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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi investigar a contribuição de 6 polimorfismos do gene MSX1 

em pacientes com fenda lábio e/ou palatina não-sindrômica. Avaliou-se também a 

contribuição materna, de forma qualitativa, do etilismo e tabagismo durante a gestação 

como fatores etiológicos, bem como iniciou-se a pesquisa de novas variantes no gene 

MSX1.  Este estudo foi realizado com a colaboração de uma equipe multidisciplinar 

que atende os pacientes fissurados. Foram estudados 358 indivíduos dos quais 158 

são pacientes com fendas orais e 200 são crianças saudáveis constituindo o grupo 

controle. Todos os indivíduos e/ou responsáveis legais responderam ao questionário 

com informações sobre hábitos de vida e histórico familiar. Para a pesquisa de 

polimorfismos foram utilizados ensaios pré-desenhados (TaqMan®) empregando 

técnica de discriminação alélica e para novas variantes foi aplicada a  técnica High 

Resolution Melt Curve (HRM), ambos pela PCR em Tempo Real (ABI Prism 7500 Fast 

– Real Time). O sequenciamento foi realizado em parceria com o Centro de Estudos 

do Genoma Humano (CEGH – USP; ABI 3730 DNA Analyser - Applied Biosystems - 

Foster City, CA, USA) para confirmação das variantes. Observou-se que, em relação 

ao gênero, 60% dos pacientes eram do gênero masculino e 40% do gênero feminino. 

O etilismo materno durante a gravidez aumentou o risco de fendas orais em crianças 

3,37 vezes (IC95%: 1,56-7,28, p=0,002). Os resultados demonstraram que nenhum 

dos 6 polimorfismos estudados demonstraram associações significantes com a fenda 

lábio e/ou palatina não-sindrômica (p>0,05). Na pesquisa de novas variantes foi 

aplicada a técnica (HRM) para as regiões 3’ UTR e 5´ próxima do gene MSX-1, dois 

polimorfimos foram identificados e caracterizados para a região 3`UTR (rs1095, 

rs2229262) e um polimorfismo para região 5´ (rs3821949). Não foram identificadas 

novas mutações. Os resultados obtidos pelo HRM não mostraram relevância 

estatística dos polimorfismos encontrados com a etiologia das fendas orais. Conclui-se 

que, o presente estudo não mostra associação significativa dos polimorfismos 

estudados do gene MSX1 com o desenvolvimento das fendas lábio e/ou palatina não-

sindrômicas, mas a análise de fatores ambientais sugere que o etilismo materno 

durante a gestação é um importante fator de risco na etiologia das fendas orais. Além 

disso, este estudo possui uma abordagem inédita do gene MSX-1 em pacientes com 

fendas orais no Rio Grande do Norte contribuindo para o esclarecimento da etiologia 

das fendas orais não-sindrômicas. 

 

Palavras chave: fenda labio e/ou palatina não-sindrômica, gene MSX1, polimorfismos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As fendas labiopalatinas não-sindrômicas (FL/PNS) são malformações 

congênitas que ocorrem devido à formação incompleta do lábio e/ou palato 

durante o processo da embriogênese facial (1-3). As fendas labiais ou fissuras 

do palato primário ocorrem durante o desenvolvimento da face, entre a 4ª e 8ª 

semanas de vida intra-uterina, e resultam da falta de fusão parcial ou total entre 

o processo nasal medial e os processos maxilares laterais. Enquanto que, as 

fendas palatinas ou fissuras do palato secundário ocorrem na embriogênese do 

palato, entre a 5ª e 12ª semanas, devido à falta de fusão dos processos 

palatinos laterais entre si ou processos palatinos laterais com o palato primário 

(4,5). 

Quanto à classificação, Fogh-Andersen, em 1942, apresentou uma 

classificação baseada na embriologia e na genética envolvida na formação das 

fendas. Nesta, as fendas são divididas em três principais grupos: Fenda labial, 

Fenda lábio-palatina e Fenda de palato (6). Spina, em 1972, propôs uma nova 

classificação baseada no forame incisivo. O forame dos incisivos é o marco de 

separação embriológica e anatômica das fendas que acometem o palato 

primário e secundário. Esta classificação pode ser dividida em 4 grupos: 

Fendas Pré-forame incisivas, sendo do tipo unilateral (direita ou esquerda, 

completa ou incompleta), bilateral (completa ou incompleta) e mediano 

(completa ou incompleta); Fendas Transforame incisivas, sendo do tipo 

unilateral (direita ou esquerda), bilateral e mediano; Fendas Pós-forame 

incisivas completas ou incompletas e Fendas raras da face (7). As fendas orais 

também podem ser agrupadas em sindrômicas e não-sindrômicas. As não-

sindrômicas estão presentes isoladamente, sem outras doenças associadas. 

Entretanto, as sindrômicas ocorrem conjuntamente a outras anomalias 

relevantes, podendo assim ser associadas a uma variedade de síndromes (8). 

As fendas orais apresentam uma prevalência mundial de 1 a cada 1000 

nascidos vivos e variam em prevalência conforme a origem socioeconômica, 

geográfica e étnica: Africanos: 0,3:1000; Europeus: 1:1000; Chineses: 

1,4:1000; Japoneses: 2,1:1000; Ameríndios: 3,6:1000 (9-11). Poucos são os 

estudos que analisaram a freqüência da FL/PNS na população brasileira. 

Loffredo et al. (9) revelaram uma prevalência de 0,19 casos de fendas 
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orofaciais para cada 1000 nascidos vivos. Em um estudo recente, Rodrigues et 

al. (12) encontraram uma prevalência estimada de 0,36/1000 casos.  

Em relação ao tipo de fenda, tem sido observado que a fenda labial e 

palatina é mais frequência que a fenda labial ou fenda palatina isoladas (13-

15). No Brasil, Freitas et al. (16) investigaram a distribuição dos vários tipos de 

fendas de pacientes do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

(HRAC-USP) durante o ano de 2000 e observou-se uma predominância de 

fenda labiopalatina (37,1%), seguida pela fenda de palato isolada (31,7%) e 

fenda labial isolada (28,4%). 

Quanto à associação entre fenda e gênero, as fendas orais não-

sindrômicas são mais frequente nos homens que nas mulheres (4,17). A fenda 

palatina isolada é mais comum nas mulheres e a fenda labial com ou sem 

fenda palatina prevalece nos homens (18,19). Existem diferenças no tempo de 

desenvolvimento do palato entre os sexos, o que poderia contribuir para essas 

diferenças de incidência (20,21). 

A embriologia e a classificação das fendas orais não-sindrômicas já 

estão bem definidas, porém, a etiologia ainda permanece incerta. A etiologia da 

FL/PNS é complexa, multifatorial e resulta da combinação de fatores genéticos 

e ambientais (10,11). O modelo de herança atualmente aceito é o multifatorial 

com limiar, apesar de inconclusivo em algumas populações (22, 23). Este 

modelo esclarece que a ocorrência das fissuras depende de múltiplas 

alterações genéticas com efeitos sinérgicos associados a fatores ambientais 

(13). 

Entre os fatores de risco ambientais destacam-se: dieta e 

suplementação vitamínica materna, alcoolismo, tabagismo e uso de drogas 

anticonvulsivantes durante o primeiro trimestre de gestação, hipertermia, 

estresse, obesidade materna, exposições ocupacionais, radiações ionizantes e 

infecção (11, 24-26). A prática de tabagismo é bem documentada quanto a ser 

um fator de risco para as fendas orofaciais (27-32). Porém, Hartsfield et al. (33) 

relataram que o fumo no período periconcepcional, associado a combinações 

específicas de alelos, não aumenta o risco de forma significativa de 

desenvolver fendas orais. O uso de álcool pelas mães durante a gestação 

representa um fator de risco na ocorrência de fendas orais nos filhos (34,35). 

Entretanto, um estudo de caso-controle por Shaw e Lammer (36) não observou 
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um risco elevado de desenvolver fendas associado com o consumo materno de 

pequenas quantidades de álcool, mas houve um risco elevado de desenvolver 

fendas quando associado ao consumo materno de grandes quantidades de 

álcool. A deficiência nutricional de ácido fólico durante o desenvolvimento 

embrionário tem sido proposta como candidata a fator ambiental envolvido na 

etiologia das fendas orais (37). No entanto, os estudos de suplementação 

vitamínica com ácido fólico permanecem controversos e os estudos recentes 

de anticorpos contra os receptores de folato não encontraram uma associação 

com FL/P (38-41). Não há consenso ainda sobre os efeitos nocivos dos fatores 

ambientais, um estudo amplo de coorte prospectivo seria necessário para 

avaliar os efeitos sobre uma doença relativamente rara, tais como fissuras (42).  

Em relação aos fatores genéticos, mais de 30 genes candidatos em todo 

o genoma humano estão sendo estudados: O Muscle Segment Homeobox1 -

MSX1, Fator Transformador de Crescimento alfa – TGFa (2p13), Fator 

Transformador de Crescimento beta 1 – TGFB1 (19q13.1), Fator 

Transformador de Crescimento beta 2 – TGFB2 ( 1q41), Fator Transformador 

de Crescimento beta 3 – TGFB3 (14q24), receptor alfa do ácido retinóico – 

RARA (17q12), metilenotetrahidrofolato redutase – MTHFR (1p36.3), estes 

genes estão entre os mais fortes candidatos (43-45). Os resultados mais 

recentes da associação Genome-wide Scan (GWAS) demonstram que o gene 

Fator regulador de interferon 6 – IRF6 (1q32.3-q41) e as regiões 8q24 e 10q25 

desempenham um papel significativo no desenvolvimento de FL/PNS (46, 47). 

O gene MSX1 é um dos mais importantes genes-candidatos no 

desenvolvimento da fenda lábio e/ou palatina não-sindrômica. (48-50). Este 

gene está localizado na região cromossômica 4p16.1, possui 2 éxons e codifica 

uma proteína de 297 resíduos de aminoácidos. Os genes da família MSX são 

genes homeobox e estão relacionados ao desenvolvimento do organismo 

durante a embriogênese. Um membro da família MSX apresenta um importante 

papel na morfogênese craniofacial, desenvolvimento dentário e esquelético 

craniofacial, além de direcionar a diferenciação celular terminal. As proteínas 

codificadas pelos genes homeobox possuem em comum um homeodomínio 

altamente conservado entre as espécies, cuja função é reconhecer seqüências 

específicas de DNA nos genes alvo, visando controlar a expressão destes por 
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meio de ativação ou depressão das vias sinal-transdução (51). Mutações no 

gene MSX1 têm sido encontradas em aproximadamente 2% dos casos de 

fendas orais, mostrando que uma parte dos casos de fendas orais não 

sindrômicas é devido a mutações neste gene (45, 49, 53). Estudos de 

associação das fendas lábio-palatina e palatina sugerem a participação do 

MSX1 no desenvolvimento da fenda não-sindrômica em diferentes populações 

(54-56). Entretanto, outros estudos não observaram uma forte associação entre 

o MSX1 e as fendas orais (57-59). Desse modo, nota-se claramente que 

existem diferenças populacionais na prevalência dos polimorfismos e as 

informações sobre a relação do MSX1 com as fendas são limitadas e 

inconclusivas. Os polimorfismos estudados foram escolhidos segundo os 

seguintes critérios: apresentar frequência do alelo menor de no mínimo 5% na 

população caucasoide, estudos de associação com fenda labial e/ou palatina 

não-sindrômica, localização em regiões reguladoras e validação no HapMap. 

