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RESUMO 

A fissura de lábio e/ou palato (FL/P) é considerada a anomalia craniofacial mais 
comum entre os seres humanos. A etiologia da FL/P isolada é complexa e de origem 
multifatorial, compreendendo diversos fatores genéticos e ambientais. Dentre os fatores 
ambientais, sabe-se que os déficits nutricionais desempenham um papel fundamental 
na etiologia dessa anomalia. Neste contexto, genes que codificam proteínas essenciais 
ao carreamento e metabolismo de vitaminas específicas são, seguramente, potenciais 
genes candidatos à FL/P. Neste cenário, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
associação dos polimorfismos nos genes TCN2 (rs 1801198) e MTRR (rs 1801394), 
genes codificantes de proteínas essenciais ao transporte de cobalamina e metabolismo 
de ácido fólico, respectivamente, com as FL/P não sindrômicas, seus fenótipos e 
subfenótipos. Para esta finalidade, 867 sujeitos compuseram a amostra deste trabalho, 
dos quais 401 portadores de FL/P (Grupo Caso) e 466 não portadores de FL/P, não 
relacionados e sem história positiva de fissura na família (Grupo Controle). Foram 
coletadas amostras de saliva de cada um dos voluntários para extração do DNA 
genômico. A genotipagem das amostras, para os dois polimorfismos, foi realizada por 
PCR em tempo real usando o método de Taqman. Para as análises estatísticas dos 
resultados, foram usados o teste t de Student, o teste do Qui-quadrado ou Exato de 
Fisher e Regressão logística binária. Nossos resultados mostraram que, em relação às 
distribuições de genótipos e alelos para o TCN2 entre o grupo caso, seus subgrupos e 
o grupo controle, não houve diferença estatística significante. No entanto, para o gene 
MTRR, foi encontrado um resultado limítrofe com relação a distribuição genotípica  
entre o grupo caso e o controle (p=0,06). A análise multivariada mostrou associação 
significativa para o genótipo AG do MTRR quando exposto ao tabagismo materno 
durante a gestação (p=0,039). Os resultados sugerem que os polimorfismos dos genes 
TCN2 (rs 1801198) e MTRR (rs 1801394) não estão associados com FL/P, porém este 
último gene deve ser melhor investigado em outras populações em função dos 
resultados limítrofes obtidos. O hábito de fumar durante gestação foi considerado um 
forte fator de risco para FL/P. 

Palavras-chave: Anomalias craniofaciais; polimorfismo genético; fissura labiopalatina, 
gene TCN2, gene MTRR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The cleft lip and/or palate (CL/P) is considered the most common craniofacial 
anomaly in humans. It is very known that of CL/P etiology is complex and multifactorial, 
comprising various genetic and environmental factors. Among environmental factors, it 
is known that nutritional deficiencies play a key role in the etiology of this anomaly. In 
this context, genes encoding proteins related to vitamin metabolism are certainly 
potential candidate for elucidating CL/P. In this scenario, the objective of this study was 
to evaluate the association of polymorphisms in genes TCN2 (rs 1801198) and MTRR 
(rs 1801394), both genes encoding carrier proteins for vitamin B12 and folic acid 
metabolism, respectively, with CL/P non-syndromic, their phenotypes and 
subphenotypes. For this purpose, 867 subjects were used in this study and grouped as 
follows: 401 patients with CL/P (case group) and 466 non-carriers of CL/P, unrelated 
and without a positive history of rift in the family (Control Group). In order to perform the 
metodology, we collected saliva samples from each subjetc in order to get the genomic 
DNA. Genotyping of the samples to the both polymorphisms was performed by using a 
real-time PCR method using the Taqman. For statistical analyzes of the results, we used 
the Student t test, the chi-square or Fisher's exact and binary logistic regression. Our 
results showed that, in relation to the distribution of genotypes and alleles for TCN2 
between the case group, its subgroups and the control group, no statistically significant 
difference was found. However, in regarding the the MTRR gene, it was found a 
borderline result for the genotypes between the case group and control group (p = 0.06). 
A multivariate analysis showed a significant association between the distribution of 
genotypes for MTRR and maternal smoking during pregnancy (p = 0.039). Taken 
together, our results suggest that gene polymorphism TCN2 (rs 1801198) and MTRR (rs 
1801394) are not associated with CL/P, whereas the former polymorphism needs to be 
investigated in other populations, due to the borderline result. Smoking during 
pregnancy was considered a strong risk factor for CL/P development. 

