido relatadas associadas à etiologia de formas de 
agenesia dentária não-sindrômica (Vastardis et al., 1996; Lidral e 
Reising, 2002; Kim et al., 2006; Mostowska et al., 2006; Xuan et 
al., 2008; Mostowska et al., 2012; Wong et al., 2014; AlFawaz et 
al., 2015; Tatematsu et al., 2015). A maioria destas mutações 
ocorrem no exon 2, na região que codifica o homeodomain (HD) 
do fator de transcrição. O HD é importante para que o MSX1 
exerça sua função de sinalização na odontogênese, a partir do 
ectomesênquima para a cascata morfogênica epitelial, uma vez 
que é a região do HD que faz a ligação para regular a transcrição 
dos genes-alvo (Kist et al., 2005; Jernvall et al., 2012).  
 
    Mutações no genes MSX1 representam somente de 3% dos 
casos de agenesia (van den Boogaard et al., 2012). Até o 
presente 13 mutações tem sido relatadas no gene MSX1 
associadas à agenesia dentária (http://www.hgmd.cf.ac.uk.). 
Mutações no MSX1 são conhecidas por causar oligodontia 
seletiva e afetam predominantemente terceiros molares e 
segundos pré-molares (Vastardis et al., 1996; van den Boogaard 
et al., 2000; Kim et al., 2006; Pawlowska et al., 2009). A maioria 
dos pacientes analisados neste estudo tinham diagnóstico de 
hipodontia e aqueles pacientes com oligodontia apresentaram 
todos os grupos de dentes afetados por agenesia dentária, 
exceto os incisivos centrais superiores. Apenas uma família 
apresentou agenesia seletiva de dentes posteriores, porém eram 
pacientes com hipodontia. Não foi identificar nehuma mutação.  
    Não é possível excluir que variações de sequência no exon 1 
ou em regiões intrônicas do próprio MSX1 podem estar 
associadas ao fenótipo de algum dos pacientes analisados neste 
estudo, mas também é plausível sugerir variantes em outros 
genes podem ser a causa da agenesia dentária nos indivíduos 
estudados. . a ultima opção é a mais provável 
    Referente ao gene PAX9 (OMIM *167416) 22 mutações foram 
relatadas associadas com a agenesia dentaria (Stockton et al., 
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2000; Nieminen et al., 2001; Das et al., 2002; Frazier-Bowers et 
al., 2002a; Lammi et al., 2003; Mostowska et al., 2003a; 
Jumlongras et al., 2004; Klein et al., 2005; Kapadia et 11 al., 
2006; Hansen et al., 2007; Tallon-Walton et al., 2007; Wang et 
al., 2009; Suda et al., 2011; Liang et al., 2012; Zhu et al. 2012; 
Boeira e Echeverrigaray, 2013; Šery et al., 2015). 
 
    Neste estudo foram encontradas duas variantes no exon 3 do 
PAX9 em 11 dos 16 pacientes analisados. A primeira é uma 
transversão c.717C>T (rs12881240) em heterozigose em quatro 
pacientes e constitui uma variação silenciosa His239 já descrita. 
Foi considerada um polimorfismo numa pequena população afro-
americana (Pawlowska et al., 2010). A outra variação encontrada 
foi a transversão c.718G>C p.Ala240Pro (rs4904210) em sete 
pacientes, sendo um caso em homozigose. Ela resulta em uma 
substituição de alanina por prolina na posição 240 da proteína. 
Foi relatada como sendo polimórfica em muitas subpopulações 
africanas, americanas e européias (Pawlowska et al., 2010). Os 
pacientes com polimorfismos no PAX9 apresentaram 
variabilidade quanto ao número e tipo de dentes ausentes.  
    A transversão c.718G>C p.Ala240Pro no exon 3 do PAX9 já foi 
relatada em estudos prévios, porém os autores não foram 
capazes de associá-la à agenesia dentária devido a alta 
frequência na população geral (Nieminen et al., 2001; Pereira et 
al., 2005; Pan et al., 2008; Pawlowska et al., 2010; Paixão-Côrtes 
et al., 2011). Em um estudo, esta transversão não foi associada à 
agenesia dentária porque os membros afetados de uma família 
também tinham uma mutação adicional A340T no exon 2 
(Nieminen et al., 2001). Um estudo relatou esta variação em 
homozigose em todos os membros com agenesia dentária de 
uma família (Kula et al., 2008). Outro estudo sugeriu que a 
variante PAX9 p.Ala240Pro é um fator de risco para oligodontia 
na população chinesa. A variante p.Ala240Pro é susceptível que 
possa ser uma causa genética da oligodontia, embora a literatura 
anterior tenha sugerido que seja apenas um polimorfismo (Wang 
et al., 2011). 
    O cenário evolutivo relacionado com a origem e prevalência 
dos polimorfismos do PAX9 sugere que o exon 3 é importante na 
capacidade de evolução deste gene (Paixão Côrtes et al. 2011). 
Pouco se sabe sobre o impacto da transversão c.718G>C 
p.Ala240Pro na estrutura e função da proteína PAX9. Especula-
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se que a prolina, devido aos laços entre sua cadeia lateral com o 
átomo de nitrogênio da cadeia principal e um teor de carbono, 
presente na proteína PAX9 mutante, provavelmente poderia 
afetar sua estrutura secundária (Pawlowska E. et al. 2011). 
    Atualmente as pesquisas tem usado a abordagem de 
sequenciamento de nova geração, já que a abordagem de genes 
candidatos utilizando o método de Sanger não foi tão elucidativa. 
(Prasad et al., 2016). Com a nova ferramenta metodológica, são 
utilizados painéis com genes conhecidos permitindo assim 
analisar os genes candidatos simultaneamente. 
 

