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Notas 

 

Esta dissertação de mestrado compreende um trabalho desenvolvido durante os 

anos de 2009 a 2011 no Laboratório de Genética do Desenvolvimento do Centro de 

Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo (CEGH/IB-USP). 

 

As referências citadas nos artigos (capítulos 3 e 4) encontram-se ao final de cada 

um, no formato da revista American Journal of Medical Genetics, na qual um dos 

artigos foi aceito para publicação. As referências bibliográficas dos capítulos 1, 2 e 5 

(Introdução, Metodologia Geral e Discussão Geral / Conclusões, respectivamente) 

estão relacionadas ao final da dissertação. 

 

Ambos os artigos estão redigidos em inglês, por motivos referentes à 

publicação. 

 

Para suprir informações omitidas nas metodologias dos artigos, optei por criar 

uma breve seção de Metodologia Geral. 



  

Lista de Abreviações 

 

AIM: marcador informativo de ancestralidade 

CI: intervalo de confiança (confidence interval) 

FL: fissura de lábio somente 

FL+P: fissura de lábio com fissura de palato 

FL±P: fissuras labial com ou sem fissura no palato 

FP: fissura de palato somente 

H
2
: herdabilidade 

Indel: polimorfismo de inserção-deleção 

IRF6: Interferon Regulatory Factor 6 

NS: não sindrômico (a) 

QTL: quantitative trait locus 

SNP: single nucleotide polymorphism 

SVW: síndrome de van der Woude 

TDT: teste de desequilíbrio de transmissão 
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Capítulo 1. Introdução Geral 

 

 

1.1 Aspectos Gerais das Fissuras labiopalatinas 

 

1.1.1 Clínica 

 

As fissuras labiopalatinas caracterizam-se essencialmente pela separação 

incompleta das cavidades oral e nasal, admitindo um grande espectro de variabilidade 

clínica. O acometimento do lábio pode ser unilateral ou bilateral, com a fissura 

atingindo a(s) narina(s) ou não. O palato pode ser acometido por fissura pré-forame 

incisivo anterior e pós-forame; quando a fissura atinge as duas estruturas, a fissura é 

dita transforame. Também podem ser classificadas como uni ou bilaterais (Figs. 1 e 2; 

Schutte e Murray, 1999; Gorlin et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Variabilidade clínica das fissuras labiopalatinas, em crianças atendidas durante a 

realização do projeto. A) Fissura labial unilateral direita; B) Fissura labial bilateral; C) Fissura 

de palato; D) Detalhe de fissura de palato submucosa com úvula bífida. 
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Figura 2 – Esquema da variabilidade clínica das fissuras palatinas. A) Fissura pré-forame 

unilateral. B) Fissura pré-forame bilateral; C) Fissura transforame unilateral; D) Fissura 

transforame bilateral; E) Fissura pós-forame. No centro, divisões do palato (duro / mole e 

primário / secundário, esta última classificação derivada da formação embriológica) e posições 

das estruturas (Kim et al., 2010). 

 

 

Além das características clinicamente mais óbvias de serem notadas, as 

fissuras labiopalatinas podem carregar consigo microformas mais brandas, de difícil 

percepção, como, por exemplo, a descontinuidade do músculo orbicular do lábio 

(Rogers et al., 2008; Weinberg et al., 2008; Jugessur et al., 2009), a fissura de palato 

submucosa (união imperfeita do músculo no véu palatino, mas com superfície da 

mucosa intacta; Gorlin et al., 2001), e úvula bífida (Fig. 1). 

A forma mais usual de classificação das fissuras labiopalatinas entre os 

geneticistas é o agrupamento em formas sindrômicas, quando outras anomalias estão 

presentes além da fissura, ou não sindrômicas (NS), quando estas ocorrem 

isoladamente. 
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1.1.2 Epidemiologia 

 

As fissuras labiopalatinas são as malformações faciais mais comuns ao 

nascimento, de incidência frequentemente citada como 1:700 (Stanier e Moore, 

2004), apresentando grande variação entre etnias, origens geográficas e níveis 

socioeconômicos. Em populações europeias, a incidência é, em média, 1:1.000 

nascimentos (varia de 0,7 a 1,3).  A incidência é considerada maior em nativos 

americanos (3,6:1.000), japoneses (2,1:1.000) e chineses (1,4:1.000); populações 

africanas, por outro lado, apresentam a menor incidência (0,3:1.000; Vanderas, 1987; 

Tolarova e Cervenka, 1998; Gorlin et al., 2001). No Brasil, a incidência já foi 

estimada entre 0,28 a 1,54:1.000 (Nagem Filho e Martins, 1968; Menegotto e 

Salzano, 1991b;.Loffredo et al., 2001). 