 

Key words: Craniofacial anomalies; genetic polymorphisms; cleft lip and/or palate; TCN2 
gene; MTRR gene. 
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1. INTRODUÇÃO   

As malformações congênitas constituem alterações de estrutura, função ou 

metabolismo presentes ao nascer, que resultam em anomalias físicas ou mentais, 

podendo ou não ser simples ou múltiplas e de maior ou menor importância clínica. 

Estas constituem um problema para seus portadores e familiares, sobretudo 

acarretando, em muitas ocasiões, conseqüências de ordem econômica, psíquica e 

social (Murray, 2002).  

O espectro das malformações congênitas inclui uma variedade de defeitos que 

vão desde as mais simples até a ausência total do membro, sendo classificadas 

conforme o estágio do desenvolvimento na qual ocorreu a alteração, o processo que a 

provocou ou o resultado final (Leite et al., 2001). Essas alterações podem aparecer de 

forma isolada ou associadas a outras síndromes (Murray, 2002). 

Dentre as malformações congênitas que podem afetar a cavidade oral e 

raramente, algumas regiões da face, estão as fissuras labiopalatinas (FL/P) que podem 

comprometer, individualmente ou em conjunto, o lábio, o arco dentário e o palato (Leite 

et al., 2001; Bush & Jiang, 2012). As FL/P geralmente são subdivididas em: fissura 

labial isolada (FL), fissura labial acompanhada por fissura do palato (FLP) e fissura 

palatina isolada (FP) (Mossey et al., 2009; Peterson-Falzone, 2012).  

A incidência de fissuras de labio e/ou palato (FL/P) varia de 1/500 a 1/2500 

nascidos vivos, em decorrência da etnia e localização geográfica (Murray, 2002), tendo 

a influência direta de fatores ambientais onde o indíviduo se insere (Skare et al., 2012). 

O caráter multifatorial da FL/P compreende fatores genéticos e ambientais, sendo que 

alguns atuam durante o desenvolvimento intrauterino durante processo de 

embriogênese (Carinci et al., 2007; Vieira, 2008). De um modo geral, os portadores de 

FL/P apresentam funções limitadas, impedindo seu sucesso fisiológico, tais como:
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dificuldade de sucção, deglutição e respiração. Em conjunto, estas consequências 

resultam em problemas nutricionais e dificuldade de ganho de peso nas primeiras 

semanas de vida (Clarren et al., 1987). Os indivíduos afetados por esta malformação 

exigem tratamento multidisciplinar, incluindo cuidado cirúrgico, nutricional, 

fonoaudiológico, odontológico, intervenções médicas e comportamentais da infância à 

idade adulta (Mossey et al., 2009). Assim, a FL/P é uma questão de saúde pública, 

exigindo grandes investimentos, tanto em termos de custos médicos quanto em relação 

à carga emocional destes pacientes e familiares (Little et al., 2004). 

Destarte o avanço na descoberta de informações acerca de sua etiologia, a FL/P 

ainda não está claramente estabelecida, pois não há um conhecimento completo de 

sua real etiologia (Chung et al., 2000; Strong & Buckmiller, 2001; Bush & Jiang, 2012). 

Entretanto, há um consenso muito bem definido: A FL/P é uma desordem complexa e 

sua etiologia envolve fatores genéticos e ambientais, caracterizando uma herança 

multifatorial (Vieira, 2008; Skare et al., 2012). Assim, explorar seu fenótipo, levando em 

conta a interação “gene/ambiente” certamente contribuirá para a sua compreensão, ao 

menos a construção do conhecimento dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento 

e estabelecimento desta anomalia (Murray, 2002; Kohli & Kohli, 2012; Skare et al., 

2012). 

