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1. Introdução 

1.1. Fissuras labiopalatinas 

As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas caracterizadas por 

falhas na formação do lábio superior (com ou sem envolvimento do palato) ou apenas 

do palato durante o desenvolvimento embrionário (Marazita, 2012; Leslie & Marazita, 

2013).  

Os pacientes com FLP podem apresentar limitações na fala, na audição e 

problemas na formação dos dentes. Além disso, é comum apresentarem dificuldades na 

comunicação e integração social, uma vez que, como a malformação ocorre na face, 

 é notadamente visível pela sociedade, fazendo com que os indivíduos com FLP tenham 

dificuldades em se relacionar com outras pessoas e, consequentemente, podem 

apresentar problemas psicossociais (Marazita, 2012; Dixon et al., 2011; Leslie & 

Marazita, 2013). Foi também observado que indivíduos com FLP têm risco de 

mortalidade no primeiro ano de vida nove vezes maior do que a população em geral em 

países em desenvolvimento (Carlson et al., 2013), devido principalmente a dificuldades 

na alimentação. O tratamento desses pacientes é de custo elevado, estimado em 

US$200.000,00 (Berk & Marazita, 2002; Leslie & Marazita, 2013), em que incidem 

procedimentos cirúrgicos e acompanhamento multidisciplinar que envolve uma equipe 

de profissionais médicos, geneticistas, fonoaudiólogos, dentistas, nutricionistas e 

psicólogos (Dixon et al., 2011; Leslie & Marazita, 2013; Stuppia et al., 2011; Mossey et 

al., 2009). Pelas dificuldades que o paciente enfrenta e pelo custo elevado do 

tratamento, é importante buscar quais fatores e mecanismos levam a essas 

malformações, com o intuito de desenvolver estratégias de aconselhamento genético e, 

principalmente, preventivas. 

A malformação do lábio e/ou do palato ocorre ao longo do desenvolvimento da 

face do embrião. O desenvolvimento craniofacial ocorre entre a 3ª e a 10ª semana de 

gestação e depende de uma sequência de eventos celulares precisamente coordenados 

como crescimento, proliferação, migração, transição epitélio-mesenquimal, 

diferenciação e apoptose. Se houver algum distúrbio em algum desses processos, como 
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falha no crescimento ou na fusão das estruturas, o feto poderá apresentar fissura do 

lábio superior e/ou do palato (Figuras 1 e 2) (Leslie & Marazita, 2013; Twigg & Wilkie, 

2015). 

Os indivíduos com FLP apresentam fenótipos variáveis, podendo apenas ter a 

falha no lábio superior (unilateral ou bilateral), ou também ter afetadas as regiões 

dento-alveolar e o palato primário (anterior ao forâmen pré-incisivo) e secundário 

(posterior ao forâmen pré-incisivo) ou apenas o palato, restrito ao palato secundário 

(forâmen pós-incisivo) (Schutte & Murray, 1999; Taib et al., 2015) (Figura 3). O tipo de 

fissura mais comum é a fissura labial unilateral do lado esquerdo (Dixon et al., 2011; 

Gundlach & Maus, 2006).  

Tendo em vista que os processos de diferenciação das estruturas que dão origem 

ao lábio e ao palato ocorrem em momentos diferentes durante a embriogênese, as FLPs 

foram separadas em duas classes principais: Fissura do lábio com ou sem fissura do 

palato (FL/P) e Fissura do palato (FP) (Fogh-Andersen; 1942; Fraser, 1955; Mossey et al., 

2009). Além disso, observa-se que não há ocorrência dos dois tipos de fissura (FL/P e FP) 

em uma mesma família, com raras exceções. Dentre essas exceções, destacam-se as 

famílias com indivíduos com a Síndrome de Van der Woude (SVW), que é uma condição 

autossômica dominante causada em geral por mutações de perda de função em 

heterozigose no gene IRF6 (Dixon et al., 2011). Dessa forma, para estudos genéticos e 

aconselhamento, tem sido considerado que, para a maioria dos casos, FL/P e FP têm 

etiologia distinta. 
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Figura 1 – Formação da face e do lábio superior. Durante este processo, ocorre a transição epitélio-

mesenquimal, em que as células da borda da placa neural, a princípio do tipo epiteliais, passam a possuir 