CONCLUSÃO 
 
    No presente estudo não foi possível identificar mutações nos 

dois genes estudados, porém foram encontradas variantes já 

relatadas na literatura como polimorfismos no gene PAX9. Uma 

análise com uma abordagem diferente, utilizando painéis de 

sequenciamento de nova geração pode contribuir para uma 

melhor compreensão dos mecanismos moleculares da agenesia 

dentária. 
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ANEXOS 
 

 

NORMAS DA REVISTA 
 

O Journal of Dental Research: 

 

Estes manuscritos são baseados em dados clínicos, biológicos, 

Biomateriais e bioengenharia. Manuscritos submetidos como 

pesquisa têm um limite de 3.200 palavras (incluindo introdução, 

materiais, resultados de métodos, Discussão e; Excluindo 

resumos, reconhecimentos, lendas de figuras e referências); Um 

total de 5 figuras ou tabelas; 40 referências; E deve conter um 

resumo de 300 palavras. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
    Srs. pais ou responsável, seu filho(a) está convidado a 
participar de uma pesquisa científica. Este documento destina-se 
a prestar maiores esclarecimentos sobre esta pesquisa e está 
redigido em duas vias, sendo uma para o(a) senhor(a) e outra 
para a cirurgiã-dentista pesquisadora. Por favor, leia com 
atenção e pergunte qualquer coisa que o(a) senhor(a) considerar 
necessária sobre as informações fornecidas a seguir. A 
pesquisadora poderá esclarecer todas as dúvidas que o(a) 
senhor(a) tiver a respeito deste documento e da pesquisa. Seu 
filho(a) apresentou uma alteração no desenvolvimento dos 
dentes decíduos (de leite) chamada de anomalia dentária de 
número. Neste caso, a criança apresenta dentes a mais ou a 
menos do que o normal. Não é uma doença, mas apenas uma 
variação do normal. Em muitos casos não é necessária 
intervenção na dentição decídua, porém é importante detectar o 
mais cedo possível quando ocorrem alterações dentárias, pois o 
diagnóstico precoce irá auxiliar na prevenção de complicações 
na dentição permanente. É recomendada a realização de exame 
radiográfico em crianças que apresentam alterações dentárias na 
dentição decídua para diagnosticar se há também alterações nos 
dentes permanentes. 
 
    O objetivo desta pesquisa é verificar se existe esta relação 
entre as anomalias dentárias de número na dentição decídua e 
na dentição permanente. Para diagnosticar a presença de 
anomalias dentárias, seu filho(a) deverá ser submetido a exame 
físico e radiográfico, que são procedimentos rotineiramente 
utilizados em Odontologia, com duração de cerca de 40 minutos. 
O exame físico consistirá na inspeção visual dos dentes da 
criança, a fim de se contar o número de dentes decíduos 
presentes na boca. O exame radiográfico consistirá de 
radiografia panorâmica e periapical, a fim de se observar a 
presença dos dentes permanentes em formação no interior dos 
ossos maxilares. A dose de radiação a qual seu filho será 
submetido é extremamente pequena, assim, o risco deste exame 
é mínimo. Seu filho(a) poderá sentir desconforto passageiro 
durante a realização dos exames em decorrência da colocação 
no interior da boca de instrumentos rotineiramente utilizados em 



48 

 

exames odontológicos, como, por exemplo, o espelho bucal e a 
película radiográfica periapical. A participação é voluntária, por 
isso o(a) senhor(a) poderá recusar ou desistir que seu filho(a) 
participe. Isso não irá prejudicar o atendimento do seu filho(a) no 
Hospital Universitário de Brasília, nem agora, nem no futuro. O(a) 
senhor(a) não pagará nenhuma quantia para que seu filho(a) 
participe deste estudo, como também não receberá qualquer 
forma de recompensa financeira. Seu filho receberá tratamento 
odontológico de acordo com as necessidades apresentadas 
durante os exames, dentro das limitações dos procedimentos 
disponíveis no serviço público de Odontologia do HUB. Os dados 
dos exames de seu filho(a) ficarão arquivados em prontuário da 
Divisão de Odontologia do HUB, disponíveis para qualquer 
momento em que seu filho(a) procure atendimento odontológico 
nesta Divisão. 
 
Declaro que li e entendi este documento e que todas as minhas 
dúvidas foram esclarecidas.  
Eu__________________________________________________
____ concordo voluntariamente que meu filho(a) 
_________________________________  participe deste estudo 
e autorizo a divulgação dos resultados obtidos em publicações 
científicas e apresentações em eventos científicos (a criança não 
será identificada, apenas os profissionais responsáveis pelo 
exame terão acesso à ficha com os dados de identificação da 
criança). 
 
BRASÍLIA, ___ / ___ / _____ 
 
Assinatura do responsável: 
 _______________________________________________ 
 
Assinatura da pesquisadora: 
 ______________________________________________ 
 
Pesquisadora responsável: Raquel Ribeiro Gomes CRO-DF 
6793Telefone: (61) 8159-1629 
 
Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos Telefone: (61) 
3307-3799 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 