Estudos epidemiológicos e experimentais sugerem que a exposição a diversos 

fatores ambientais durante a gravidez, podem estar relacionados à etiologia das FL/P, 

por desempenhar algum papel durante o desenvolvimento craniofacial do feto (Skare et 

al., 2012). Dentre eles pode-se citar: a altitude (Castilla et al., 1999; Poletta et al., 2007), 

o uso de medicamentos (Bliek et al., 2009; Zarante et al., 2009), a exposição 

ocupacional (García et al., 1999; Lorente et al., 2000), o consumo de álcool (Spilson et 

al., 2001; Leite & Koifman, 2009; Zarante et al., 2009), o tabagismo durante a gestação 

(Chung et al., 2000; Little et al., 2004; Leite & Koifman, 2009), o uso de suplementação 

com ácido fólico (Shaw et al., 1995; Czeizel et al., 1999; Itikala et al., 2001) assim como 

a presença de diabetes mellitus durante gestação (Spilson et al., 2001). 

Além destes fatores diversos, genes e loci candidatos já foram descritos com 

associação à FL/P (Slayton et al., 2003; Kim et al., 2003; Vieira et al., 2003; Ichikawa et 

al., 2006; Martinelli et al., 2006; Letra et al., 2007; Boyles et al., 2008; Mills et al., 2008; 
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Reutter et al., 2008; Letra et al., 2009; Menezes et al., 2010; Mostowska et al., 2010; 

Suazo et al., 2010; Chorna et al., 2011; Letra et al., 2012). No entanto, a maioria desses 

genes foi identificada a partir de resultados obtidos de estudos genéticos utilizando-se 

modelos animais (Brunet et al., 1995; Koo et al., 2001; Liu et al., 2005). 

Dentre estes fatores listados acima, a carência nutricional tem trazido graves 

consequências ao desenvolvimento humano. Especula-se que, dentre os diferentes 

constituintes da ingesta alimentar, como carboidratos, proteínas e lipídeos, os 

micronutrientes e vitaminas também desempenham funções decisivas durante o 

desenvolvimento embrionário humano (Boyles et al., 2006; Castro et al., 2010). Assim, 

mecanismos capazes de alterar a tradução de proteínas envolvidas com o metabolismo 

de vitaminas envolvem-se de interesse para que conheçamos um pouco mais da 

etiologia multifatorial da FL/P (Skare et al., 2012). Dentre estes mecanismos capazes 

de interromper ou mesmo alterar o processo de formação desssas proteínas, de 

funções específicas, que podem ser desde enzimáticas, estruturais ou de transporte, os 

polimorfismos são considerados de extrema importância, visto que acabam afetando 

uma parcela da população. 

Com os recentes avanços da biologia molecular, novos métodos vêm sendo 

incorporados ao estudo da etiologia de diferentes patologias, possibilitando, inclusive, 

sua inclusão na prática clínica para testes de diagnóstico. Neste aspecto, a 

disponibilidade de empresas de biotecnologia capazes de ofertar insumos e 

equipamentos aumentou consideravelmente, facilitando a atuação dos cientistas e 

barateando os diferentes métodos, tornando-os mais acessíveis. Essa situação se 

aplica ao estudo dos polimorfismos de genes que, ainda a um custo relativamente alto, 

permite investigar se pequenas mutações locais de um determinado gene estão 

associadas ou não a uma patologia. 

Os polimorfismos de genes são formas variantes da sequência de DNA podem 

estar presentes nos indivíduos de uma mesma população dentro de um espectro 

biologicamente normal (Kornman et al., 2007). Referem-se à existência de dois ou mais 

alelos em um dado locus, com uma freqüência alélica maior do que 1% na população 

(Parliament & Murray, 2010). Estas variações são responsáveis pela diversidade 
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humana e podem atuar como marcadores genéticos, segundo Parliament & Murray 

(2010), na investigação e diagnóstico de patologias. 

Assim, baseados nestas informações, decidimos neste trabalho avaliar a 

hipótese de que polimorfismos nos genes TCN2 e MTRR possam estar associados a 

etiologia da FL/P. Mas qual a função destes genes?  

Primeiramente, todo gene é capaz de codificar um transcrito (mRNA) capaz de, 

nos ribossomos, ser traduzido em uma proteína específica. Uma proteína 

“simplesmente” traduzida não garante sua função no metabolismo celular, necessitando 

de modificações pós-traducionais, as quais, na maioria dos casos, são decisivas para a 

perfeita atividade destas proteínas e sua contextualização na célula (Carinci et al., 

2007; Kohli &Kohli, 2012).  