um fenótipo migratório e mesenquimal, o que permite seu desprendimento do epitélio e migração, 

formando a proeminência frontonasal e os arcos faríngeos. O primeiro arco faríngeo origina as 

proeminências maxilares. A proeminência frontonasal origina os pares de proeminências nasais mediais e 

nasais laterais. A - Na quinta semana de gestação, a proeminência frontonasal (PFn), as proeminências 

nasais mediais (PNM), proeminências nasais laterais (PNL) e proeminências maxilares (PMx) já estão 

formadas. B - Essas estruturas crescem e se reorganizam. C - As PNM e PNL se aproximam e se fundem 

para iniciar a formação do nariz. D - As proeminências nasais já fundidas se aproximam das PMx. E - Inicia-

se a fusão das proeminências nasais e das PMx. F - O lábio superior e o palato primário se formam, então, 

na décima semana de gestação. G - Se houver algum distúrbio, poderá não ocorrer essa fusão, formando 

a fissura do lábio superior (Adaptado de http://www.indiana.edu/~anat550/hnanim/face/face.html) 

(Jiang et al., 2006). 
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Figura 2 - Formação do palato secundário. A e B - Lâminas palatinas dispostas verticalmente e paralelas, 

separadas pela língua, na sexta semana de gestação. Corte longitudinal (A) e Corte transversal/Vista 

ventro-dorsal (B). C e D - As lâminas palatinas crescem e se elevam em uma posição horizontal, enquanto 

a língua desce. Corte longitudinal (C) e Corte transversal/Vista ventro-dorsal (D). E e F - As lâminas palatinas 

se fundem, formando o palato secundário, permitindo uma separação entre cavidade oral e nasal. Corte 

longitudinal (E) e Corte transversal/Vista ventro-dorsal (F) (Adaptado de 

http://www.indiana.edu/~anat550/hnanim/face/face.html) (Gritli-Linde, 2007). 

 

 

Figura 3 - Variabilidade fenotípica da FLP. A - Fissura labial unilateral. B - Fissura labial bilateral. C - Fissura 

labial e palatina unilateral. D - Fissura labial e palatina bilateral. E - Fissura palatina. F - Vista ventro-dorsal 

do interior bucal (Adaptado de Brito et al., 2012b). 
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A frequência da FL/P varia de acordo com a população. Em africanos, é de cerca 

de 1 em cada 2.500 nascimentos, sendo a mais baixa do mundo, em europeus é de cerca 

de 1:1.000 e em Asiáticos e em Ameríndios é de cerca de 2 a cada 1.000 nascimentos, 

sendo a mais alta (Dixon et al., 2011; Marazita, 2012; Taib et al., 2015). No Brasil, varia 

de 0.28 a 1.54 a cada 1000 nascimentos (Menegotto & Salzano, 1991; Loffredo et al., 

2001, Rodrigues et al., 2009). A FP apresenta uma incidência racial uniforme de 0.5:1000 

nascimentos (Taib et al., 2015). Observa-se um aumento da prevalência de FL/P em 

populações com baixo nível socioeconômico (Dixon et al., 2011; Murray et al., 1997) e 

diferenças na prevalência de acordo com o sexo, sendo FL/P mais prevalente no sexo 

masculino e FP, no sexo feminino, em diversos grupos étnicos (Mossey et al., 2009; 

Murray et al.,1997). 

Historicamente, as FL/Ps têm sido maior foco de estudos do que FP, 

possivelmente devido ao maior número de casos e maior facilidade de identificação 

(Marazita, 2012; Dixon et al., 2011), sendo também as FL/Ps o foco deste trabalho. Dessa 

forma, os próximos tópicos serão focados nesse grupo de fissura. 

1.2. Fatores genéticos da fissura do lábio com ou sem fissura do palato (FL/P) 

A fissura do lábio com ou sem fissura do palato (FL/P) pode ser sindrômica, ou 

seja, pode estar associada a outras alterações clínicas, ou não-sindrômica, em que a 

fissura se apresenta como fenótipo isolado. 