Nós selecionamos polimorfismos localizados na região intrônica, 3´UTR e 

tagged SNPs. SNPs em regiões intrônica e 3’ não traduzida (3’UTR) do gene 

podem afetar a expressão de outros genes por influenciar a transcrição e/ou a 

estabilidade do RNAm desse gene (60- 62). 

Portanto, frente a estes resultados controversos e a carência de estudos 

com fendas orais no nosso Estado, o objetivo principal deste trabalho foi 

investigar a contribuição de polimorfismos na região intrônica (rs3775261, 

rs1042484), 3`UTR (rs12532) e próximo do gene MSX1 (rs6446693, rs4464513 

and rs1907998) no desenvolvimento da fenda lábio e/ou palatina não-

sindrômica. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A fenda labiopalatina não-sindrômica (FL/PNS) representa 70% das 

fendas orais e é a anomalia craniofacial mais comum (8). Diversos estudos 

epidemiológicos evidenciam que a fenda labiopalatina não-sindrômica 

(FL/PNS) apresenta uma distribuição distinta e que a incidência dessas 

anomalias varia entre os diferentes grupos populacionais analisados (63-65). A 

etiologia da fenda labiopalatina não-sindrômica é complexa e multifatorial, onde 

tanto os fatores genéticos como os fatores ambientais desempenham um papel 

de relevância na determinação da malformação (10, 11, 43, 66). No entanto, 

frente aos resultados inconclusivos ou conflitantes de inúmeros estudos, 

nenhum dos fatores foi definitivamente confirmado estar associado à 

etiopatogenia das FL/P não-sindrômicas. Os estudos mostram que a 

contribuição genética pode variar significativamente a depender da origem 

étnica e geográfica (67-70).  

Na tentativa de elucidar quais os fatores genéticos e ambientais 

associados às fendas labiopalatinas não-sindrômicas no nordeste do Brasil, 

visto que há poucas publicações nesta região, surgiu o Projeto intitulado de: 

Avaliação de polimorfismos genéticos associados ao metabolismo do ácido 

fólico e ao desenvolvimento facial em crianças portadoras de fendas orais no 

estado do Rio Grande do Norte. Este projeto é o resultado da parceria entre o 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicado ao Diagnóstico (Universidade de 

São Paulo – Faculdade de Farmácia - USP/SP), coordenado pelo professor 

Mário Hiroyuki Hirata, e o Laboratório de Biologia Molecular (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – Faculdade de Farmácia/CCS/UFRN), 

coordenado pela professora Adriana Augusto de Rezende. 

Portanto, enumeramos as causas que nos motivaram para a realização 

desta pesquisa: estudo inédito na região, contribuir para o entendimento das 

causas de surgimento das fendas orais não-sindrômicas, auxiliar estudos 

posteriores na região nordeste, aprender e aplicar novas técnicas de biologia 

molecular no nosso laboratório, e de certa forma divulgar o atendimento 

multiprofissional do HOSPED (Hospital de Pediatria Professor Heriberto 

Ferreira Bezerra – UFRN) haja visto que a população, em sua maioria, recorria 

principalmente aos centros de Bauru – São Paulo e Fortaleza – Ceará. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o risco de ocorrência das fendas lábio e/ou palatina não-

sindrômicas através da análise de polimorfismos no gene MSX1 e verificar as 

associações dos mesmos com os fatores de risco ambientais maternos na 

etiologia das fendas orais não-sindrômicas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar os dados epidemiológicos dos pacientes com fendas orais;  

• Realizar levantamento das exposições ambientais maternas quanto ao 

tabagismo, etilismo e histórico familiar;  

• Determinar a frequência genotípica e alélica dos polimorfismos 

rs3775261, rs1042484, rs12532, rs6446693, rs4464513 e rs1907998 no 

gene MSX1 em todos os indivíduos (caso e controle), através de 

técnicas de discriminação alélica em PCR Tempo Real;  

• Correlacionar os dados moleculares das análises no gene MSX1 com os 

fatores de risco ambientais e avaliar a associação das mesmas com o 

desenvolvimento das fendas orais não sindrômicas. 
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4. METODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

O estudo foi submetido no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, obedecendo às 

diretrizes regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que 

constam na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 196/96 e nº. 

340/04, sendo aprovado para realização sob o nº. 135/2008 (CAAE – 

0151.0.051.000-08) (Anexo 1). Este estudo foi avaliado e cadastrado pela 

comissão de pesquisa do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira 

Bezerra – UFRN, CP-HPHFB-PROJETO Nº 50/2008, para execução dentro da 

estrutura deste Hospital de Pediatria.  

Este Projeto foi aprovado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 

de São Paulo - FAPESP (2008/05064-9) sob coordenação do Prof. Tit. Mario 

Hiroyuki Hirata colaborador do Projeto, através da colaboração entre 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e a Universidade de São 

Paulo – USP. 

4.2 TIPO DE ESTUDO   

Estudo transversal aplicado em uma amostra de conveniência, visando 

estudar as fendas orais não-sindrômicas através da análise de SNPs no gene 

MSX1, além de avaliar as relações existentes entre o referido gene com fatores 

de risco ambientais maternos. 

4.3 CASUÍSTICA 

Participaram da pesquisa 358 indivíduos, dos quais 158 foram pacientes 

com fendas orais e os demais 200 indivíduos constituíram o grupo controle. 

Os pacientes com fendas orais atendidos no Hospital de Pediatria 

Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED-UFRN) ou Hospital Infantil 

Varela Santiago, com idade superior a 6 meses, foram convidados a participar 

do estudo juntamente com suas mães. Os pacientes e seus responsáveis 

foram informados sobre sua participação voluntária por meio de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 2), constando dados sobre 

a pesquisa, assim como os riscos e benefícios. O voluntário e/ou responsável 
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legal após serem entrevistados conforme a ficha de coleta de dados (Anexo 3) 

e cumprindo os critérios clínicos, de inclusão e exclusão, assinaram o TCLE 

tornando-se aptos a participar da pesquisa. 

Critérios de Inclusão: 

 Indivíduos acometidos de fendas orais não-sindrômicas  

 Indivíduos com idade igual ou superior a 6 meses 

Critérios de Exclusão: 

 Criança com fenda oral sindrômica 

 Parentesco com crianças já incluídas no estudo 

 Portadores de outros tipos de doença 

   O grupo controle compreende a participação de indivíduos não-

portadores de fendas orais, voluntários, pareados por faixa etária e gênero, e 

sem histórico familiar de fendas. Este grupo foi formado a partir de Escolas 

Públicas de Natal-RN. 

4.4  AMOSTRA BIOLÓGICA, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DO DNA GENÔMICO 

Foram coletados 5 mL de sangue, à vácuo, em tubos com 

anticoagulante EDTA K3 para realização da extração de DNA. 

O DNA genômico foi obtido a partir do sangue total periférico, colhido 

com EDTA, utilizado kits QIAamp DNA Blood mini Kit (Qiagen®, Alemanha). A 

integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação eletroforética em 

gel de agarose a 0,8% em tampão TBE pH 8,0, corado com o corante GelRed® 

(Biotium, 2008) e foto-documentadas em sistema de captura de imagem Gel 

Logic 100 (KODAK Carestream Health, Rochester, NY, EUA)  utilizando o 

software de captura de imagem ChemiImagerTM 4400 (v5.5) (Alpha Innotech 

Corporation, San Leandro, CA, EUA). A quantificação de DNA foi realizada por 

espectrofotometria a 260nm, e a pureza do DNA determinada pela relação 

A260/A280 utilizando o Espectrofotômetro Nanodrop (Thermo, Delaware, 

USA). 
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4.5  ANÁLISE DE POLIMORFISMOS POR DISCRIMINAÇÃO ALÉLICA PELA 

PCR EM TEMPO REAL  

A pesquisa dos polimorfismos rs3775261 (C4863745A), rs1042484 

(A4864381G), rs12532 (A4865146G), rs6446693 (T4855080C), rs4464513 

(G4867322T) e rs1907998 (G4856579A) no gene MSX1 foi realizada através 

da PCR em tempo real, no aparelho ABI 7500 fast (Applied Biosystem, Foster 

City, CA, EUA), através da técnica de discriminação alélica (sistema TaqMan®) 

utilizando iniciadores e sondas fornecidos pela Applied Biosystems (Foster City, 

CA, EUA) conforme descrito no Quadro 01.  

A PCR foi desenvolvida para o volume final de 10µl contendo 1µl de 

DNA genômico (20ng); 300nM de iniciadores sense e antisense (IDT – 

Prodimol – MG, Brasil); 1,0µl de ensaio pré desenhado (20x; Applied 

Biosystems) e 1x Genotyping Master Mix® DNA Polymerase (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). As condições de ciclagem obedecem as 

seguintes etapas: desnaturação inicial 95°C por 10 minutos; 40 ciclos de 95°C 

por 15 segundos e 60°C por 20 segundos. 

 

Quadro 01 – Ensaio pré-desenhados para genotipagem TaqMan®  

Ensaio Applied® Identificação dbSNP HapMap SNP 

C__27479847_10 rs3775261(C4863745A) 0,23 (A) A/C 

C__2876123_10 rs1042484 (A4864381G) 0,26 (G) G/A 

C__26933394_10 rs12532 (A4865146G) 0,24 (G) A/G 

C__2876139_10 rs6446693 (T4855080C) 0,47 (C) C/T 

C__30267060_20 rs4464513 (G4867322T) 0,53 (T) G/T 

C__2876136_10 rs1907998 (G4856579A) 0,68 (A) A/G 

 

As amostras submetidas a PCR foram posteriormente analisadas no 

programa SDS v. 2.0.5 ABI 7500 (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA), 

onde foram agrupadas de acordo com os genótipos. 
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4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

O teste do qui-quadrado foi realizado para análise do desvio de Hardy-

Weinberg e dos parâmetros clínicos. A análise multivariada é baseada em um 

modelo de regressão logística univariada que permite analisar a associação 

entre fendas orais, SNP e haplótipos; estimando-se a razão de chances (odds 

ratio, OR) e seu IC95% correspondente, para tanto é utilizado o Projeto R® 2.07 

e o pacote de dados SNPassoc® (R Foundation for Statistical Computing, 

Viena, Austria) (http://cran.r-project .org / web / pacotes / SNPassoc / 

index.html). Foram considerados estatisticamente significantes os resultados 

cujos níveis descritivos (valores de P) forem inferiores a 0,05. A análise do 

desequilíbrio de ligação para os SNPs foi feita calculando o coeficiente de 

correlação r2(71). O bloco de haplótipos foi determinado usando o algoritmo de 

intervalo de confiança (72) e as frequências de haplótipos foram estimadas 

pelo algoritmo de maximização da expectativa (73) utilizando Haploview (v4.1). 
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Abstract  

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the contribution of 6 

polymorphic variants of the MSX1 gene in non-syndromic cleft lip and/or palate 

(NSCL/P).  