As formas sindrômicas de fissura respondem por, aproximadamente, 30% do 

total de casos. Existem descritas mais de 400 síndromes, de diferentes etiologias 

(Online Mendelian Inheritance in Men, OMIM). Podem estar relacionadas a este 

grupo alterações gênicas, cromossômicas ou ainda fatores teratogênicos em exposição 

no primeiro trimestre do desenvolvimento embrionário (Gorlin et al., 2001), descritos 

na seção 1.4.  

Dentre as formas sindrômicas, a mais comum é a síndrome de van der Woude 

(SVW), respondendo por 2% dos casos totais de fissura (e incidência de 1:35.000). É 

uma condição de herança autossômica dominante, com penetrância de 92%, que se 

caracteriza pela presença de comissuras no lábio inferior (que são glândulas salivares 

ectópicas, também chamadas de pits ou fossetas labiais), hipodontia, além da fissura, 

que pode envolver lábio, palato ou ambos. É a presença dos pits que permite, na 
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maioria dos casos, distinguir clinicamente a SVW das fissuras não sindrômicas (Van 

Der Woude, 1954; Gorlin et al., 2001). 

A fissura não sindrômica é uma doença complexa com herança do tipo 

multifatorial (a ocorrência envolve componentes genéticos e ambientais) e somam 

70% dos casos totais de fissura (Schutte e Murray, 1999). São historicamente 

divididas em fissura de palato isolada (FP) e fissura labial com ou sem fissura de 

palato (FL±P), devido a uma provável diferença etiológica entre elas. Entre as 

evidências epidemiológicas sustentando essa separação, estão as diferentes 

incidências e riscos de recorrência observados em cada grupo (Tabela I). 

 

Tabela I - Diferenças de incidência média entre fissuras labiais com ou sem fissura de palato 

(FL±P) e fissura de palato isolada (FP) e riscos de recorrência aproximados para futuros irmãos 

de uma criança afetada (Gorlin et al., 2001). 

 FL±P FP 

Incidência por etnia 1:2400 africanos 

1:1000 caucasianos 

1:500 asiáticos e 

nativos americanos 

1:2000, sem 

heterogeneidade étnica 

Incidência por sexo 60-80% homens Predominância em 

mulheres 

Risco de recorrência 3-4% 2% 

 

 

1.1.3 Embriologia 

 

O início da formação do lábio se dá na quarta semana de gestação, quando os 

primórdios faciais são originados a partir migração de células da crista neural e de 
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células mesodérmicas. Nesta etapa, podem ser distinguidas cinco proeminências 

(frontonasal, duas mandibulares e duas maxilares; Fig. 3). A partir da quarta semana 

de desenvolvimento, forma-se a proeminência nasal medial a partir do crescimento da 

proeminência frontonasal. O lábio superior e o palato primário são então formados 

quando as proeminências maxilares encontram a proeminência nasal, processo que 

ocorre até a sétima semana (Jiang et al., 2006). 

A formação do palato secundário inicia-se na sexta semana, a partir do 

crescimento das lâminas palatinas, estruturas derivadas das proeminências maxilares e 

localizadas lateralmente à língua em desenvolvimento. Em seguida, as lâminas 

palatinas crescem horizontalmente e, após entrarem em contato uma com a outra, 

segue a fusão completa até o final da 12ª semana (Fig, 3; Kerrigan et al., 2000).  

A fissura, portanto, pode ser decorrente de qualquer distúrbio nos mecanismos 

biológicos que regulam estes processos durante esta etapa da embriogênese, sejam 

eles de natureza intrínseca (genéticos) ou extrínseca (ambientais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema da formação do lábio e palato. a) Proeminência frontonasal, processos 

maxilares e processos mandibulares circundando a cavidade oral na 4ª semana do 

desenvolvimento embrionário.  b) Por volta da 5ª semana, a fosseta nasal é formada, além dos 

processos nasais laterais e mediais. c) Processos nasais mediais fundem-se com os maxilares para 

a formação do lábio superior e palato primário no fim da 6ª semana. Os processos nasais laterais 

formam as abas nasais, e os mandibulares formam a mandíbula. d) Na 6ª semana, o palato 

secundário se desenvolve a partir dos processos maxilares, que crescem verticalmente. e) As 

lâminas palatinas elevem-se para uma posição horizontal acima da língua e encostam uma na 

outra, iniciando a fusão. f) A fusão completa das lâminas palatinas divide completamente as 

cavidades oral e nasal. Figura modificada de Dixon et al., (2011). 

 

 

1.1.4 Genética das Fissuras Não Sindrômicas 

 

 Dentre as evidências frequentemente observadas em favor de um importante 

componente genético para essas formas em diferentes estudos, está a agregação 

familial (observada em 20-30% dos casos; Lie et al., 1994; Carinci et al., 2007), e a 

concordância em gêmeos (monozigóticos: 40-60%; dizigóticos: 3-5%; Christensen e 

Fogh-Andersen, 1993). 