1.2.1. FL/Ps sindrômicas 

As FL/Ps sindrômicas representam 30% dos casos de FL/P, sendo caracterizadas 

pela presença da fissura do lábio com ou sem palato associada a outras alterações 

clínicas (Leslie & Marazita, 2013; Jugessur et al., 2009). Podem ocorrer devido a 

alterações cromossômicas, como deleções, duplicações ou trissomias, ou devido a 

alterações monogênicas (Stuppia et al., 2011; Mitchell, 2002), como por exemplo a SVW 

e a Síndrome do pterígeo poplíteo (PPS), ambas causadas por mutações no gene IRF6 

(Interferon Regulatory Receptor 6) (Kondo et al., 2002). Tais síndromes apresentam 

fenótipos adicionais, além da fissura. A SVW é caracterizada pela presença de fossetas 

no lábio inferior e da fissura do lábio e/ou do palato, enquanto que a PPS é caracterizada 
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por anomalias cutâneas, musculoesqueléticas e genitais, além da fissura do lábio e/ou 

do palato (Stuppia et al., 2011). 

A identificação de mutações nas formas sindrômicas tem contribuído para a 

compreensão da etiologia das formas não-sindrômicas (Stanier & Moore, 2004), 

podendo diferentes variantes no mesmo gene estarem atuando nas duas formas, como 

por exemplo, variantes genéticas raras (variantes com frequência menor que 1%) sem 

sentido e do tipo não-sinônima no gene IRF6 são causativas de SVW e variantes comuns 

(variantes com frequência maior que 1%) na região promotora desse mesmo gene são 

de susceptibilidade às FL/P não-sindrômicas (Kondo et al., 2002; Zucchero et al., 2004; 

Beaty et al., 2010; Brito et al., 2012c; Paranaíba et al., 2008). 

1.2.2. FL/Ps não-sindrômicas  

As FL/Ps não-sindrômicas representam os casos de fissura do lábio com ou sem 

palato, sem outras alterações clínicas associadas, e correspondem a cerca de 70% dos 

casos (Jugessur et al., 2009; Zucchero et al., 2004).  

A observação de que há pelo menos 2 pacientes com fissura labial com ou sem 

fissura do palato não sindrômica (FL/P NS) em uma mesma família em 20-30% dos casos 

(Marazita, 2012; Grosen et al., 2010), a maior concordância de FL/P entre gêmeos 

monozigóticos (40-60%) do que em dizigóticos (3-5%) na Dinamarca (Jugessur et al., 

2009; Christensen & Fogh-Andersen, 1993) e uma estimativa alta da herdabilidade, 

sendo na população brasileira de 45 a 85% (Brito et al., 2011), são fortes evidências de 

que a ocorrência da FL/P NS depende de uma contribuição genética. 

Com base nessas evidências, tem-se sugerido que, na maioria dos casos, o 

modelo genético mais provável da FL/P NS é o de herança multifatorial (Grosen et al., 

2010; Dixon et al., 2011). O padrão de herança multifatorial depende dos fatores 

genéticos associados a fatores ambientais, atuando durante a embriogênese, para a 

manifestação da doença. Como exemplos de fatores ambientais, foi observada uma 

proporção maior de mães que fizeram uso de álcool, cigarro e/ou tiveram deficiência de 

ácido fólico durante a gravidez que tiveram filhos afetados do que em mães que não 

utilizaram essas substâncias (Kelly et al., 2012; Crossan & Duane, 2018; Xu et al., 2018, 
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Wilcox et al., 2007). Contudo, pouco se sabe sobre o mecanismo de ação de tais fatores 

e como esses interagem com os fatores genéticos de predisposição. 

O modelo de herança multifatorial é o de limiar de predisposição (Falconer, 1965; 

Mitchell, 2002). Neste modelo, os indivíduos com a doença multifatorial apresentam um 

acúmulo de alelos de risco, os quais são alelos comuns (variantes presentes em mais que 

1-5% da população) e de efeito baixo na determinação do fenótipo. Dessa forma, a 

manifestação da doença depende de ultrapassar esse limiar. Os indivíduos da população 

que não atingem esse limiar são clinicamente normais (Falconer, 1965; Manolio et al., 

2009). 

O método que mais tem sido utilizada para estudar as variantes comuns de risco 

é o Genome-Wide Association Study (GWAS), que parte do princípio que a doença 

comum é causada por um acúmulo de variantes de pequeno efeito e frequentes na 

população, isto é, “doença comum, variante comum” (Reich & Lander, 2001; Schork et 

al., 2009), que correspondem às mesmas variantes no modelo de limiar de predisposição 

acima citado. O GWAS não necessita de conhecimento prévio dos genes que serão 

incluídos no estudo (Kruglyak, 2008). 