METHODS: 358 individuals (158 NSCL/P cases and 200 controls) were genotyped by 

TaqMan allelic discrimination using pre-designed SNP assays. Statistical analyses were 

conducted using the software SPSS 15.0 and the R statistical suite. Haplotype block 

structure and haplotype frequencies were determined using the Haploview.  A p- value 

of 0.05 and confidence interval of 95% were used for all of statistical tests. 

RESULTS: The patients with non-syndromic cleft lip and/or palate were characterized 

by similar distribution of MSX1 genotypes and allele in comparison to subjects without 

oral clefts (p > 0.05). Two haplotype blocks were constructed with polymorphisms of 

MSX1 gene and haplotypes formed showed a similar frequency in patients with and 

without oral clefts. 

CONCLUSIONS: The present study provides no evidence that MSX1 polymorphisms 

(rs3775261, rs1042484, rs12532, rs6446693, rs4464513 and rs1907998) play a major 

role in NSCL/P. 
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Introduction 

Non-syndromic cleft lip and/or palate (NSCL/P) is a malformation characterised by an 

incomplete separation between the nasal and oral cavities without any other congenital 

anomaly. NSCL/P is the most common group of congenital facial malformations with 

an estimated birth prevalence of 1 per 1000 live births worldwide (Rice, 2005; Yu et al., 

2009). Its prevalence varies according to geographic origin, socioeconomic level and 

ethnicity (Europe: 1.53 in Scotland, 1.70 in Sweden; Asia: 1.44 in Japan, 1.66 in China; 

Africa: 0.24 in Zambia, 0.37 in Nigeria) (Iregbulem, 1982; FitzPatrick et al., 1994; 

Milerad et al., 1997; Natsume et al., 2000; Elliott et al., 2008; Dai et al., 2010). In 

Brazil, studies regarding the incidence of cleft lip and/or palate (CL/P) are limited, and 

results vary considerably among studies. The birth prevalence of oral clefts in Brazil 

was estimated to be 0.19 per 1000 live births between 1975 and 1994 (Loffredo et al., 

2001). Another study showed the mean prevalence of orofacial clefts in Brazil was 0.36 

per 1,000 live births from 1998 to 2002 (Rodrigues et al., 2009). In Rio Grande do 

Norte (Brazil), a study reported a prevalence of 0.49 cases per 1,000 live births between 

2000 and 2005 (Figueirêdo et al., 2011). 

The etiology of NSCL/P is complex and multifactorial. Genetic and environmental 

factors play a role in its development, but neither of these has been fully elucidated 

(Murray, 2002; Lidral and Moreno, 2005; Vieira, 2008).  

Extensive attempts to reveal the genetic basis of non-syndromic orofacial clefting are 

being undertaken using different approaches. A number of potential candidate loci and 

candidate genes throughout the human genome have been identified (Vieira et al., 2005; 

Vieira et al., 2008; Rojas-Martinez et al., 2010; Dixon et al., 2011). Muscle segment 

homeobox gene 1 (MSX1, 4p16.1) has emerged as a strong candidate for NSCL/P, 

based on the complete secondary cleft palate, the complete failure of incisor 
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development and the foreshortened maxilla phenotype shown in the mouse knockout 

model (Satokata and Maas, 1994). MSX1 is a member of the mammalian MSX gene 

family, which consists of 3 physically unlinked members (MSX1, MSX2 and MSX3). 

These genes are strongly expressed in the developing craniofacial regions in an 

overlapping manner, raising the possibility of a role for the MSX genes in craniofacial 

development (Alappat et al., 2003; Finnerty et al., 2009). The MSX1 regulatory proteins 

function as transcriptional repressors and are involved in the modulation of craniofacial, 

limb and nervous system development (Alappat et al., 2003).  

Complete sequencing of the MSX1 gene demonstrated that rare point mutations in this 

gene appear to contribute to approximately 2% of all cases of NSCL/P (Jezewski et al., 

2003). Association studies of CL/P (Lidral et al., 1998; Beaty et al., 2002; Fallin et al., 

2003; Vieira et al., 2003; Suazo et al., 2004) and CP (Lidral et al., 1998) have shown a 

role for MSX1 in non-syndromic clefting in different populations. Therefore, we decided 

to study markers in the intronic region and the 3'UTR of the MSX1 gene. The 

importance of polymorphisms in gene introns can be seen in the context of pre-mRNA 

(messenger RNA) splicing and intronic CA sequences that contain novel and 

widespread regulatory elements of alternative splicing (Hui et al., 2005).The 

polymorphism located in the 3´UTR may interfere with binding of 

transcription/translation factors targeting the 3´UTR, and SNPs in the 3´UTR region 

may be crucial for post-transcriptional regulation or mRNA stability (Pawlowska, 2009; 

Richter and Sonenberg, 2005). In addition we analyzed the tagged SNPs to generate a 

better coverage of the genetic information in the vicinity of MSX1. 

Thus, the aim of this study was to investigate the contribution of polymorphisms in 

intronic (rs3775261, rs1042484) regions, the 3`untranslated region (UTR; rs12532) and 
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near gene (rs6446693, rs4464513 and rs1907998) of the MSX1 gene on the development 

of nonsyndromic oral clefts. 

Methods 

Subjects 

The study sample consisted of 358 individuals, including 200 controls and 158 cases. 

Patients were recruited at two different hospitals in Natal (Rio Grande do Norte), Brazil: 

Pediatric Hospital Professor Heriberto Bezerra (HOSPED) and Pediatric Hospital 

Varela Santiago. The case group was examined by an experienced medical geneticist to 

exclude syndromes known to be associated with any type of orofacial clefting. Patients 

with a possible specific malformation syndrome and those with mental retardation or 

other anomalies were excluded. The clefts were classified according to Fogh-Andersen 

(1942): patient with CLP (cleft lip and palate), CP (cleft palate) and CL (cleft lip). In the 

case group, classification showed that 61% of patients had CLP (71.6% males and 

28.4% females), 22% of the patients had CP (40% males and 60% females) and 17% of 

patients had CL (68% males and 32% females). Additionally, 39% had a positive family 

history of NSCL/P (Table 1). In the control group, none of the subjects had a family 

history of clefting. The control group was recruited from public schools in Natal and 

matched by age, gender, and place of birth to the patients.  

The study was approved by the Ethics Review Committee on Human Research of the 

Federal University do Rio Grande do Norte (135/2008), and informed consent was 

obtained from all of the adult subjects, parents or legal guardians of underage patients. 

Genotyping 

Genomic DNA was isolated from peripheral blood leukocytes collected from each 

participant using the QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Chatsworth, CA, USA). 

The MSX1 gene was selected based on published evidence demonstrating its 
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involvement in the etiology of oral clefts (http://ingenuity.com/index.html) (Figure 1). 

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) were identified from the National Centre for 

Biotechnology Information dbSNP Build 132 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) and with 

the use of the International HapMap Project genome browsers, HapMap Data Rel 

24/phaseII (http://www.hapmap.org/). A final set of 6 SNPs (rs3775261 (C4863745A), 

rs1042484 (A4864381G), rs12532 (A4865146G), rs6446693 (T4855080C), rs4464513 

(G4867322T) and rs1907998 (G4856579A)) were chosen based on the following 

criteria: reported associations with CL/P, location within coding or putative regulatory 

regions, HapMap validation status and a minor allele frequency of at least 5% in the 

population. Human MSX1 gene maps to the 4p16.1 locus and spans 4.05 Kb. MSX1 

contains two exons and one intron. We studied 2 polymorphisms in the intronic region 

(rs3775261 and rs1042484), one polymorphism located in the 3`UTR (rs12532), around 

the central region of exon 2 and after the stop codon and 3 polymorphisms near gene 

(rs6446693, rs4464513 and rs1907998). The six SNPs (rs3775261, rs1042484, rs12532, 

rs6446693, rs4464513 and rs1907998) were genotyped by TaqMan allelic 

discrimination on an ABI PRISM 7500 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) using the following TaqMan® pre-designed SNP 

genotyping assays from Applied Biosystems: C__27479847_10 for MSX1/rs3775261, 

C__2876123_10 for MSX1/rs1042484, C__26933394_10 for MSX1/rs12532, 

C__2876139_10 for MSX1/rs6446693, C__30267060_20 for MSX1/rs4464513 and 

C__2876136_10 for MSX1/rs1907998. 

Statistical Analysis 

T- tests of the genotype distribution among the cases and controls for deviation from 

Hardy Weinberg equilibrium (HWE) and clinical parameters were performed using the 

chi-square test.  We used a logistic regression model to calculate the odds ratios (OR), 

http://ingenuity.com/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/
http://www.hapmap.org/index.html.en
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95% confidence intervals and corresponding p- values to analyse the association 

between oral clefts, SNPs and haplotypes.  The construction of databanks and statistical 

analysis were conducted using SPSS 15.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and 

the SNPassoc R package (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)        

( http://cran.r-project.org/web/packages/SNPassoc/index.html). A p -value of 0.05 and a 

confidence interval of 95% were used in all of the statistical tests. The pairwise linkage 

disequilibrium (LD) was estimated from the combined data of all cases and controls, 

calculating r
2 

(Barrett et al., 2005).  Haplotype block structure was determined using the 

confidence interval algorithm (Gabriel et al., 2002), and haplotype frequencies were 

estimated by the expectation-maximization algorithm (Qin et al., 2002) using 

Haploview (v4.1). 

Results 

Table 1 shows the clinical characteristics of the study groups (Table 1). Male gender is 

significantly different in patients compared with control group data (P < 0.05). 

Genotype distribution in cases and controls did not deviate from that expected under 

Hardy-Weinberg equilibrium. Table 2 shows the frequencies of MSX1 genotypes and 

their respective alleles among cases and controls. None of the genotypic and allele 

frequencies of the MSX1 SNPs showed significant associations with oral clefts (p > 

0.05) and the minimum p- value was 0.091 for rs3775261 (Table 2).  

The linkage disequilibrium (LD) pattern among these 6 SNPs is shown in Figure 2. Two 

haplotype blocks were constructed in this region. 

For the haplotype analysis, we compared the haplotype distributions between cases and 

controls and observed that no haplotype was associated with oral clefts (p> 0.05) (Table 

3).  
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Discussion 

The etiology of NSCL/P is multifactorial, with both genetic and environmental risk 

factors playing a role in its development. Maternal exposure to tobacco smoke, alcohol, 

poor nutrition, viral infection, medicinal drugs and teratogens in the workplace and at 

home during early pregnancy has been investigated. Although some evidence of 

association has been observed, these results remain controversial (Murray, 2002; Little 

et al., 2004; Derro and Wilcox, 2008; Shi et al., 2008; Jentink et al., 2010; Wehby and 

Murray, 2010). 