7 

 

 Estudos de herdabilidade (proporção da variância total da doença que é devida 

à variância genética) das FL±Ps NS também evidenciam a participação da genética 

nessas malformações e revelam diferentes contribuições genéticas para a 

malformação entre as populações. Estes estudos têm observado uma variação de 

herdabilidade de 17% a 84%, utilizando diferentes metodologias (Tabela II). 

Ao contrário da maioria dos genes das formas sindrômicas, a associação de 

genes com FL±Ps NS permanece bastante controversa. Muitos estudos têm se 

dedicado a encontrá-los, incluindo estudos de ligação ou associação, de gene 

candidato ou varredura genômica, além de estudos de expressão gênica em células 

humanas ou em modelos animais (ver seção 1.2). 

Os esforços para a descoberta de variantes de suscetibilidade às FL±Ps NS 

foram primeiramente baseados em estudos de associação com genes candidatos ou em 

estudos de ligação com famílias. Entretanto, muitas das associações encontradas 

nesses estudos iniciais eram de difícil replicação, dada a heterogeneidade dos fatores 

genéticos envolvidos e também à penetrância deles, presumidamente menor do que a 

dos genes responsáveis pelas formas sindrômicas de padrão mendeliano de herança. O 

estudo molecular destas, aliás, foi de grande valor para a elucidação dos genes 

responsáveis pelas fissuras não sindrômicas (Carinci et al., 2007). Recentemente, 

resultados mais consistentes têm sido produzidos por estudos de associação e ligação 

de varredura genômica com grande densidade de marcadores (Tabela III). 
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Tabela II - Estimativas de herdabilidade (H
2
) ralizadas  em diferentes países, baseadas em 

estudos de gêmeos ou parentes em primeiro, segundo e terceiro grau 

Local Desenho do 

estudo 

H
2
 Referência 

Finlândia Gêmeos 17% Nordstrom et al., 1996 

Dinamarca Gêmeos 45% Nordstrom et al., 1996 

Taiwan Gêmeos 53% Lin et al., 1999 

América do Sul Parentes em 1º 

grau 

74% Menegotto e Salzano, 1991a 

China Parentes em 1º 

a 3º grau 

77.6% Hu et al., 1982  

França Parentes em 1º 

grau 

81% Stoll et al., 1991 

Itália Parentes em 1º 

a 3º grau 

82% Tenconi et al., 1988 

Itália Parentes em 1º 

grau 

84% Calzolari et al., 1988 
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Tabela III - Loci recentemente associados com FL±Ps NS em estudos de varredura genômica, 

genes candidatos e suas funções. 

Região Gene 

candidato 

Produto Referência 

1q32-q41 IRF6 Fator de transcrição Zucchero et al., 2004; Beaty et al., 

2010 

8q24 Não há  Birnbaum et al., 2009; Chiquet et al., 

2009; Grant et al., 2009; Beaty et al., 

2010  

10q25.3 VAX1 Fator de transcrição Mangold et al., 2009; Beaty et al., 

2010 

 

6q14.2 PRSS35 Peptidase Marazita et al., 2002; Letra et al., 

2010 

 

9q22 FOXE1 Fator de transcrição Moreno et al., 2009 

1q22.1 ABCA4 Transportador 

transmembrana 

Beaty et al., 2010 

20q12 MAFB Fator de transcrição Beaty et al., 2010 

4p16 MSX1 

STK32B 

EVC 

EVC2 

Fator de transcrição 

Cinase 

Transdução de sinal 

Transdução de sinal 

Van Den Boogaard et al., 2000; 

Ingersoll et al., 2010 

1q36 PAX7 Fator de transcição Beaty et al., 2010 
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Dentre os loci que surgiram dessas análises, marcadores no gene IRF6 e em 

um deserto gênico em 8q24 são os mais corroborados em diferentes populações. 

O gene IRF6 pertence a uma família de nove fatores de transcrição que 

compartilham um domínio hélice-volta-hélice ligante do DNA altamente conservado 

e um domínio menos conservado ligante à proteína. Apesar da maioria dos IRFs 

desempenhar um papel conhecido na regulação da expressão dos interferons alfa e 

beta na resposta a infecções virais, o papel do IRF6, em particular, permanece 

desconhecido. Além da SVW, causada por mutações nesse gene, há indícios cada vez 

mais consistentes de que variantes mais comuns nesse gene estejam envolvidas com a 

predisposição às FL±Ps NS (Kondo et al., 2002; Zucchero et al., 2004; Carinci et al., 

2007). 