Um exemplo de variante comum que foi identificado por estudos de GWAS e que 

confere risco em pacientes com FL/P NS é a variante de base única ou SNV (do inglês 

Single-Nucleotide Variation) rs957525 C>A na posição 130015336 da região 8q24.21, que 

é uma região de deserto gênico (Birnbaum et al., 2009). A associação entre esse SNV e 

FL/P foi replicada em várias populações, incluindo a brasileira (Brito et al., 2012a). 

Além da região 8q24.21, estudos de GWAS detectaram outras regiões associadas 

à FL/P NS como 1p22.1 e 20q12 nas populações europeia e asiática (Beaty et al., 2010) e 

2p24.2, 4p16.2, 5p12, 8p11.23, 17q23, 19q13, entre outras, em estudos multi-étnicos 

(Leslie et al., 2016; Yu et al., 2017). Já foram confirmadas na população brasileira 

variantes comuns em 8q24.21, 2p24.2 e 1p22.1 (Brito et al., 2012a; Machado et al., 2018, 

Bagordakis et al., 2013). 

Entretanto, as variantes encontradas até o momento por GWAS não são 

suficientes para explicar a alta herdabilidade das FL/Ps, o que tem sido chamado de 
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“herdabilidade perdida”. Uma hipótese é que as variantes que provavelmente não estão 

sendo detectadas sejam variantes de efeito médio ou grande que, por serem deletérias, 

são frequentemente removidas pela seleção natural e, consequentemente, tornam-se 

raras na população. 

A principal metodologia que tem sido usada para a identificação e estudo das 

variantes raras é o sequenciamento de nova geração (NGS), dentre elas, a análise de 

sequenciamento completo de exoma (SCE). Esta técnica busca por mutações na região 

codificante do genoma, local em que se espera que se tenha uma conservação maior da 

sequência de nucleotídeos. Logo, se houver alterações nessa região, espera-se que seja 

de grande ou médio efeito para o organismo (Tetreault et al., 2015). 

Um exemplo bem-sucedido de aplicação de SCE por NGS é a identificação de 

mutações raras no gene CDH1 em casos familiais de FL/P NS. O CDH1 (Cadherin 1) 

codifica caderina epitelial que promove adesão celular entre células epiteliais vizinhas e 

é superexpresso durante estágios críticos do desenvolvimento do lábio e do palato 

(Frebourg et al., 2006). Brito et al. (2015) encontrou variantes do tipo missense, stopgain 

e splicing em CDH1 em pacientes brasileiros. Nessas famílias, a segregação da FL/P é 

compatível com o padrão de herança autossômico dominante com penetrância 

incompleta, em que as variantes se encontram no estado heterozigoto. A penetrância 

incompleta, que foi estimada em menos de 50%, sugere que outros fatores genéticos ou 

ambientais são necessários. Esses casos também podem representar um modelo de 

herança oligogênica. 

Além de mutações em CDH1, por meio da análise de SCE, foram detectadas 

variantes raras que contribuem para a etiologia das FL/Ps NS, em outros genes, como 

por exemplo, variantes de perda de função no gene ARHGAP29 em pacientes filipinos, 

americanos, indianos, ingleses e brasileiros (Leslie et al., 2012; Chandrasekharan & 

Ramanathan, 2014; Savastano et al., 2017). Também foram encontradas em amostras 

multiétnicas, variantes do tipo missense, stopgain, nonsense e de splicing no gene 

CTNND1 e do tipo missense nos genes PLEKHA5, PLEKHA7 e ESRP2 (Cox et al., 2018) e 

frameshift insertion em TP63 (Basha et al., 2018).  
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Identificar variantes raras de efeito médio ou grande bem como aquelas de efeito 

pequeno é fundamental para a caracterização da arquitetura genética associada às 

FL/Ps, bem como para o aconselhamento genético. Nos casos de variante rara de efeito 

médio ou de grande, o risco de novos afetados nessas famílias tende a ser bem maior do 

que nas famílias em que segregam variantes de efeito pequeno. As variantes raras 

poderiam explicar a alta recorrência de afetados em algumas famílias. Entretanto, há 

dificuldades na priorização dessas variantes, pois, no caso de variantes ainda não 

descritas, não sabemos se elas são, de fato, patogênicas e, quando o gene nunca havia 

sido antes associado a doença, há a necessidade de replicação de dados e realização de 

estudos funcionais. 