Mounting evidence indicates oral clefts are caused by complex interactions between 

genetic and environmental variables, which may have a different impact in distinct 

populations. More than 30 potential candidate loci and candidate genes throughout the 

human genome have been located (Lidral and Moreno, 2005; Vieira et al., 2005; Vieira 

et al., 2008; Rojas-Martinez et al., 2010), and the association between MSX1 gene 

variants and the risk of cleft lip and/or palate in different populations has been examined 

(Jezewski et al., 2003; Moreno et al., 2004; Otero et al., 2007; Schultz et al., 2004; 

Suzuki et al., 2004; Salahshourifar et al., 2011; Singh and Ramu, 2012).  

We studied 2 polymorphisms in the intronic region (rs3775261 and rs1042484), one 

polymorphism located in the 3`UTR (rs12532) and 3 polymorphisms near gene 

(rs6446693, rs4464513 and rs1907998) in 200 controls and 158 patients with oral cleft. 

The presence of an antisense transcript at the MSX1 locus reinforced the need to search 

non-coding portions of the gene (Blin-Wakkach et al., 2001). Our results of case-control 

analysis showed no statistical differences in genotypic or allelic frequency distributions 

between cases and controls at rs3775261, rs1042484, rs12532, rs6446693, rs4464513 

and rs1907998. While our results are consistent with some previous studies, the 

literature as a whole is surprisingly inconsistent. These inconsistencies may reflect 



  34 

 

differences in study designs or in the populations themselves. Several studies analysed 

intronic and/or 3'UTR regions using either the case-control, the family-based or both 

approaches in combination showing controversial results. In Brazil, a study performed 

transmission distortion analysis on an intronic CA-repeat polymorphism of MSX1 in 

parent-child triads and found no association between MSX1 and NSCL/P (Silva et al., 

2006). On the other hand, Vieira et al. (2003) suggested that MSX1 contributes to 

clefting in South American populations. In Chilean patients, Suazo et al. (2010) studied 

SNPs rs3775261 and rs12532 and showed that none of the individual SNPs influenced 

risk for the development of NSCL/P. Also, Huang et al. (2011) do no observed 

significant association between NSCL/P and rs12532 in a Han Chinese population. So, 

we have successfully replicated previous findings, showing no association between 

MSX1 variants and NSCL/P. However, Jagomagi et al. (2010) tested for associations 

between SNPs in 18 candidate genes/loci and NSCL/P in a case-control study in an 

Estonian sample (153 patients, 205 controls) and a strongest association was observed 

for the SNP rs6446693 in the MSX1 region. This difference could be attributed to 

genetic differences in populations. 

Considering that haplotype analysis is more powerful than single marker analysis, we 

investigated the LD between the MSX1 SNPs and performed a haplotype analysis 

between the case and control groups. The SNPs studied comprised three haplotypes 

within two haplotype blocks constructed with polymorphisms of MSX1 gene. Similar to 

genotypes, the analyzed haplotypes were not associated with oral clefts. 

In conclusion, our study demonstrated no significant association between SNPs 

rs3775261, rs1042484, rs12532, rs6446693, rs4464513 and rs1907998 in MSX1 and 

non-syndromic cleft lip and/or palate in this sample. However, futures studied by the 
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application of next-generation sequencing are needed to identify rare mutations in the 

MSX1 gene in patients with non-syndromic cleft lip and/or palate.  
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Figures 

Figure 1 - Interactions between genes and oral cleft generated with Ingenuity 

Pathways Analysis (Ingenuity Systems, www.ingenuity.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Pairwise linkage disequilibrium plot of MSX1/rs6446693, rs1907998, 

rs3775261, rs1042484, rs12532 and rs4464513 in the combined sample (cases & 

controls) showing r
2
 (x100) values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The blocks are designed according to the internally developed solid spine of LD. The 

value within each diamond represents the pairwise correlation between pairs of SNPs 

(measured as 100 x r
2
) defined by the upper left and the upper right sides of the 

diamond. 
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Tables 

Table 1– Distribution of participants` clinical parameters  

 

Characteristics 
Control (%) 

 (n=200) 

Case (%) 

 (n=158) 

p Value 

 

Age of mother (years) 

 
  

 

10 – 20  20 21.4 

0.262 

 

21 – 30  53.7 49.3 

31 – 40  21.7 27.8 

Over 40  4.6 1.5 

Gender distribution (males) 49 62 0.023* 

Types of clefts (CLP/CP)  - 83/17 - 

Family history - 39 - 

*P<0,05. Chi-square test. 
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Table 2 - Frequencies and ORs of MSX1genotypes and alleles in controls and cases. 

OR, odds ratio; CI, confidence interval. 

MSX1 SNPs Genotypes and Alleles 
Control 

n (%) 

Case 

  n (%) 
OR (95% CI) 

P 

value 

rs3775261 
    

CC 85 (48) 66 (43) 1 

0.091 CA 68 (38) 73 (48) 1.38 (0.87-2.19) 

AA 26 (15) 13 (9) 0.64 (0.31-1.35) 

Total 179 152  -   

Minor allele carriers (CA +AA) 94 (52) 86 (57) 1.18 (0.76-1.82) 0.459 

Minor allele frequency 120 (34) 99 (33) 0.96 (0.69-1.33) 0.804 

rs1042484 
    

AA 119 (66) 91 (60) 1 

0.535 AG 52 (29) 52 (34) 1.31 (0.82-2.10) 

GG  10 (6) 08 (5) 1.05 (0.40-2.76) 

Total 181 151  -   

Minor allele carriers (AG +GG) 62 (34) 60 (40) 1.27 (0.81-1.98) 0.303 

Minor allele frequency 72 (20) 68 (22) 1.17 (0.81-1.70) 0.445 

rs12532 
    

AA 59 (38) 54 (36) 1 

0.628 AG 66 (42) 71 (47) 1.18 (0.71-1.94) 

GG 31 (20) 25 (17) 0.88 (0.46-1.68) 

Total 156 150  -   

Minor allele carriers (AG+GG) 97 (62) 96(64) 1.08 (0.68-1.72) 0.741 

Minor allele frequency 128 (41) 121 (40) 0.97 (0.70-1.34) 0.870 

rs6446693 
    

TT 59 (34) 36 (32) 1 
 

CT 85 (49) 61 (54) 1.18 (0.69-2.00) 0.741 

CC 28 (16) 16 (14) 0.94 (0.45-1.96) 
 

Total 172 113 - 
 

Minor allele carriers (CT +CC) 113 (66) 77 (68) 1.12 (0.67-1.85) 0.668 

Minor allele frequency 141 (41) 93 (41) 1.01 (0.72-1.42) 1.000 

rs4464513 
    

GG 59 (35) 38 (33) 1 
 

GT 90 (53) 63 (54) 1.09 (0.65-1.83) 0.942 

TT 21 (12) 15 (13) 1.11 (0.51-2.41) 
 

Total 170 116 - 
 

Minor allele carriers (GT +TT) 111 (65) 78 (67) 1.09 (0.66-1.80) 0.732 

Minor allele frequency 132 (39) 93 (40) 1.05 (0.75-1.48) 0.794 

rs1907998 
    

AA 64 (35) 36 (32) 1 
 

AG 86 (47) 59 (52) 1.22 (0.72-2.06) 0.709 

GG 32 (18) 18 (16) 1.00 (0.49-2.03) 
 

Total 182 113 - 
 

Minor allele carriers (AG +GG) 118 (65) 77 (68) 1.16 (0.70-1.91) 0.559 

Minor allele frequency 150 (41) 95 (42) 1.03 (0.74-1.45) 0.864 
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Table 3 – Haplotype association between polymorphisms rs6446693, rs1907998, 

rs12532 and rs4464513. 

 

 

OR, odds ratio; CI, confidence interval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotypes Associations Control (%) Case (%) OR (95% CI) p value 

Block 1 rs6446693 and rs1907998  
   

TG 41.2 41.5 1.00 - 

CA 40.6 41.5 1.01 (0.70-1.47) 0.958 

TA 17.9 17.0 0.94 (0.59-1.49) 0.788 

Block 2 rs12532 and rs4464513  
   

GG 40.0 38.8 1.00 - 

AT 37.6 38.3 1.05 (0.73-1.51) 0.784 

AG 21.7 21.5 1.03 (0.66-1.61) 0.886 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

O Projeto inicial foi intitulado: “Avaliação de polimorfismos genéticos 

associados ao metabolismo do ácido fólico e ao desenvolvimento facial em 

crianças portadoras de fendas orais no estado do RN”. O objetivo principal era 

avaliar o risco de ocorrência das fendas orais não-sindrômicas em crianças do 

Estado do Rio Grande do Norte, através do estudo dos polimorfismos das 

enzimas envolvidas no metabolismo do ácido fólico como MTHFR, MTR, 

MTRR, RFC1 e TC2, e da correlação dos mesmos com as concentrações de 

folato, vitamina B12 e homocisteína. Além disso, realizar a pesquisa de novos 

sítios polimórficos dos genes MSX1, TGF-α, TGF-β3, RARA e BCL3.  

Este projeto inicial foi desmembrado em quatro trabalhos, sendo um de 

doutorado e três de mestrados. O doutorado foi intitulado inicialmente de 

“Pesquisa de novas mutações nos genes MSX1, BCL-3, TGF- β3 e RARA em 

pacientes portadores de fendas orais” e os 3 de mestrado: 1- “Estudo de 

polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo do ácido fólico e sua 

associação com o desenvolvimento de fendas orais não-sindrômicas”, 2- 

“Avaliação dos genes TGF-alfa e TCN2 em pacientes portadores de fissuras 

labiopalatinas não sindrômicos”, 3- “Expressão dos genes das enzimas 

MTHFR, MTR e do transportador de folato RFC-1 em portadores de fendas 

orais do Rio Grande do Norte”. A intenção era analisar polimorfismos, 

mutações e expressões de determinados genes (MSX1, BCL-3, TGF- β3, 

RARA, TGFα, TCN2, MTHFR, MTR, MTRR, RFC1) envolvidos com o 

surgimento das fendas orais e selecionados a partir da literatura. 

Adicionalmente, também poderíamos traçar um perfil deste paciente quanto ao 

gênero, classificação da fenda, naturalidade, história familiar, consumo materno 

de álcool, cigarro e medicamento durante a gestação. Apesar de nosso foco 

não ser um estudo epidemiológico, estaríamos contribuindo para um posterior 

estudo epidemiológico no Estado e na região do Nordeste (Apêndice 1). 