  

1.1.5. Fatores Ambientais 

 

Muitos fatores ambientais têm sido associados à ocorrência das fissuras, tais 

como anticonvulsivantes, corticosteroides, benzodiazepinas, antagonistas do ácido 

fólico, talidomida, exposição a pesticidas e solventes orgânicos, ingestão em excesso 

de vitamina A, diabetes mellitus, diabetes gestacional, estresse, obesidade, consumo 

de álcool e tabagismo, entre outros (Wyszynski e Beaty, 1996; Schutte e Murray, 

1999; Bender, 2000; Hernandez-Diaz et al., 2000; Pradat et al., 2003; Jugessur e 

Murray, 2005; Chevrier et al., 2006; Krapels et al., 2006; Deroo et al., 2008; Dolk et 

al., 2008). O ácido fólico, por outro lado, parece atuar na prevenção da ocorrência das 

FL/Ps (Wilcox et al., 2007). Os resultados dos estudos dos fatores ambientais, 

entretanto, são bastante conflitantes. 
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1.1.6. Reabilitação 

 

A grande maioria dos pacientes com fissura labiopalatina apresenta 

desenvolvimento cognitivo normal; contudo, a reabilitação bem sucedida representa 

um custo elevado para a sociedade e consiste em um processo bastante penoso para o 

afetado e seus familiares, uma vez que o tratamento envolve vários procedimentos 

cirúrgicos e intervenção de uma equipe multidisciplinar, podendo incluir médicos, 

geneticistas, fonoaudiólogos, dentistas, nutricionistas e psicólogos, entre outras 

especialidades. Como frequentemente os indivíduos afetados também são vítimas de 

certo isolamento social, a reabilitação é considerada completa quando a total 

reinserção do afetado na sociedade é alcançada. 

Este acompanhamento multidisciplinar frequentemente dura até a idade adulta 

e tem custos estimados em mais de US$ 100,000 por paciente (Centers for Disease 

and Prevention [CDC], 1995, 2007), colocando esse grupo de malformações como 

um relevante problema de saúde pública. Com o intuito de contribuir para a 

prevenção e reabilitação dos indivíduos acometidos pelas fissuras, existe um grande 

esforço na tentativa de identificar os fatores de predisposição, tanto genéticos quanto 

ambientais, a estas malformações. 
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1.2. Estratégias de Identificação de Genes Associados às Fissuras  

 

1.2.1. Estudos de Ligação 

 

 Estudos de ligação são abordagens de mapeamento genético baseadas na 

observação da segregação de marcadores genéticos de localizações cromossômicas 

conhecidas com a doença em várias meioses em indivíduos de uma ou mais famílias. 

Esta abordagem parte do princípio de que dois loci próximos estão ligados e que 

tendem a ser transmitidos juntos nas meioses. Assim sendo, quando for identificado 

um marcador que segregue junto com a doença em estudo, sugere-se que o locus da 

doença esteja localizado próximo deste marcador (Altschuler et al., 2008). Genes de 

grande efeito, geralmente associados a síndromes mendelianas, são mais propícios a 

serem identificados com essa abordagem, para a qual um dos requisitos é justamente a 

presença de famílias grandes segregando a doença. De fato, muitos genes 

mendelianos responsáveis por fissuras sindrômicas foram identificados dessa 

maneira, como o IRF6, responsável pela SVW (Kondo et al., 2002), e o COL2A1, 

responsável pela síndrome de Stickler tipo II (Francomano et al., 1987), forma 

sindrômica de fissura de palato, miopia e perda de audição de herança autossômica 

dominante.  

 Entretanto, as fissuras não sindrômicas, assim como a maioria das doenças 

comuns, parecem não ser causadas por variantes de grande efeito. Dado o padrão de 

herança multifatorial, a ocorrência de muitos indivíduos afetados em uma família 

também é menos frequente. Essas características, portanto, acabam dificultando a 

abordagem de ligação na busca dos genes associados a fissuras não sindrômicas. 
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Apesar dessas limitações, muitos estudos de ligação já foram realizados em fissura 

não sindrômica, mas os resultados em geral não são bem replicados. 

 

1.2.2. Estudos de Associação e as Dificuldades Geradas pela Estratificação 

Populacional 

 

A abordagem geralmente mais utilizada para doenças complexas é o estudo de 

caso-controle, no qual se procura verificar se a frequência de variantes polimórficas 

difere entre o grupo de pacientes e controles.  Muitos estudos de caso-controle têm 

sido realizados para encontrar fatores de suscetibilidade às fissuras não sindrômicas, 

seja investigando um gene candidato, ou região candidata, ou o genoma inteiro 

através de densos painéis de marcadores genéticos. Algumas variantes encontradas 

por essa abordagem foram descritas na tabela III.  

O maior problema dessa abordagem, entretanto, é a estratificação populacional 

decorrente da mistura étnica, ou seja, a presença de subgrupos relativamente distintos 

dentro da população aparentemente homogênea sob estudo. Subgrupos ancestralmente 

distintos tendem a ter representações majoritárias de diferentes ancestralidades no 

nível genético e, assim, uma associação de um alelo super-representado nos pacientes 

em relação aos controles pode ser decorrente da maior frequência desse alelo na 

população ancestral predominante nos casos. 