Caso as variantes não sejam detectadas por meio de SCE, um dos motivos pode 

ser devido à presença de mais de uma variante estar segregando em uma família 

(heterogeneidade genética). Outro motivo poderia ser por esse tipo de sequenciamento 

(SCE) cobrir apenas as regiões exônicas e muitas variantes de risco para FL/P podem estar 

localizadas na região não-codificadora. Um método possível para testar essa hipótese 

seria o sequenciamento completo do genoma, o que ainda tem um custo relativamente 

elevado. Um método alternativo no estudo de casos familiais que cobre também as 

regiões intrônicas é o estudo de ligação, que se baseia na co-segregação do loco genético 

associado com a doença entre os afetados da família (Marazita et al., 2004). Nesses 

casos, quanto maior o número de indivíduos da família maior a chance de identificar a 

região que possa estar ligada a doença (Manolio et al., 2009). O estudo de ligação já foi 

bastante utilizado na busca de candidatos para FL/P NS em famílias com alta recorrência 

de afetados antes da técnica de SCE, o qual revelou as seguintes regiões candidatas: 

1q32, 2p13, 3q27-28, 9q21, 14q21-24 e 16q24 (Marazita et al., 2004). Entretanto, 

nenhuma variante foi confirmada ainda nessas regiões. 

1.3. Epigenética 

Pesquisadores acreditam que uma das formas que os fatores ambientais podem 

influenciar na expressão gênica dos indivíduos seja por meio de modificações químicas 

na molécula de DNA ou em histonas, sem a alteração da sequência do DNA, ou seja, 

alterando o padrão epigenético (Tammen et al., 2013; Jaenish & Bird, 2003).  
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Um experimento clássico que exemplifica tal afirmação está relacionado com a 

cor de pelagem da prole de camundongo conforme a alimentação materna. A fêmea 

gestante pode ter uma prole com a cor de pelagem que pode ser amarela, pseudo-aguti 

ou mosaico, mas quando a mesma fêmea é exposta a suplementos maternos ou 

compostos tóxicos, a cor da pelagem de sua prole é, em sua maioria, amarela ou pseudo-

aguti, respectivamente. A explicação para esses fenótipos é que há um sítio próximo à 

região promotora do gene que determina a cor de pelagem que, se estiver hipermetilado 

(influenciado no experimento pela presença de compostos tóxicos), o fenótipo do 

camundongo será pseudo-aguti e, se estiver hipometilado (influenciado pela exposição 

aos suplementos maternos), a cor da pelagem será amarela (Feil & Fraga, 2012). 

As alterações epigenéticas são um mecanismo dinâmico e natural da regulação 

gênica que ocorrem ao longo da vida, a depender do hábito de vida e do ambiente social 

que o indivíduo vive, ou podem ser herdadas por mitose ou meiose. Um exemplo 

conhecido de herança epigenética é o processo de inativação do cromossomo X (Feil & 

Fraga, 2012; Tammen et al., 2013; Calvanese et al., 2009; Skvortsova et al., 2019). Uma 

vez que cada tecido expressa os genes de diferentes formas e o organismo passa por 

alterações ao longo da vida, o padrão de metilação é variável para tecidos diferentes de 

um mesmo organismo (Masser et al., 2013) e de acordo com a idade da pessoa (Tammen 

et al., 2013; Calvanese et al., 2009). 

A molécula de DNA pode apresentar alteração do padrão epigenético por meio 

da metilação, isto é, pela inserção do grupo metila no carbono 5’ do nucleotídeo citosina 

que estiver localizada em ilhas CpG (citosina-fosfato-guanina). As ilhas CpG são regiões 

densas em citosinas e guaninas e normalmente estão associadas a regiões promotoras 

do gene. Devido à sua localização e ao recrutamento de proteínas que se associam às 

citosinas metiladas, se ocorrer uma hipermetilação nessa região, o promotor em geral 

se tornará inacessível e, consequentemente, não será transcrito. Dessa forma, ocorrerá 

a inativação do gene (Tammen et al., 2013; Masser et al., 2013; Calvanese et al., 2009; 