O avanço das discussões e estudos propiciou a mudança de foco, ou 

seja, a pesquisa de polimorfismos (Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs) 

tornou-se a prioridade ao invés de novas mutações. Baseado nos estudos 

mencionados anteriormente na Introdução, selecionamos o gene MSX1 para a 

pesquisa de polimorfismos. Assim, um conjunto final de 6 SNPs para o MSX1 
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foi escolhido. E o título do doutorado foi alterado para: “Polimorfismos do MSX1 

e fenda labio e/ou palatina não-sindrômica”. Diante disso, a análise por SSCP 

(Single Strand Conformation Polimorphism) foi substituída pela técnica de 

discriminação alélica. O SSCP é uma técnica de triagem que seria utilizada 

para a pesquisa de novas mutações. A PCR em Tempo Real através da 

técnica de discriminação alélica (TaqMan® SNP Genotyping Assays) é um 

ensaio com alto rendimento, exatidão, precisão, rapidez e um bom custo-

benefício, correspondendo as nossas expectativas. Ao iniciar o doutorado, o 

laboratório também começava a implantar a biologia molecular, nosso grupo de 

pesquisa estava em constante discussão com o Laboratório de Biologia 

Molecular Aplicado ao Diagnóstico (USP/SP), além de promovermos 

seminários e debates nos quais eram discorridos os princípios e a 

aplicabilidade de técnicas. Dessa forma, a discussão e o intercâmbio de idéias 

foram necessários para se avaliar as vantagens e desvantagens dos métodos e 

assim ser traçada uma logística para a consolidação dos estudos. Destaco três 

grandes desafios para a realização do doutorado: o conhecimento da biologia 

molecular, visto que, não havia trabalhado nesta área nem na iniciação 

científica nem no mestrado; padronização das técnicas de biologia molecular 

ainda inéditas no laboratório e atingir o número de 158 pacientes e 200 

controles. 

Quanto à contribuição científica, do projeto inicial obteve-se três defesas 

de mestrado, além de um artigo aceito, um artigo submetido e três em 

preparação. Além disso, doze resumos de trabalhos publicados em 

congressos, dentre eles, três prêmios de menção honrosa. Atualmente, um 

pós- doutorado, dois doutorados e uma iniciação científica estão em 

andamento. Todos estes trabalhos estão pontuados logo abaixo. Destaca-se 

também a participação do grupo no Curso de Educação Continuada, com o 

módulo “Diagnóstico Pré-natal, Abordagem Genética e Bioquímica dos 

Portadores de Fissuras Labiopalatinas”, promovido pelo Departamento de 

Pediatria da UFRN, em Fissuras Labiopalatais. 

A nossa publicação contribuiu de forma grandiosa para o entendimento 

sobre os fatores etiológicos da FL/PNS. Há um esforço mundial na tentativa de 

elucidar quais são esses fatores, pois, a compreensão dos mecanismos 

etiológicos poderá contribuir na elaboração de estratégias preventivas de novos 
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casos. Os resultados de associação entre os genes candidatos e a FL/PNS são 

controversos, podendo resultar da variação da contribuição genética na 

população estudada, variando significativamente a depender da origem étnica 

e geográfica (67-70), o que revela a importância deste estudo inédito em nossa 

região. Ressaltamos também a contribuição para a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, com implantação de técnicas, expansão da biologia 

molecular e o ganho de aparelhos de tecnologia de ponta disponíveis para 

estudos diversos. 

O doutorado resultou em um aprofundamento científico e intelectual 

construído sob vários pilares: o aprendizado de técnicas, desde a extração do 

DNA até o estudo e a aplicação de vários métodos (SSCP, RFLP, 

discriminação alélica por TaqMan, HRM); o estudo em disciplinas como 

Bioética, Elaboração de artigos científicos, entre outras que nos proporcionou 

um amadurecimento científico e a discussão de artigos no nosso grupo de 

pesquisa. Destaco o amadurecimento pessoal, resultado da convivência com 

os pacientes fissurados e suas mães, com os profissionais do HOSPED e com 

toda a equipe do LABMULT.  

Substituímos técnicas, selecionamos e delimitamos os genes. Contudo, 

todas as metas foram alcançadas devido ao comprometimento e dedicação dos 

alunos de iniciação científica, mestrandos e doutorandos integrantes do 

LABMULT/LABIOMOL da UFRN e do LABMAD (Laboratório de Biologia 

Molecular Aplicado ao Diagnóstico) da USP/SP. As constantes discussões e 

trocas de experiência, entre esses dois grupos de pesquisa, resultaram no êxito 

desse Projeto. Nossa perspectiva, quanto ao projeto, é continuar o estudo do 

gene MSX1 em pacientes com fendas orais não-sindrômicas, investigando a 

associação com novas variantes através da triagem por HRM e confirmação 

por sequenciamento (Apêndice 2). Além disso, com a recente aquisição da 

Plataforma Affymetrix pela UFRN sediada no LABMULT/LABIOMOL, iniciou-se 

o estudo com a tecnologia de microarrays que contempla um pós-doutorado já 

em andamento e diante disso, podemos estabelecer novos objetivos com o 

estudo de outros genes e polimorfismos envolvidos com as fendas orais. 

Quanto à graduação, pretendo lecionar, orientar bolsistas de iniciação 

científica, orientar trabalhos de conclusão de curso, bem como coordenar e/ou 

participar de projetos de pesquisa ou de extensão com aprovação e/ou 
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financiamento por órgãos de fomento. Em relação à pós-graduação, iniciei 

atividades de docência, orientação e coordenação na Pós-graduação em 

Hematologia da Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte 

– FATERN/ESTÁCIO DE SÁ, com a experiência adquirida posso desenvolver 

co-orientações de mestrado junto a minha orientadora. Dessa maneira, 

pretendo fazer o estágio post-doctoral no Brasil ou no exterior e concorrer ao 

ingresso em uma instituição de ensino superior federal como professora 

universitária. Em consequência, poderá ser constituída uma Base de Pesquisa 

que englobe a Biologia Molecular e as Análises Clínicas. 

 
Segue a Produção técnico-científica que foi gerada pelo Projeto de 

Pesquisa: 

- Lista de publicações 

- Participação em congressos e premiações 

 

1- Bessa, AB, Bezerra, JF, Cardoso, ML, Oliveira, SR, Rezende, AA, Jatoba, 

CA. Estudo Epidemiológico da ocorrência de fendas orais em crianças 

atendidas no Hospital de Pediatria/UFRN. XIX Congresso de Iniciação 

Cientifica da UFRN - Pesquisa e diversidade, 2008, Natal-RN.  

 

2- Soares, CD, Bezerra, JF, Oliveira, GHM, Cardoso, ML, Ururahy, MAG, 

Freire Neto, FP, Silva, HPV, Souza, KSC, Oliveira, SR, Lima Neto, LG, 

Fajardo, CM, Almeida, MG, Hirata, RDC, Hirata, MH, Rezende, AA. 

Frequência do polimorfismo C677T da MTHFR em pacientes portadores de 

fendas orais no RN. I Simpósio Nacional em Ciências Farmacêuticas 

Básicas e Aplicadas, 27 novembro de 2009. Promoção: Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas- PPgCF / Centro de 

Ciências da Saúde/UFRN.  

 

3- Bezerra, JF, Cardoso, ML, Oliveira, GHM, Soares, CD, Oliveira, SR, 

Luchessi, AD, Lima Neto, LG, Hirata, MH, Hirata, RDC, Almeida, MG, 

Rezende, AA. Study of polymorphisms C677T and A1298C 

Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) in patients with 
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nonsyndromic oral clefts. XXXIX Annual Meeting of SBBQ, 2010, Foz do 

Iguaçu - PR. 

4-  Bezerra, JF, Cardoso, ML, Oliveira, GHM, Soares, CD, Ururahy MAG, 

Oliveira RS, Luchessi AD, Hirata RDC, Almeida MG, Hirata MH, Rezende 

AA. Estudo de polimorfismos relacionados ao metabolismo do acido fólico 

em pacientes portadores de fendas orais não sindrômica. II SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE GENETICA CLINICA DA UFRN, 08-09 de novembro 

de 2010. Promoção: Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira 

Bezerra-HOSPED e Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas- PPgCF / Centro de Ciências da Saúde/UFRN.Menção 

Honrosa. 

 

5- Cardoso, ML, Bezerra, JF, Oliveira, GHM, Soares, CD, Souza KS, Oliveira 

RS, Silbiger, VN, Luchessi AD, Hirata RDC, Almeida MG, Hirata MH, 

Rezende AA. Lack of association of MSX1 polymorphism and non-sindromic 

cleft lip and palate. INTERNATIONAL WORKSHOP ON GENOMICS OF 

HEALTH AND DISEASES. March 12-15, 2011, Natal-RN, Brasil. 

Promoção: Sociedade Brasileira de Genética. 

 

6- Oliveira, GHM, Cardoso, ML, Bezerra, JF, Soares, CD, Souza KS, Oliveira 

RS, Silbiger, VN, Luchessi AD, Hirata RDC, Almeida MG, Hirata MH, 

Rezende AA. No association between C766G polymorphism on the TCN2 

on non-sindromic cleft lip and palate. AA. INTERNATIONAL WORKSHOP 

ON GENOMICS OF HEALTH AND DISEASES. March 12-15, 2011, Natal-

RN, Brasil. Promoção: Sociedade Brasileira de Genética. 

 

7- Soares, CD, Oliveira, GHM, Cardoso, ML, Bezerra, JF, Souza KS, Silva 

HPV, Oliveira RS, Luchessi AD, Hirata RDC, Almeida MG, Rezende, Hirata 

MH. Analise de variantes alélicas do gene TGFalfa em pacientes com 

fendas orais. III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GENETICA CLINICA DA 

UFRN, 19-21 outubro de 2011, Natal- RN, Brasil. Hospital de Pediatria 

Prof. Heriberto Ferreira Bezerra-HOSPED / Centro de Ciências da 

Saúde / UFRN Menção Honrosa. 
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8- Oliveira, GHM, Cardoso, ML, Bezerra, JF, Soares, CD, Silva HPV, Oliveira 

RS, Silbiger, VN, Luchessi AD, Oliveira AML, Barbosa ACS, Farjado CM, 

Hirata RDC, Almeida MG, Rezende AA, Hirata MH. Study of Taq-TGFa 

polymorphism in nonsyndromic cleft lip and or palate. II Internacional 

Symposium of Phamaceutical Sciences, 3-5 November 2011. 

Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas- 

PPgCF / Centro de Ciências da Saúde/UFRN. 

 

9- Soares, CD, Oliveira, GHM, Cardoso, ML, Bezerra, JF, Souza Santos FM, 

Souza KS, Morais LVF, Silva HPV, Oliveira RS, Farjado CM, Silbiger, VN, 

Luchessi AD, Oliveira AML, Barbosa ACS, Hirata RDC, Almeida MG, 

Rezende AA, Hirata MH. Expression study of genes involved on folic acid 

metabolism in association with oral cleft development. II Internacional 

Symposium of Phamaceutical Sciences, 3-5 November 37 2011. 

Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas-

PPgCF / Centro de Ciências da Saúde/UFRN.   Honorable mention. 

 

10- G. G. H. Oliveira, A. A. Rezende, M. L. Cardoso, J. F. Bezerra, C. D. 

Soares, R. D. C. Hirata, S. R. Oliveira, V. Silbiger, A. D. Luchessi, C. M. 