Uma maneira de corrigir o efeito da estratificação é a utilização dos pais de 

afetados como um controle interno, no intuito de detectar desequilíbrio na 

transmissão dos alelos (aplica-se nessa abordagem o teste TDT, do inglês, 

transmission disequilibrium test). Contudo, na prática é bastante difícil conseguir 

amostra dos pais dos pacientes (Tiwari et al., 2008). 
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1.2.3. Estudos de expressão gênica 

 

Os estudos de expressão baseiam-se na análise dos transcritos para o estudo de 

genes candidatos ou para a busca de novas vias gênicas diferencialmente reguladas 

em indivíduos com FL±P NS. 

 Diversos modelos animais vêm sendo empregados nos estudos de expressão, 

como camundongo, galinha e zebrafish (ou “paulistinha”), entre outros, e diversos 

genes foram caracterizados como de grande importância no processo da formação 

labial ou do fechamento do palato (Kondo et al., 2002; Brown et al., 2003; 

Mukhopadhyay et al., 2004).  Estudos em cultura celular de tecidos da região afetada 

de pacientes ou de células tronco também vêm sendo empregados para a investigação 

de processos biológicos importantes para a etiologia das FL±Ps NS (Bosi et al., 

1998; Jakobsen et al., 2009; Baroni et al., 2010; Bueno et al., 2010). 

 

1.3. O uso de Marcadores de Ancestralidade na Caracterização de Populações 

 

Muitos estudos têm se dedicado na caracterização de populações com o uso de 

marcadores informativos de ancestralidade (ou AIMs, do inglês ancestry informative 

marker), polimorfismos de frequências alélicas são substancialmente diferentes entre 

as populações. Entretanto, a quantidade de marcadores necessários para caracterizar 

ancestralmente uma população é alvo de debate. Recentemente, alguns estudos 

esforçaram-se em esclarecer essa questão (Tabela IV).  
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Tabela IV- Estudos envolvendo a caracterização de populações baseados em marcadores de 

ancestralidade. Embora os estudos tenham obtidos resultados semelhantes no agrupamento de 

populações nas 5 regiões maiores (no caso, continentes), houve algumas discrepâncias na 

estimativa da variabilidade genética entre indivíduos dentro de uma mesma população, entre 

populações dentro de uma região e entre regiões. Os indels foram os marcadores que mais 

detectaram a variabilidade entre continentes. STR: Short Tandem Repeats (microssatélites); 

RFLP: restriction fragment length polymorphism (polimorfismo de fragmento de restrição). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbujani et al., (1997) analisou 109 marcadores (30 microssatélites e 79 

polimorfismos de fragmentos de restrição) em indivíduos de 16 populações. 

Romualdi et al., (2002) analisou 21 inserções Alu em 32 populações. Rosenberg et 

al., (2002) e Excoffier e Hamilton, (2003) agruparam 52 populações em 5 grandes 

Referência  Barbujani 

et al., 1997  

Barbujani 

et al., 1997  

Romualdi 

et al., 2002  

Rosenberg 

et al., 2002  

Excoffier 

et al., 2003  

Bastos-

Rodrigues 

et al., 2006  

Marcadores  RFLPs  STR  Inserções 

Alu  

STR  STR  Indels  

Nº loci  70  30  21  377  377  40  

Nº populações  11  14  32  52  52  52  

Nº regiões  5  5  5  5  5  5  

Variabilidade 

entre indivíduos 

dentro da 

população (%)  

84,5  84,5  82,9  93,2  87,6  85,7  

Variabilidade 

entre 

populações de 

mesma região 

(%)  

3,9  5,5  8,2  2,5  3,1  2,3  

Variabilidade 

entre regiões 

(%)  

11,7  10,0  8,9  4,3  9,2  12,1  
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grupos geográficos (coincidentes com os continentes) utilizando-se de 377 

microssatélites autossômicos. Bastos-Rodrigues et al., (2006), utilizando apenas 40 

marcadores indels dialélicos espalhados pelo genoma, caracterizou de forma muito 

satisfatória, em relação aos estudos anteriores, a estrutura do genoma das mesmas 

populações estudadas por Rosemberg et al. (2002) e Excoffier et al. (2003), obtendo a 

maior diferença genética entre regiões dentre esses estudos. Além do sucesso em 

caracterizar as populações, o uso dos marcadores indels apresentou também a 

vantagem da genotipagem por PCR-multiplex, com alelos de diferentes tamanhos 

amplificados em uma mesma reação. Outro grupo posteriormente implementou outro 

painel de 40 marcadores de inserção-deleção para a caracterização de populações 

brasileiras (Santos et al., 2010). 