Horsburght et al., 2015). Também já foi observado que a metilação de DNA pode ativar 

a transcrição do gene, possivelmente porque, ao se ligar ao promotor, evita a ligação de 

proteínas repressoras, permitindo a sua transcrição (Halpern et al., 2014). 
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As modificações químicas também podem ocorrer nas histonas, proteínas que 

compactam ou descompactam o DNA, encobrindo ou expondo o gene, respectivamente 

e, consequentemente, alterando sua expressão gênica. Alguns exemplos de 

modificações são a acetilação ou metilação. A acetilação é a inserção do grupo acetila 

nos aminoácidos lisina e arginina, que leva à ativação do gene pela neutralização de 

cargas positivas dos aminoácidos, diminuindo a atração entre as histonas, e a metilação 

é a inserção do grupo metila em aminoácidos que, dependendo da histona metilada, 

pode levar à ativação ou à inativação do gene pelo recrutamento de proteínas para a 

cromatina (Horsburght et al., 2015; Mochizuki et al., 2018). 

1.4. Fatores Genéticos X Epigenética nas FL/Ps NS 

 Mais recentemente, pesquisadores vêm estudando se a alteração epigenética, 

influenciada por fatores externos, tem alguma participação na alteração do risco de 

doenças, sendo o câncer a doença mais estudada (Skvortsova et al., 2019).  

Foi observado que alguns pacientes com câncer gástrico difuso possuíam 

mutação em um dos alelos do gene CDH1, mesmo gene que apresenta variantes de 

perda de função causativas para FL/P NS. Existem, inclusive, alguns trabalhos que 

relatam casos de FL/P e câncer gástrico difuso na mesma família com variantes 

patogênicas em CDH1 (Frebourg et al., 2006; Benusiglio et al., 2013). Em alguns casos de 

câncer gástrico difuso, foi observado que indivíduos heterozigotos apresentavam a 

doença. Ao verificarem o promotor do CDH1 nestes pacientes, foi encontrada uma 

hipermetilação, que levava a um silenciamento do gene. Dessa forma, a explicação 

proposta foi que o modelo desta doença era de 2 hits. O primeiro hit seria, então, a 

variante patogênica na linhagem germinativa em um dos alelos de CDH1 e o segundo hit, 

a hipermetilação do outro alelo (Grady et al., 2000; Machado et al., 2001). 

O mesmo mecanismo foi sugerido e testado em pacientes com FL/P NS com 

mutação em CDH1 que, de forma semelhante ao câncer gástrico difuso, tem padrão de 

herança autossômico dominante com penetrância incompleta (Brito et al., 2015; Alvizi 

et al., 2017). Foi verificado que os pacientes exibiam um nível de metilação no promotor 

do gene significativamente superior aos não-penetrantes com variante patogênica em 
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CDH1 e aos controles (Figura 4). Dessa forma, foi proposto que, além da variante 

patogênica rara no gene CDH1, é necessário um segundo hit para que a FL/P se 

manifeste, como por exemplo, a metilação ou silenciamento do promotor deste gene. A 

não ocorrência deste silenciamento, que representaria um segundo hit, poderia explicar 

os casos de penetrância incompleta (Brito et al., 2015; Alvizi et al., 2017). 

 

Figura 4 - Porcentagens de metilação de pacientes (AF), familiares não-penetrantes (NP) e controles da 

população (NC). A variante patogênica em CDH1 foi observada nos familiares afetados e nos não-

penetrantes (Alvizi et al., 2017). 

Alvizi et al. (2017) também observou, a partir de análise de metiloma, um padrão 

de metilação distinto e enriquecido em regiões potencialmente regulatórias e ativas no 

genoma e em regiões candidatas, especialmente em genes da via de transição epitélio-

mesenquimal e da via Wnt, em pacientes com FL/P NS comparado aos controles na 

população brasileira. Além disso, o mesmo trabalho encontrou uma correlação entre os 

níveis de metilação de tecido de lábio e de sangue, o que indica que o sangue pode ser 

utilizado para estudo de análise de metilação para FL/P. 