De um modo geral, pequenas variações estruturais afetam sua configuração 

tridimensional, podendo levar à inativação da proteína ou a uma diminuição drástica em 

sua atividade. Assim, polimorfismos genéticos poderão afetar, de forma direta, a 

atividade destas proteínas codificadas (Cobourne et al., 2004). 

Os genes TCN2 e MTRR codificam proteínas envolvidas no transporte e no 

metabolismo da cobalamina (Vit. B12) respectivamente (Boyles et al., 2008; Brouns et 

al., 2008; Bufalino et al., 2010).   

O gene TCN2, codifica uma proteína plasmática chamada transcobalamina II (TC 

II), a qual possui a função de transporte da vitamina cobalamina para o interior das 

células e, portanto, determina a sua disponibilidade celular (Seetharam & Yammani, 

2003).   

O gene MTRR codifica uma proteína enzimática chamada metionina sintase 

redutase (MTRR), responsável pela regeneração funcional da enzima metionina sintase 

(MTR) que por sua vez, catalisa a remetilação da homocisteína em metionina, 

completando o ciclo da homocisteína, essencial para síntese de nucleotídeos e a 

divisão celular (Blanton et al., 2011).  

Portanto, genes como o TCN2 e o MTRR, que codificam proteínas envolvidas no 

metabolismo da cobalamina, homocisteína e nas reações de metilação celulares são 

considerados genes candidatos à FL/P, uma vez que participam da regulação de S-

adenosilmetionina (SAM), o maior doador intracelular de grupos metil para reações de 
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metilação do DNA, proteínas e lipídios. Nesse sentido, a hipometilação do DNA pode 

levar a erros na segregação cromossômica durante a divisão celular gerando 

consequentemente uma má formação (Zhou et al., 2012). Assim, esse estudo teve 

como objetivo investigar a relação entre polimorfismos nos genes TCN2 e MTRR com a 

etiologia da FL/P em indivíduos do estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. DESENVOLVIMENTO OROFACIAL 

Para compreender a formação e o desenvolvimento das estruturas orofaciais é 

de extrema importância conhecer as fases distintas do desenvolvimento humano no 

estágio intrauterino, bem como seu funcionamento.  

O desenvolvimento do embrião deriva de três camadas de tecido, que dão 

origem a todas as estruturas do corpo. O ectoderma, a camada mais externa, que é 

responsável pela formação de grande parte dos dentes, de todo o sistema nervoso, 

pêlos, cabelos, unhas e tecido epitelial em geral. O mesoderma, a camada 

intermediária, origina a maior parte do tecido conjuntivo do corpo: ossos, músculos, 

vasos sangüíneos e cartilagens. O endoderma, a camada mais profunda, origina o 

revestimento epitelial do sistema digestório (exceto as coberturas da boca e da faringe 

que são oriundas do ectoderma) e de todo o sistema respiratório (Marazita & Mooney, 

2004; Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012).  

O endoderma também é responsável por revestir a cavidade corporal. Há um 

aprofundamento do estomódio que cria um contato entre seu assoalho ectodérmico e o 

revestimento endodérmico do intestino anterior (Ten Cate, 2001). Forma-se uma 

membrana oriunda dessa junção, que separa estas duas estruturas em contato anterior, 

conhecida como placa oral ou membrana bucofaríngea. Essa membrana é 

posteriormente rompida e absorvida pelo tecido circundante, tornando possível uma 

comunicação entre o sulco oral e o intestino anterior (Bath-Balogh & Fehrenbach, 

2012).  
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Durante a sexta semana, o processo nasal medial forma todo o limite cefálico da 

abertura da boca, os processos maxilares podem ser identificados como proeminências 

cuneiformes localizadas caudalmente ao olho (Ten Cate, 2001). Os processos nasais 

mediais são separados dos processos maxilares pelos sulcos oronasais, e os 

processos maxilares laterais são separados dos processos maxilares pelos sulcos 

naso-ópticos. Durante os últimos dias da sexta semana, inicia-se a fusão entre os 

processos maxilares e nasais mediais. Quando esta fusão acaba, as cavidades orais e 

nasais são separadas pelo palato primário e na sétima semana, ocorre uma mudança 

grande na face do embrião: a região nasal começa a tornar-se proeminente, com uma 

redução correspondente na largura. Os olhos movem-se para a região anterior da face. 