A caracterização de marcadores capazes de identificar estrutura populacional e 

a validação de metodologias que contornem esse obstáculo são avanços especialmente 

úteis para a busca de genes associados às fissuras, pois, além da heterogeneidade e do 

padrão de herança multifatorial das FL±P NS, a estrutura populacional decorrente da 

mistura étnica também é um fator que dificulta essa busca, principalmente em países 

com histórico de miscigenação. 

 

 

1.4. Objetivo 

 

Como foi explicitado, a busca de genes de suscetibilidade às FL±Ps NS tem 

encontrado bastantes complicações, decorrentes da heterogeneidade da doença e seu 

padrão multifatorial de herança. Somada a elas, a estratificação populacional constitui 

uma dificuldade à parte especialmente em populações recentemente miscigenadas. 
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Sendo assim, é extremamente importante que possamos identificar variáveis e 

metodologias que contornem esses obstáculos. 

O nosso objetivo principal é o de identificar genes de predisposição as FL±Ps 

NS.  Considerando-se a heterogeneidade da doença, o padrão de herança multifatorial 

e as características da estrutura da nossa população, nos propusemos neste projeto de 

mestrado a: 

a) Caracterizar variáveis que possam interferir na busca dos fatores de 

risco genético desta malformação. Para isto, realizamos um estudo 

epidemiológico no qual estimamos, entre outras coisas, a 

herdabilidade e grau de consanguinidade de famílias com afetados 

por FL±Ps NS de várias regiões do país; 

b) Avaliamos o uso de marcadores de ancestralidade do tipo inserção-

deleção para corrigir o efeito da mistura étnica brasileira em estudos 

de caso-controle, em uma abordagem conhecida como structured 

association. Por meio dela, testamos duas regiões candidatas, as 

quais têm sido mais validadas: o gene IRF6 e a região 8q24. 
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Capítulo 5. Discussão Geral e Conclusões 

 

  

O trabalho aqui apresentado visa à compreensão de parte do mecanismo 

etiológico das FL±Ps NS na população brasileira e integra duas importantes áreas da 

genética: a epidemiologia e a análise molecular. Tanto o estudo de herdabilidade 

quanto o da associação dos polimorfismos colocaram Barbalha como uma região 

promissora para o estudo das fissuras, e os pacientes dessa região devem ser foco 

mais detalhado de futuros estudos. Essa integração é especialmente valiosa no 

momento em que muitos dos recentes estudos de associação de varredura genômica 

têm dificuldades para encontrar variantes de grandes efeitos (individuais e 

cumulativos) que possam explicar o total do componente genético das FL±Ps NS. 

Nesses estudos, é bastante comum a utilização de uma amostra grande 

(frequentemente milhares de pacientes de diferentes populações) para aumentar o 

poder da abordagem de detectar variantes de efeitos menores. Porém, a presença de 

variantes de efeitos específicos para determinadas populações, bem como as 

diferentes contribuições dos fatores genéticos em cada população, pode fazer com que 

esses estudos busquem variantes comuns entre indivíduos que não compartilham 

tantas. Assim, restringir a análise a um grupo mais homogêneo e enriquecido de 

componentes genéticos pode ser uma alternativa interessante à mistura indiscriminada 

de populações. Essa alternativa é especialmente atraente considerando o alto custo de 

uma análise de varredura genômica em milhares de indivíduos; as informações 

epidemiológicas obtidas neste trabalho contribuirão de maneira significativa para um 

direcionamento do estudo aos pacientes mais promissores de se identificar variantes 
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de suscetibilidade. A ideia, portanto, é a de que uma amostra menor, porém 

qualitativamente melhor do ponto de vista genético, ofereça um grande poder 

estatístico para detectar variantes de efeitos menores. Para a identificação destas, um 

estudo de associação de varredura genômica neste momento mostra-se extremamente 

importante de ser realizado, visto que é uma abordagem que vem produzindo 

resultados importantes em outras populações. 

 O presente trabalho ainda admite duas análises importantes de serem 

realizadas em um futuro próximo, além das que foram apresentadas aqui. Uma 

referente ao polimorfismo rs2236906, em um íntron do IRF6, e outra ao fenótipo das 

FL±Ps NS. 