Em comparação de níveis de metilação entre pacientes com vários subtipos de 

FLP (fissura do lábio, fissura do palato e fissura do lábio e do palato), foi observado que 

o padrão de metilação era similar entre os pacientes com fissura de lábio e fissura de 
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lábio e do palato (as FL/Ps) e ambos eram diferentes de fissura do palato (FP), o que 

corrobora com a diferença de etiologia de FL/P e FP (Sharp et al., 2017).  

Gonseth et al. (2019) observou uma tendência à hipometilação em todo o 

epigenoma de pacientes com FL/P próximos a regiões ativas e a genes previamente 

associados a FL/P. O estudo foi realizado em amostras de pacientes anteriores a 

fortificação obrigatória de folato na dieta nos Estados Unidos. Dessa forma, o trabalho 

sugeriu que a hipometilação pode ser devido a uma quantidade baixa de doadores do 

grupo metila, resultante da deficiência de folato, e que alterações na metilação de loci 

epigenômicos sensíveis à nutrição poderiam explicar o mecanismo pelo qual o risco de 

FL/P é responsivo a suplementação materna de folato. 

Tais trabalhos têm demonstrado a importância do estudo de metilação em 

pacientes com FL/P NS. 

1.5. Hipóteses do presente trabalho 

Diante da revisão da bibliografia exposta acima, apesar das variantes raras serem 

um mecanismo promissor para explicar a arquitetura genética das FL/P NS, uma das 

limitações importantes é a priorização das variantes de genes candidatos, 

particularmente aqueles com pouca evidência de poderem estar associadas a essa 

malformação, ou seja, aquelas variantes em genes candidatos novos, nunca antes 

sugeridos como associados à FL/P. Uma outra limitação é identificar variantes 

patogênicas do tipo missense e sinônimas. Apesar dos vários programas de predição in 

silico, na maioria das vezes são necessários estudos funcionais, o que é inviável dado o 

grande número de possíveis variantes patogênicas observadas nos estudos genômicos. 

Tendo em vista que os casos de FL/P NS com padrão de herança compatível com o 

autossômico dominante, na sua grande maioria, tem penetrância incompleta, tem-se 

sugerido que é necessário mais um evento (genético ou epigenético) para a 

manifestação do quadro clinico, como sugerimos em nosso estudo preliminar (Alvizi et 

al., 2017), onde observamos que o padrão de metilação da região promotora no CDH1 

dos afetados heterozigotos para variante patogênica em CDH1 é maior do que nos 
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indivíduos heterozigotos com a mesma variante, mas sem manifestação clínica, ou nos 

controles (sem variante patogênica em CDH1 e clinicamente normais).  

Diante desses achados, a hipótese principal desse trabalho é que genes ou 

regiões candidatas à FL/P NS têm maior probabilidade de terem alteração no padrão de 

metilação nos afetados do que em não-afetados. 
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6. Conclusões 

Com base em tais resultados, podemos concluir que: 

a) TP63 e ROR2 estão mais frequentemente com alteração de metilação 

nos pacientes do que nos controles. Esses resultados sugerem pela 1a. 

vez, que a metilação nesses genes podem ser um fator de risco para 

FL/P NS. Entretanto, não sabemos se esse padrão de metilação está 

associado aos fatores de risco genético sugeridos para essas famílias. 

b) Os genes candidatos selecionados, incluindo o gene ARGHAP29, que já 

é associado à FL/P, não apresentaram alteração do padrão de 

metilação. Esses resultados podem ser decorrentes do pequeno 

tamanho amostral e/ou que, exceto pelas variantes em ARGHAP29, as 

variantes selecionadas como de risco representam falsos positivos, ou 

ainda, que a alteração de metilação em genes de risco para FL/P não 

seja comum. 

c) O estudo de ligação combinado com estudo de metilação em uma das 

famílias sugeriu uma nova região de risco para FL/P NS, que inclui o 

gene DCHS2.  
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7. Resumo 

As fissuras labiopalatinas não sindrômicas (FL/P NS) são malformações 

congênitas que afetam o lábio e/ou o palato. O padrão de herança sugerido para as  