Fajardo, K. S. C. Souza, H. P. V. Silva, M. G. Almeida, M. H. Hirata. 

Association between TGF-α and MSX-1 polymorphisms and presence of 

non-syndromic cleft lip and/or palate. American Association for Clinical 

Chemistry (AACC) Annual Meeting 2012, Los Angeles, CA, July 15 - 19, 

2012. 

 

11- Down regulated folate metabolism genes in individuals represents a higher 

risk of oral clefts. 12th International Congress on Cleft Lip/Palate and 

Related Craniofacial Anomalies, to be held May 5-10, 2013 at the Hilton 

Orlando Lake Buena Vista, Florida, USA. (Aceito) 

 

12- MTHFR, MTR, MTRR and RFC1 polymorphisms and the susceptibility to 

nonsyndromic cleft lip ⁄ palate in patients of Rio Grande do Norte, Brazil. 

12th International Congress on Cleft Lip/Palate and Related 
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Craniofacial Anomalies, to be held May 5-10, 2013 at the Hilton Orlando 

Lake Buena Vista, Florida, USA. (Aceito) 

 

 

- Dissertações defendidas 

1. João Felipe Bezerra, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas. PPgCF / UFRN. 23 de fevereiro de 2010. Estudo de 

polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo do ácido fólico e sua 

associação com o desenvolvimento de fendas orais não-sindrômicas. 

 

2- Gustavo Henrique de Medeiros Oliveira, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas. PPgCF / UFRN. 26 de janeiro de 2012. Estudo de 

novas mutações e polimorfismos nos genes TGFΑ e TCN2 em pacientes com 

fendas orais. 

 

3 - Clélio Diogo Soares, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas .PPgCF/UFRN. 06 de setembro de 2012. Estudo da expressão 

dos genes do metabolismo do acido fólico e associação com o 

desenvolvimento de fendas orais. 

 

- Iniciação Científica em andamento 

1. Anne Caroline Silva Barbosa, Graduação em Farmácia/UFRN. Estudo de 

Polimorfismo do gene TCN2 em pacientes portadores de Fendas Orais Não 

Sindrômicas no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

- Doutorados em andamento 

1. João Felipe Bezerra, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

PPGCSa / UFRN. Pesquisa de novas mutações nos genes RARA e BCL3 em 

pacientes portadores de fendas orais. 

 

2. Gustavo Henrique de Medeiros Oliveira, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde. PPGCSa / UFRN. Pesquisa de novas mutações e análise 

haplotípica nos genes TGFα e TGFβ3 em pacientes com fendas orais. 
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- Pós-Doutorado em andamento 

1. André Ducati Luchessi, Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas. PPgCF/UFRN – PNPD-CAPES. Estudo genético em pacientes 

com fendas lábias e/ou palatais e de fatores de risco associados: ações 

preventivas à população do estado do Rio Grande do Norte. 

 

- Lista de trabalhos submetidos e em preparação 

 

- Artigo submetido 

 

Expression study of the genes involved on folic acid metabolism in 

association with oral clefts development. 

Clélio Diogo Soaresa, Gustavo Henrique M Oliveiraa, Maria Leila Cardosoa, 

João Felipe Bezerraa, Sandra R Oliveirab, Karla Simone C de Souzaa, Heglayne 

Pereira V da Silvaa, Vivian N Silbigera, Andre Ducati Luchessic, Cristina Moreno 

Fajardoc, Rosario DC Hiratac, Maria das Graças Almeidaa, Mario H Hiratac, 

Adriana A Rezendea* 

aDepartment of Clinical and Toxicological Analysis, School of Pharmaceutical 

Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil. 

bCare program to children with Cleft Lip and Palate, Pediatrics Hospital 

Professor Heriberto Bezerra, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 
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cDepartment of Clinical and Toxicological Analyses, School of Pharmaceutical 

Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, SP, Brazil. 
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1 - Polymorphisms in folate pathway and their implications in the 

development of oral clefts. 

João Felipe Bezerraa, Adriana Augusto de Rezendea, Gustavo Henrique M 

Oliveiraa, Clélio Diogo Soaresa, Maria Leila Cardosoa, Marcela Abbott G 

Ururahya, Francisco Paulo F Netoa, Lidio Gonçalves Netob, Andre Ducati 

Luchessia; Vivian N Silbigera, Cristina Moreno Fajardob, Sandra Regina de 

Oliveirac, Rosario Dominguez C Hiratab, Maria das Graças Almeidaa, Mario 

Hiroyuki Hiratab. 

a Department of Clinical and Toxicological Analysis, Faculty of Pharmacy, 
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Professor Heriberto Ferreira Bezerra, Federal University of Rio Grande do 
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2 - Evaluation of High Resolution Melting analysis as an alternative tool to 

screen for SNPs associated with Oral Cleft in TGFα. 

Gustavo Henrique M Oliveiraa, Adriana A Rezendea, Maria Leila Cardosoa, 

João Felipe Bezerraa, Clélio Diogo Soaresa, Sandra R Oliveirab, Karla Simone 

C de Souzaa, Heglayne Pereira V da Silvaa, Vivian N Silbigera, Andre Ducati 

Luchessic, Cristina Moreno Fajardoc, Rosario DC Hiratac, Maria das Graças 

Almeidaa , Mario H Hiratac* 

a Department of Clinical and Toxicological Analysis, School of Pharmaceutical 

Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil. 

b Care program to children with Cleft Lip and Palate, Pediatrics Hospital 
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c Department of Clinical and Toxicological Analyses, School of Pharmaceutical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, SP, Brazil. 

 



  55 

 

3 - Estudo de Polimorfismo do gene TCN2 em pacientes portadores de 

Fendas Orais Não Sindrômicas no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Anne Caroline Silva Barbosaa, Gustavo Henrique M Oliveirab, Maria Leila 
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8.1 Apêndice 1 - RESULTADOS COMPLEMENTARES 

Ressaltamos outras análises que não foram inseridas no artigo aceito, 

mas que estão sendo abordadas nos artigos em preparação. 

- Caracterização da amostra 

A análise dos fatores ambientais etilismo e tabagismo mostrou uma 

diferença estatística entre os grupos controle e caso para somente o etilismo (p 

= 0,02). O resultado mostrou que o consumo materno de álcool durante a 

gravidez aumentou 3,37 vezes (IC 95%: 1,56-7,28) o risco de fendas orais 

(Tabela 1). Enquanto que, o gênero e o tabagismo não apresentaram 

diferenças estatísticas entre os grupos (Tabela 1). Os resultados 

permaneceram os mesmos, após o ajuste, para etilismo e tabagismo 

simultaneamente. Enquanto que, após ajustado, o gênero apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos controle e caso (p=0,027) (Tabela 

1). 

Tabela 1– Fatores de risco para o desenvolvimento de fenda labio e/ou palatina.  

Variáveis Controle Caso OR (95% IC) p valor 
Ajustado 
OR (95% IC)

1
 

p valor 

Gênero 
      

    Feminino  92 (51%) 61 (40%) 1 
0,079 

1 
0,027 

    Masculino 89 (49%) 92 (60%) 1,47 (0,96-2,25) 1,68(1,06-2,67) 

Consumo Materno de álcool 
      

    Não 153 (94%) 112 (83%) 1 
0,002 

1 
0,002 

   Sim 09 (6%) 23 (17%) 3,37(1,56-7,28) 3,65(1,64-8,11) 

Tabagismo materno  
      

    Não 139 (86%) 119(86%) 1 
0,680 

1 
0,304 

    Sim 23 (14%) 19 (14%) 0,87 (0,46-1,66) 0,69 (0,35-1,39) 

 
OR, odds ratio; IC, intervalo de confiança; 

1 
Ajustado para tabagismo, etilismo e gênero na regressão 

multivariável. 

 

- Análise de polimorfismos por discriminação alélica pela PCR em tempo 

real. 

A Tabela 2 do artigo apresenta a distribuição dos genótipos referentes 

aos seguintes polimorfismos do MSX1: rs3775261 (C4863745A), rs1042484 

(A4864381G) e rs12532 (A4865146G), rs6446693 (T4855080C), rs4464513 

(G4867322T) e rs1907998 (G4856579A) das crianças portadoras de fendas 
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orais e dos indivíduos controles. Nenhum dos SNPs do MSX1 mostrou 

associação significativa com as fendas orais (p> 0,05).  

Analisou-se a associação dos polimorfismos em diversos tipos de 

herança genética (dominante, recessivo, overdominante), dessa forma 

podendo avaliar a influência dos alelos dos polimorfismos analisados. A análise 

multivariada foi feita considerando-se como co-variáveis o gênero e o consumo 

materno de álcool e fumo, considerados fatores de risco associados ao 

desenvolvimento das fendas, essas análises foram realizadas inicialmente 

variável por variável (gênero, fumo e álcool) que não mostrou diferenças 

estatisticamente significantes, e no final foi realizada a análise das três 

variáveis juntas, optamos por mostrar apenas a análise das variáveis juntas.  

Ao analisarmos os modelos de herança dominante, recessivo e 

overdominante para os polimorfismos, não observamos diferenças 

estatisticamente significativas para os SNPs rs3775261, rs1042484, rs12532, 

rs6446693, rs4464513 e rs1907998 (Tabela 2). Os resultados permaneceram 

os mesmos após o ajuste para gênero, etilismo, e tabagismo (p>0,05) (Tabela 

2).  
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Tabela 2 – Modelos de herança para os SNPs rs3775261, rs1042484, rs12532, rs6446693, 

rs4464513 e rs1907998. 

 
 
 

OR, odds ratio; IC, interval de confiança; 
1 
Ajustado para tabagismo, etilismo e gênero na 

regressão multivariável. 