O polimorfismo rs2236906 (intrônico do IRF6), genotipado para toda a 

amostra descrita no capítulo 4, apresentou-se em forte desequilíbrio de Hardy-

Weinberg. Por conta disso, optamos por excluí-lo provisoriamente da interpretação 

dos resultados, para não corrermos o risco de enviesarmos os resultados devido a um 

possível problema metodológico. A análise desse SNP é importante principalmente 

por dois motivos. Primeiramente, ele próprio é um SNP funcional, já caracterizado 

como um QTL (Quantitative trait locus), dentro de um gene altamente correlacionado 

com as fissuras não sindrômicas, sendo assim um potencial SNP candidato. Segundo, 

a associação deste SNP funcionaria como um controle para os resultados obtidos do 

SNP do enhancer do IRF6 (rs642961), pois, uma vez que esse último é 

constantemente descrito como a principal variante de suscetibilidade às FL±S NS, 

esperaríamos que a associação detectada para este fosse maior do que aquela 

detectada para o SNP intrônico (porém, no caso de haver forte desequilíbrio de 

ligação entre os dois SNPs na nossa amostra, o papel do SNP intrônico naõ poderá ser 

testado por essa abordagem, visto que o sinal de associação captado por ele poderia 
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refletir o efeito do SNP do enhancer do IRF6). No caso de não haver desequilíbrio de 

ligação entre eles, um resultado oposto indicaria que, ao contrário do que a maioria 

dos trabalhos propõe, esse SNP não é o mais determinante da região.  Por isso, 

investiremos na busca do motivo pelo qual esse polimorfismo encontra-se em 

desequilíbrio de Hardy-Weinberg e na confirmação dos genótipos obtidos por 

sequenciamento direto da região, para posterior repetição das análises. 

Estudos epidemiológicos realizados desde a década de 1960 apontam para 

uma diferença etiológica entre fissura de palato e fissura labial com ou sem fissura de 

palato. Alguns estudos moleculares e epidemiológicos recentes, entretanto, sugerem 

que o grupo “fissura labial com ou sem fissura de palato não sindrômica” (FL±P NS) 

pode, na verdade, conter dois grupos etiologicamente distintos (mas admitindo certa 

sobreposição de causas): fissura de lábio com fissura de palato (FL+P) e fissura de 

lábio isolada (FL). Evidências nesse sentido foram sugeridas em um estudo 

epidemiológico na Noruega (Harville et al., 2005). Embora os próprios autores deste 

estudo considerem que muitos dos resultados obtidos são explicados simplesmente 

pela ideia de que FL+P seja somente uma forma mais grave de FL, alguns resultados 

foram curiosos, como, por exemplo, a predominância masculina em FL+P comparada 

a FL, e o risco maior de pais consanguíneos terem um filho com FL em relação à 

FL+P. Evidências moleculares para essa divisão foram observadas em Rahimov et al., 

(2008), quando foi encontrada associação diferenciada do SNP do enhancer do IRF6 

quando a amostra de casos foi estratificada pelo fenótipo (FL+P e FL). Jugessur et al., 

(2008), ao analisar seis SNPs na região do IRF6, encontrou forte associação na 

amostra de FL+P, mas não na de  FL, reforçando a hipótese. Um estudo molecular 

mais recente na Noruega também encontrou associações diferenciadas entre os 

grupos: os genes FGF12, IRF6, CX43 e VCL tiveram sinal detectado somente na 
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amostra de FL, e não na de FL+P, e os autores sugeriram que ao menos uma parte dos 

casos de FL é etiologicamente distinta de FL+P (Jugessur et al., 2011). Com base 

nessa nova divisão etiológica, ainda pouco corroborada, é de nosso interesse futuro 

investigar na nossa amostra uma possível variação entre esses grupos na força da 

associação detectada e no risco que os SNPs conferem para a malformação. A 

importância da validação ou refutação dessa nova divisão fenotípica se dá tanto na 

análise molecular, uma vez que a fenotipagem é um passo de fundamental 

importância e indivíduos mal categorizados podem comprometer a análise de 

resultados, quanto na análise epidemiológica, uma vez que a maioria dos estudos 

realizados até então não separam esses dois grupos. Haverá ainda, caso confirmada 

essa divisão, um impacto no aconselhamento genético, uma vez que diferentes riscos 

de recorrências poderão ser revelados. 

 Por fim, este trabalho se utilizou de técnicas de discriminação de 

ancestralidade para testar a associação das regiões candidatas, procedimento que 

parece ser essencial de ser realizado na nossa população, haja vista os diferentes 

resultados produzidos pelos testes de qui-quadrado admitindo ausência de 

estratificação e posteriormente corrigindo para a estratificação. A discriminação 

ancestral foi realizada a partir de um painel de marcadores de inserção-deleção criado 

a partir de critérios estabelecidos em Bastos-Rodrigues et al. (2006), como diferentes 

frequências alélicas entre as populações ancestrais e frequências alélicas em europeus 

próximas de 0.5 (medida para evitar marcadores pouco polimórficos). Esse sistema 

revelou-se satisfatório na separação das ancestralidades e produziu resultados 

concordantes com trabalhos já realizados com esse intuito. Santarém, por exemplo, 

cidade localizada em uma região onde ainda existem muitas comunidades indígenas e 

onde o componente genômico indígena é maior comparado a outras regiões 
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brasileiras, apresentou a maior contribuição ameríndia (31%). Em um estudo também 

com indels,  Santos et al. (2010) encontrou em Belém-PA uma contribuição 

ameríndia similar (27%), que também foi a maior daquele estudo, que contou também 

com populações do Sul do Brasil.  A utilidade da genotipagem desse painel de indels 

nos pacientes vai além do presente trabalho, uma vez que qualquer variante candidata 