FL/P NS é o de herança multifatorial. Um dos modelos genéticos mais testados é aquele 

em que os pacientes apresentam um acúmulo de variantes de baixo risco e frequentes 

na população. Entretanto, apenas essas variantes não explicam a alta herdabilidade da 

doença. Foi sugerido, então, que variantes raras de efeito médio e grande estejam 

atuando na predisposição à FL/P NS, entretanto, a identificação dessas variantes 

representam um grande desafio. Uma vez que apenas a contribuição genética não 

explica o fenótipo, tem-se sugerido que a alteração do padrão epigenético possa estar 

influenciando no quadro clínico dos pacientes. Alguns trabalhos observaram que há 

alteração de metilação no promotor de genes candidatos em pacientes com FL/P NS, 

dentre eles, o gene CDH1. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi verificar se 

os genes selecionados como possíveis causas para FL/P NS têm maior probabilidade de 

terem alteração no padrão de metilação nos afetados de famílias multiplex do que em 

não-afetados, o que poderia adicionar evidências de que os genes estejam contribuindo 

para o fenótipo. Foram estudados o padrão de metilação da região promotora (região 

global e por sítio) de 16 novos genes candidatos e de 4 genes já associados às FL/Ps 

(ARHGAP29, SHH, TP63 e ROR2) em uma casuística brasileira de 28 afetados e 71 

controles. Foi observada hipermetilação no gene TP63 (p-valor=0.025 na análise por 

região) e hipometilação em ROR2 (p-valores=0.045, 0.008, 0.043 e 0,0015 em 4 sítios 

dentro da região CpG). Ambos os genes estão envolvidos na sinalização da via Wnt que, 

quando desregulada, pode ser um fator de risco para FL/P. Também foi encontrada no 

presente trabalho uma nova região de risco candidata para FL/P NS, baseado em estudo 

de ligação, genômica e análise epigenética. DCHS2, o melhor candidato dessa região, tem 

participação na via PCP, o que torna essa região ainda mais promissora. Tais resultados 

sugerem que a alteração do padrão epigenético nesses genes pode estar influenciando 

no quadro clínico nas FL/Ps; porém esse estudo não contribuiu para uma melhor 

classificação da maioria dos novos genes candidatos, o que pode ter sido por limitações 

do tamanho amostral e metodologia.  
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Palavras-chave: Fissura labial com ou sem fissura do palato não-sindrômica,  

FL/P NS, epigenética, metilação, CpG, TP63, ROR2, DCHS2. 
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8. Abstract 

Non-syndromic cleft lip with or without cleft palate (NSCL/P) are congenital 

malformations that affect the lip and/or palate. Multifactorial is the most likely 

inheritance pattern for NSCL/P. Accumulation of low risk and frequent variants has been 

the most tested model in genomic studies. However, just the presence of these variants 

does not explain the high heritability of the disease. Rare variants of medium and large 

effects have been suggested as another possible model to be acting on NSCL/P 

predisposition, however, identification of these variants represents a great challenge. 

Changes in the epigenetic pattern may be influencing the clinical condition of patients in 

addition to genetic alterations. In this regard, methylation alterations in the promoter 

region of candidate genes in patients with NSCL/P, including CDH1, have been shown by 

some authors. Thus, the aim of the present study was to verify if novel candidate genes 

for NSCL/P selected from genomic studies are more likely to have changes in the 

methylation pattern in affected individuals from multiplex families than in non-affected 

ones, which could add more evidences that these genes are good FL/P candidates. We 

studied the methylation pattern of the promoter region (global region and by site) of 16 

novel candidate genes and 4 genes that are already associated with CL/P (ARHGAP29, 

SHH, TP63 e ROR2) on a Brazilian cohort of 28 affected individuals and 71 controls. It was 

observed hypermethylation on TP63 gene (p-value=0.025 on analysis by region) and 

hypomethylation on ROR2 (p-values=0.045, 0.008, 0.043 and 0.0015 on 4 sites within the 

CpG region). Both genes are involved in Wnt signalization pathway, which when 

disrupted, can be a risk factor for CL/P. A new candidate risk region for NSCL/P, based on 

linkage, genomic and epigenetic analysis, was also found in this study. DCHS2, the best 

candidate gene within this region, participates in PCP pathway, which makes this 

candidate region even more promising. In conclusion, such results suggest that the 

alteration of the epigenetic pattern in these genes may be influencing the clinical 

condition observed in NSCL/Ps; however, our study did not contribute in adding more 

evidence about the pathogenicity status of the prioritized novel candidate variants and 

genes, which can be due to our limited sample size and methodology.  
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