  Modelo de Herança Genótipos OR (95% IC)  p valor 
OR Ajustado 

(95% IC)1 
p valor 

rs3775261 

Dominante 
CC 1 

0,459 
1 

0,427 
AC+AA 1,18(0,76-1,82) 1,22 (0,75-1,98) 

Recessivo 
CC+AC 1 

0,089 
1 

0,376 
AA 0,55(0,27-1,11) 0,70(0,32-1,54) 

Overdominante 
CC+AA 1 

0,066 
1 

0,171 
AC 1,51 (0,97-2,34) 1,41 (0,86-2,31) 

rs1042484 

Dominante 
AA 1 

0,303 
1 

0,166 
AG+GG 1,27 (0,81-1,98) 1,43 (0,86-2,36) 

Recessivo 
AA+AG 1 

0,927 
1 

0,869 
GG 0,96(0,37-2,49) 1,09 (0,38-3,14) 

Overdominante 
AA+GG 1 

0,265 
1 

0,177 
AG 1,30 (0,82-2,07) 1,43(0,85-2,41) 

rs12532 

Dominante 
AA 1 

0,741 
1 

0,732 
AG+GG 1,08 (0,68-1,72) 1,10 (0,65-1,85) 

Recessivo 
AA+AG 1 

0,468 
1 

0,687 
GG 0,81 (0,45-1,44) 0,87 (0,44-1,72) 

Overdominante 
AA+GG 1 

0,377 
1 

0,529 
AG 1,23 (0,78-1,92) 1,18 (0,71-1,95) 

rs6446693 

Dominante 
TT 1 

0,668 
1 

0,723 
CT+CC 1,12(0,67-1,85) 1,11(0,62-1,99) 

Recessivo 
TT+CT 1 

0,627 
1 

0,964 
CC 0,85(0,44-1,65) 1,02(0,49-2,09) 

Overdominante 
TT+CC 1 

0,451 
1 

0,767 
CT 1,20 (0,75-1,93) 1,08 (0,63-1,86) 

rs4464513 

Dominante 
GG 1 

0,732 
1 

0,933 
GT+TT 1,09 (0,66-1,80) 0,98 (0,56-1,71) 

Recessivo 
GG+GT 1 

0,885 
1 

0,886 
TT 1,05 (0,52-2,14) 0,94 (0,43-2,06) 

Overdominante 
GG+TT 1 

0,820 
1 

0,985 
GT 1,06 (0,66-1,70) 1,01(0,59-1,71) 

rs1907998 

Dominante 
AA 1 

0,559 
1 

0,477 
AG+GG 1,16 (0,70-1,91) 1,22 (0,70-2,15) 

Recessivo 
AA+AG 1 

0,712 
1 

0,960 
GG 0,89 (0,47-1,67) 0,98 (0,46-2,08) 

Overdominante 
AA+GG 1 

0,407 
1 

0,475 
AG 1,22 (0,76-1,95) 1,21 (0,71-2,07) 
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A Tabela 3 mostra a análise quando separamos o grupo caso em tipos 

de fendas (fenda labial e/ou palatina e fenda palatina isolada). Nesta análise, 

também não observamos diferenças estatisticamente significantes (p>0,05). 
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Tabela 3 – Frequências dos genótipos e alelos das seis variantes do gene MSX1. 

 

 
OR, odds ratio; IC, intervalo de confiança. 
 
 
 
 
 
 
 

MSX1 SNPs Genótipos e Alelos 
Controle 

n (%) 

Caso 

  n (%) 
OR (95% IC) 

P 

valor 

FL/P  

 n (%) 
OR (95% IC) 

P 

valor 

FP  

 n (%) 
OR (95% IC) 

P 

valor 

rs3775261 
         

 

CC 85 (48) 66 (43) 1 

0,091 

 47 (45)  1 

0,128 

 13 (41) 1 

0,642 CA 68 (38) 73 (48) 1,38 (0,87-2,19) 49 (47) 1,30 (0,78-2,17) 15 (47) 1,44 (0,64-3,24) 

AA 26 (15) 13 (9) 0,64 (0,31-1,35) 08(8) 0,56 (0,23-1,33) 04 (12) 1,01 (0,30-3,35) 

Total 179 152  -   104 - 
 

32 -  

Carreando o menor alelo (CA +AA) 94 (52) 86 (57) 1,18 (0,76-1,82) 0,459 57 (55) 1,10 (0,68-1,78) 0,709 19 (59) 1,32 (0,62-2,84) 0,472 

Frequência do menor alelo 120 (34) 99 (33) 0.96 (0.69-1.33) 0.804 65 (31) 0.90 (0.62-1.30) 0.642 23 (36) 1.11(0.64-1.94) 0,774 

rs1042484 
         

 

AA 119 (66) 91 (60) 1 

0,535 

58 (57) 1 

0,368 

22 (65) 1 

0,756 AG 52 (29) 52 (34) 1,31 (0,82-2,10) 37 (37) 1,46 (0,86-2,47) 11 (32) 1,14 (0,52-2,53) 

GG  10 (6) 08 (5) 1,05 (0,40-2,76) 06 (6) 1,23 (0,43-3,55) 01 (3) 0,54 (0,07-4,44) 

Total 181 151  -   101 - 
 

34 -  

Carreando o menor alelo (AG +GG) 62 (34) 60 (40) 1,27 (0,81-1,98) 0,303 43 (43) 1,42 (0,86-2,35) 0,167 12 (35) 1,05 (0,49-2,26) 0,907 

Frequência do menor alelo 72 (20) 68 (22) 1,17 (0,81-1,70) 0,445 49 (24) 1,29 (0,85-1,95) 0,240 13 (19) 0,95 (0,49-1,84) 1,000 

rs12532 
         

 

AA 59 (38) 54 (36) 1 

0,628 

 39 (38)  1 

0,283 

 11 (33) 1 

0.888 AG 66 (42) 71 (47) 1,18 (0,71-1,94) 50 (49) 1,15 (0,66-1,98) 15 (45) 1,22 (0,52-2,86) 

GG 31 (20) 25 (17) 0,88 (0,46-1,68) 13 (13) 0,63 (0,30-1,36) 07 (21) 1,21 (0,43-3,44) 

Total 156 150  -   102 - 
 

 33  -  

Carreando o menor alelo (AG+GG) 97 (62) 96(64) 1,08 (0,68-1,72) 0,741 63 (62) 0,98 (0,59-1,64) 0,946 22 (67) 1,22 (0,55-2,69) 0,626 

Frequência do menor alelo 128 (41) 121 (40) 0,97 (0,70-1,34) 0,870 76 (37) 0,85 (0,59-1,23) 0,408 29 (44) 1,13 (0,66-1,93) 0,682 

rs6446693 
         

 

TT 59 (34) 36 (32) 1 
 

27 (35) 1 

0,905 

08 (30) 1 

0,301 CT 85 (49) 61 (54) 1,18 (0,69-2,00) 0,741 36 (47) 0,93 (0,51-1,69) 17 (63) 1,47 (0,60-3,64) 

CC 28 (16) 16 (14) 0,94 (0,45-1,96) 
 

14 (18) 1,09 (0,50-2,40) 02 (7) 0,53 (0,10-2,64) 

Total 172 113 - 
 

77 - 
 

27 -  

Carreando o menor alelo (CT +CC) 113 (66) 77 (68) 1,12 (0,67-1,85) 0,668 50 (65) 0,97 (0,55-1,70) 0,907 19 (70) 1,24 (0.51-3.00) 0,630 

Frequência do menor alelo 141 (41) 93 (41) 1,01 (0,72-1,42) 1,000 64 (42) 1,02 (0,70-1,51) 0,922 21 (39) 0,92 (0,51-1,65) 0,882 

rs4464513 
         

 

GG 59 (35) 38 (33) 1 
 

26 (34) 1 

0,790 

09 (32) 1 

0,914 GT 90 (53) 63 (54) 1,09 (0,65-1,83) 0,942 39 (51) 0,98 (0,54-1,78) 16 (57) 1,17 (0,48-2,81) 

TT 21 (12) 15 (13) 1,11 (0,51-2,41) 
 

12 (16) 1,30 (0,56-3,02) 03 (11) 0,94 (0,23-3,79) 

Total 170 116 - 
 

77 - 
 

28 -  

Carreando o menor alelo (GT +TT) 111 (65) 78 (67) 1,09 (0,66-1,80) 0,732 51 (66) 1,04 (0,59-1,84) 0,885 19 (68) 1,12 (0,48-2,63) 0,790 

Frequência do menor alelo 132 (39) 93 (40) 1,05 (0,75-1,48) 0,794 63 (41) 1,09 (0,74-1,61) 0,691 22 (39) 1,02 (0,57-1,82) 1,000 

rs1907998 
         

 

AA 64 (35) 36 (32) 1 
 

27 (36) 1 

0,992 

07 (26) 1 

0,616 AG 86 (47) 59 (52) 1,22 (0,72-2,06) 0,709 35 (47) 0,96 (0,53-1,75) 15 (56) 1,59 (0,61-4,14) 

GG 32 (18) 18 (16) 1,00 (0,49-2,03) 
 

13 (17) 0,96 (0,44-2,11) 05 (18) 1,43 (0,42-4,86) 

Total 182 113 - 
 

75 - 
 

27 -  

Carreando o menor alelo (AG +GG) 118 (65) 77 (68) 1,16 (0,70-1,91) 0,559 48 (64) 0,96 (0,55-1,69) 0,899 20 (74) 1,55 (0,62-3,86) 0,335 

Frequência do menor alelo 150 (41) 95 (42) 1,03 (0,74-1,45) 0,864 61 (41) 0,98 (0,66-1,44) 0,922 25 (46) 1,23 (0,69-2,18) 0,555 
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8.2 Apêndice 2 - RESULTADOS PRELIMINARES 

Iniciou-se o estudo de novas variantes genéticas através da técnica de 

High Resolution Melt Curve (HRM) pela PCR em tempo real. A análise ainda se 

encontra nos estágios iniciais, mas já contemplamos alguns resultados. Esta 

nova avaliação é necessária para complementar e dar continuidade ao nosso 

estudo com fendas orais não-sindrômicas. 

 

– Pesquisa de alterações genéticas utilizando a metodologia HRM pela 

PCR em tempo real. 

O rastreamento, das regiões 3’ UTR e 5’ UTR no gene MSX1, foi 

empregado somente em pacientes fissurados, através da técnica HRM em 

equipamento da PCR em Tempo Real (ABI 7500 Fast - Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA). Essa estratégia teve como objetivo a pesquisa de novas 

variantes e alterações previamente descritas na literatura.  

Através do programa Primer Express® (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA) foram desenhados 4 pares de iniciadores com base nas sequências 

gênicas disponíveis no banco de dados do NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

A PCR foi desenvolvida para o volume final de 20µl contendo 1µl de 

DNA genômico (20ng); 300nM de iniciadores sense e antisense (IDT – 

Prodimol – MG, Brasil); 1,5 µM de Syto9 (Invitrogen - CA, USA) e 1x AmpliTaq 

Gold® DNA Polymerase (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As 

condições de ciclagem obedecem as seguintes etapas: desnaturação inicial 

95°C por 10 minutos; 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 20 

segundos, conforme a indicação do fabricante (Applied Biosystems, Foster 

City, USA). 

Após amplificação, as amostras foram submetidas à curva de 

dissociação (curva de melting) que consistem em um gradiente de temperatura 

nas seguintes condições: 95°C por 15 segundos, 1 minuto a 50°C, 15 

segundos a 95°C e 15 segundos a 60°C.  

As amostras foram analisadas no programa HRM 2.01 (Applied 

Biosystems, Foster City, USA) onde as curvas de dissociação com perfis  

sugestivos de alterações no DNA foram submetidas a PCR convencional (My 

Cycle – BioRad, USA), purificação com o Kit illustra GFX™ PCR DNA 
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Purification (GE HealthCare, USA), análise em gel de agarose (2%) utilizando 

como marcador molecular Low DNA Mass Ladder (Invitrogen - CA, USA). 

Posteriormente os produtos de PCR amplificados foram enviados ao Centro de 

Estudos do Genoma Humano (CEGH - USP) para sequenciamento na 

plataforma ABI 3730 DNA Analyser, um sistema de análise de DNA de 48 

capilares com a tecnologia Applied Biosystems (Foster City, CA, USA). 