às fissuras pode ser rapidamente testada  na amostra aqui descrita. 
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Resumo 

 

Fissura labial com ou sem fissura de palato não sindrômica (FL±P NS) é uma doença 

complexa que afeta 1:700 indivíduos no mundo. A busca das causas genéticas dessa 

malformação é dificultada pelo padrão multifatorial de herança e pela 

heterogeneidade genética, sendo que o gene IRF6 e a região 8q24 são os loci de 

associação mais corroborada. A estratificação populacional é um problema adicional a 

ser considerado em estudos de caso-controle na população brasileira. No intuito de 

caracterizar variáveis que possam interferir na busca dos fatores de risco, realizamos 

em um primeiro estudo uma avaliação epidemiológica de pacientes de cinco 

localidades do país (Santarém-PA, Barbalha-CE, Fortaleza-CE, Maceió-AL e Rio de 

Janeiro-RJ) . Este estudo revelou Barbalha como a região onde a genética 

desempenha papel mais determinante (herdabilidade = 85%; risco de recorrência = 

2,2-2,8%); Maceió, por outro lado, foi a região de menor influência genética 

(herdabilidade = 45%; risco de recorrência = 0,6-0,7%). Ainda, a consangüinidade 

não mostrou um mecanismo importante para explicar estes resultados. Em um 

segundo estudo, realizamos a caracterização da ancestralidade da amostra, com o 

intuito de estabelecermos parâmetros para serem utilizados em futuros estudos de 

associação na nossa população.  Para testarmos as nossas hipóteses realizamos um 

estudo de caso-controle  com os SNPs mais corroborados nos dois loci em outras 

populações: rs642961 em um enhancer do gene IRF6 e rs987525 na região 8q24.  

Verificamos que quando realizamos um teste de associação para os SNPs com 

correção para estrutura populacional obtivemos resultados consistentes com as 

estimativas de herdabilidade, uma vez que Barbalha foi a única região de associação 
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positiva para os SNPs.  Apesar de estes SNPs terem sido estudados em outras 

populações, este é o primeiro relato de associação destes SNPs na população 

brasileira. Ainda, o estudo molecular revelou a importância da caracterização da 

estrutura populacional por meio de marcadores informativos de ancestralidade em 

estudos de caso-controle na nossa população, uma vez que resultados diferentes 

puderam ser observados em análise assumindo ausência de estratificação. Este 

trabalho fornece importantes bases para a identificação de novos genes de 

predisposição às FL±P NS na população brasileira, pois permite um direcionamento 

para as populações de maior contribuição genética nas abordagens que virão a ser 

realizadas.  
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Abstract 

 

Nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate (NS CL±P) is a complex disease 

with worldwide incidence estimated as 1:700. The multifactorial model of inheritance 

and the genetic heterogeneity difficult the search for the genetic causes of NS CL±P, 

and, of all loci, IRF6 gene and 8q24 gene desert are the two most associated. The 

population stratification constitutes an additional problem to be considered in case-

control studies in Brazil. In order to identify the factors that may interfere in the 

hunting of risk factors, we carried out, in a first moment, an epidemiologic evaluation 

of patients from five locations in Brazil (Santarém-PA, Barbalha-CE, Fortaleza-CE, 

Maceió-AL and Rio de Janeiro-RJ). This study put Barbalha as the region where 

genetic factors play the more determinant role (heritability = 85%; recurrence risk = 

2.2-2.8%); Maceió, on the other hand, was the region of less genetic contribution to 

the disease (heritability = 45%; recurrence risk = 0.6-0.7%). In addition, 

consanguinity did not appear to influence these results. In a second study, we 

characterized the sample ancestry, in order to establish parameters for future 

association studies in our population. To test our hypothesis, we carried out a case-

control study with the SNPs which are the most corroborated in other populations: 

rs642961 (in an IRF6 enhancer), and rs987525 (in 8q24). We verified that, when a 

structured association test was performed, we obtained results that are consistent with 

heritability estimates, since Barbalha was the only region with positive association for 

both SNPs. This was the first time that a positive association for these markers was 

reported in a Brazilian population. In addition, the molecular analysis evidenced the 

importance of an individual characterization with ancestry informative markers when 
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performing a case-control study in this population, since different results were 

obtained from the analyses assuming no stratification and correcting its effect. This 

study provides important bases for the identification of new susceptibility variants to 

NS CL±P in Brazilian population, since targeting in the populations of highest genetic 

contribution to the disease will be possible in the forthcoming studies, increasing the 

power of the study. 
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