  

Os resultados do sequenciamento direto, foram alinhados e analisados 

pelo programa BioEdit v7.0.4 (Ibis Therapeutics - CA, USA), indicando as 

alterações triadas pelo HRM. 

Em todas as regiões avaliadas utilizamos produtos de PCR menores que 

200 pb para obter gráficos de HRM bem definidos, visto que a diferença entre a 

temperatura de dissociação (Tm) dos genótipos aumenta à medida que o 

tamanho do produto de PCR diminui. Foram estudados 145 pacientes para as 

regiões 3’ UTR e 5’ UTR.  

Para a região 3’ UTR foram avaliados 146 bp utilizando um par de 

iniciador com o qual foram identificados os polimorfismos rs1095 (C4864938T) 

e rs2229262 (C4864940T). Em relação à região 5´, foram avaliados 90 bp 

utilizando um par de iniciador onde foi identificado o polimorfismo rs3821949 

(A4860402G). Não foram identificadas novas mutações nas regiões 3´UTR e 5´ 

próxima do gene MSX-1. No entanto a estratégia traçada permitiu identificar os 

polimorfismos acima apresentados.  

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas quando 

comparadas as distribuições genotípicas com os tipos de fendas, gênero, 

tabagismo materno e etilismo materno para os polimorfismos rs1095 

(C4864938T), rs2229262 (C4864940T) e rs3821949 (A4860402G) na 

população estudada (Tabela 4).  

Estes são os primeiros estudos para os SNPs rs1095 e rs2229262 

associadas com fendas. De acordo com o projeto HapMap, a distribuição 

encontrada para os alelos do polimorfismo rs1095 é semelhante à população 

chinesa e japonesa. Em relação à distribuição genotípica, não identificamos o 

genótipo mutado TT, encontramos o selvagem CC (79,84%) e o heterozigoto 

CT (3,1%). Para este polimorfismo, não há distribuição dos genótipos no 

Projeto HapMap. Apenas um estudo demonstrou a associação deste SNP com 
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agenesia dentária (1). Quanto ao SNP rs2229262, 3’UTR, de acordo com o 

projeto HapMap, a distribuição dos genótipos é semelhante a de um estudo 

realizado pelo Centro de Pesquisa do Genoma, em 52 indivíduos (Whitehead 

Institute/Cambridge-Inglaterra), onde não foi evidenciado o genótipo 

homozigoto mutado TT. Nosso estudo identificou os genótipos homozigoto 

selvagem (82,95%) e o heterozigoto (0,77%). 

Em relação à região 5´, a frequência obtida para o SNP rs3821949 em 

nossa população é intermediária a distribuição apresentada no projeto 

HapMap, para as populações Mexicana e Chinesa. Nosso estudo identificou os 

genótipos homozigoto selvagem GG (47,11%), heterozigoto AG (8,26%) e 

homozigoto mutado AA (44,63%). Huang et al (2) não encontraram associação 

entre o SNP rs3821949 e a fenda oral não-sindrômica na população chinesa. 

Enquanto que, Wang et al (3) encontraram associação entre o SNP rs3821949 

e a agenesia dentária. 

 
Tabela 04 - Análise da distribuição genotípica dos pacientes fissurados em 

função do tipo de fenda, gênero, etilismo e tabagismo materno para os 

polimorfismos do gene MSX1. 

 

FLP: fenda lábio e/ou palatina; FP: fenda palatina isolada; FL: fenda labial isolada. 
 

 

Polimorfismos 

Fendas Gênero Etilismo Tabagismo 

FLP FP p FLP FP FL p Mas Fem p Sim Não p Sim Não p 

rs1095 
(MSX1 - 3’UTR) 

C/C 73 24 

0,419 

54 24 19 

0,496 

61 36 

0,280 

17 65 

0,471 

15 64 

0,495 C/T 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 

T/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rs2229262 

(MSX1 - 3’UTR) 

C/C 74 24 

0,570 

54 24 20 

0,668 

62 36 

0,447 

17 66 

0,612 

15 65 

0,631 C/T 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

T/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rs3821949 

(MSX1 –5’ UTR) 

G/G 37 16 

0,250 

29 16 8 

0,586 

32 21 

0,437 

7 40 

0,173 

5 41 

0,492 A/G 14 6 11 6 3 12 8 1 19 4 16 

A/A 36 7 29 7 7 31 12 8 25 6 25 
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9. ANEXOS 
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9.1 Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  75 

 

9.2 ANEXO 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
Projeto de pesquisa: POLIMORFISMOS DO MSX1 E A FENDA LABIO E/OU 
PALATINA NÃO-SINDRÔMICA. 
 

Meu nome é Adriana Augusto de Rezende, sou professora da Faculdade 
de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e estou 
convidando seu filho (a) para participar do projeto de pesquisa que estou 
desenvolvendo com a equipe de Hospital de Pediatria Professor Heriberto 
Bezerra (HOSPED). A pesquisa está sendo realizada em colaboração com 
pesquisadores da Faculdade Ciências Farmacêuticas/USP. Esta pesquisa tem 
como objetivo avaliar as alterações do DNA (uma substância que está dentro 
da célula e que herdamos de nossos pais e transmitimos aos nossos filhos), 
estudaremos determinados “pedacinhos” do DNA (cientificamente são 
chamados de genes),  que podem estar relacionados com o surgimento das 
fendas lábio e/ou palatinas. 

Caso você responsável legal e também a própria criança portadora da 
fenda aceitem participar desta pesquisa, vamos coletar uma amostra de 
sangue (15 mL) para realização dos testes genéticos. Além de você e seu filho 
(a), outras trezentas e noventa e nove mães e crianças também participarão da 
pesquisa. Também será necessário que você responsável legal responda 
algumas perguntas sobre doenças existentes nos seus familiares, 
medicamentos que está tomando e outras informações relacionadas com a 
pesquisa. 

 O material genético (DNA) obtido será armazenado nos Laboratórios 
Multidisciplinar  e Biologia Molecular da Faculdade de Farmácia da UFRN sob 
a minha responsabilidade e para isto pedimos sua autorização. Após os testes, 
o paciente poderá ter acesso aos resultados no Programa de Atendimento aos 
Pacientes Fissurados do HOSPED-UFRN com a Dra. Sandra Regina de 
Oliveira. 

 Caso haja interesse de realizarmos futuras pesquisas entraremos em 
contato com você, e somente com sua autorização e a de seu filho (a), e a 
aprovação dos novos projetos no Comitê de Ética em Pesquisa realizaremos 
os estudos.  

Serão assegurados: 
Confidencialidade do estudo: Os registros da participação no estudo serão 
mantidos confidenciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores do 
Projeto terão acesso. Cada pessoa participante receberá um número para ser 
utilizado na pesquisa. Se qualquer relatório ou artigo resultar deste trabalho, a 
identificação não será revelada. 
Dano decorrente da pesquisa: Em qualquer momento, se o paciente tiver 
algum problema de saúde decorrente da pesquisa, será garantido atendimento 
médico e idenização pela instituição. 
Riscos inerentes da coleta: O risco a saúde será mínimo, por causa da coleta 
de sangue que pode formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada 
da agulha. Riscos esses que serão minimizados através de procedimentos de 
coleta cuidadosos, realizados por profissionais habilitados. 
Ressarcimento de despesas: O pesquisador será responsável pelo 
ressarcimento de eventuais despesas decorrentes da pesquisa. 
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A participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se 
fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para 
o paciente, nem para o andamento do trabalho de pesquisa. Caso você tenha 
alguma dúvida em relação à pesquisa pode entrar em contato com a Profa. 
Dra. Adriana Augusto de Rezende ou com a Dra. Sandra Regina de Oliveira, 
dentro da estrutura médico-hospitalar da HOSPED/UFRN a qualquer hora do 
dia (telefone:3215-4400) 

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFRN 
(CEP). Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3342 5003. 
 
Consentimento para participação 

 
Estou de acordo com a participação do estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
procedimentos aos quais meu filho (a) será submetido (a). Foram garantidos 
esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o 
direito de desistir (responsável legal ou filho (a)) a qualquer momento, sem que 
a desistência implique em qualquer prejuízo ao meu filho (a) ou à minha 
família. A participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos 
adicionais, sejam eles de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi 
garantido o anonimato, o sigilo dos dados referentes a identificação e o 
compromisso de que serei contactado (a) para avaliação de estudo futuro 
usando as amostras biológicas obtidas nesse instante. 

  
 

Natal, ____de ____________de 20___.  

 

 

____________________________ 

     Responsável Legal do Participante 

 

    (Polegar Direito - Responsável) 
____________________________ 

Participante                                                                  

____________________________________ 

                                                                                                    Testemunha 

 
____________________________________ 
                      Pesquisador                                                          
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9.3 ANEXO 3  -  Ficha para coleta de dados individuais 
  
Dados  
 
Nome do Paciente : 
Nome da Mãe: 
Tipo de fenda: 
Registro ambulatorial Nº: 
Nº de identidade do paciente :                                    Nº de identidade da mãe :             
Sexo: 
Naturalidade do paciente:                                           Naturalidade da Mãe:  
Cor da paciente: Branca ( )   Negra ( )  Parda ( )  Amarela ( ) 
Cor da Mãe: Branca ( )   Negra ( )  Parda ( )  Amarela ( ) 
Data de nascimento do paciente:    Data de nascimento da Mãe: 
Endereço Atual:                                                                                            Nº 
Bairro:                                                                                                Cidade: 
CEP:                                                                               Telefone: 
 
1) O paciente possui alguma doença? Qual? 
     1. Sim ( )              2. Não ( ) 
2) O paciente toma medicamentos? Quais? Dosagens?  
Qual? ___________________________________________________ 
3) A mãe possui alguma doença? Qual? 
     1. Sim ( )              2. Não ( ) 
4) A mãe toma medicamentos? Quais? Dosagens?  
Qual? ___________________________________________________ 
E durante a gravidez? Qual?__________________________________ 
5) Prática de tabagismo em algum momento da vida? Ainda fuma? 
6) Ingeriu bebida alcoólica durante a gravidez? Ou outra droga? 
7) Pratica exercício físico? Freqüência? 
     1. Sim ( )             2. Não ( ) 
Freqüência___________________________________________ 
8) Fez ou faz uso de algum tipo de polivitamínico? 
    1. Sim ( )             2. Não ( ) 
Em que momento fez uso?___________________ 
 
Histórico familiar 
 
Possui algum parente com:  
1. Fende labial e/ou palatina(  ) ______________________________________ 
2. Obesidade (  ) _________________________________________________ 
3. Hipertensão (  )_________________________________________________ 
4. Doença cardiovascular (  ) ________________________________________             
5. Hipercolesterolemia (  )___________________________________________ 
6. Diabetes mellitus(  )_____________________________________________                         
7. Outros (  ) _____________________________________________________  
8. Não sabe (  ) Qual o grau de parentesco?____________________________  
 
Exames físicos 
Peso (Kg):  Altura (m):  IMC: 