Durante esse período, a mandíbula apresenta poucas alterações. A última parte da 

sexta semana e o começo da sétima são importantes para o desenvolvimento do palato 

no embrião (Brito, 1998; Ten Cate, 2001; Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012).   

Como visto, o desenvolvimento da cabeça e da face compreende um dos mais 

complexos eventos durante o desenvolvimento embrionário, coordenado por uma rede 

de fatores de transcrição e moléculas de sinalização, juntamente com as proteínas que 

conferem polaridade celular e interações célula-célula (Bath-Balogh & Fehrenbach, 

2012). A perturbação desta cascata de eventos rigidamente controlados pode resultar 

em uma fenda facial, onde o primórdio facial, em última análise não se adere, não se 

fusiona ou não forma as estruturas adequadamente (Marazita & Mooney, 2004; de 

Oliveira Demarchi et al., 2010). 

 

2.1.1. Formação do Palato Primário 

O palato primário inicia seu desenvolvimento na quarta semana, quando a 

formação dos orifícios olfativos está ocorrendo. O segmento intermaxilar se forma 

durante a quinta semana do desenvolvimento pré-natal, ainda no período embrionário. 

O segmento intermaxilar constitui-se de uma massa em forma de cunha que se estende 

para baixo e profundamente às fossetas nasais, na parte interna do estomódio (Ten 

Cate, 2001). O palato primário desenvolve-se no assoalho da cavidade e do septo nasal 

(Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012). 
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Além disso, cabe destacar que o palato primário executa a função de 

comunicação intermaxilar, formando a porção anterior do palato duro, apresentando um 

desenvolvimento atrelado à diferenciação mesodérmica (Brito, 1998; Bath-Balogh & 

Fehrenbach, 2012).  

 

2.1.2. Formação do Palato Secundário 

De um modo geral, o palato secundário é formado basicamente pela fusão dos 

processos palatinos dos maxilares, porém esta fusão só ocorre quando a língua já se 

moveu para baixo, pois anteriormente ela preenchia quase toda a cavidade oral 

fazendo contato com o tecido que se desenvolve no septo nasal (de Oliveira Demarchi 

et al., 2010).  

Cronologicamente, o desenvolvimento fetal do palato secundário ocorre entre a 

7ª e a 8ª semana, quando as cristas palatinas (ou processos palatinos) direcionam-se 

para baixo, uma para cada lado da língua (Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012).   

Com o início do funcionamento dos músculos da língua em desenvolvimento, a 

língua é capaz de se contrair e se mover anterior e inferiormente deixando de ser um 

obstáculo para a futura fusão das cristas e por volta da 8a semana de desenvolvimento 

intrauterino, a língua já se encontra adequadamente confinada apenas à cavidade bucal 

(Brito, 1998; Ten Cate, 2001). 

O movimento das cristas palatais, durante o desenvolvimento do palato, é motivo 

de muito estudo. Especula-se que uma maior quantidade de água neste período, 

explicado pela alta concentração de glicosaminoglicanos, poderia contribuir para um 

aumento das cristas. Ainda com a matriz extracelular em foco, tem-se mostrado que 

durante a fusão das cristas há um fino controle da atividade de colagenases e 

gelatinases, enzimas responsáveis pela degradação de constituintes da matriz 

extracelular (de Oliveira Demarchi et al., 2010). 

De um modo geral, o palato secundário será formado pelo crescimento das 

cristas palatinas, formando uma rafe medial em indivíduos adultos (Ten Cate, 2001; 

Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012).  
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Em função destes conceitos, a fissura palatina pode ser resultado de uma falha 

na fusão do palato primário, do secundário ou de ambos, onde sua expressão 

fenotípica pode variar desde úvula bífida até a fissura palatina completa, podendo ainda 

ocorrer de forma isolada ou em conjunto com a fissura labial (Marazita & Mooney, 

2004).  

Desde a década de 80, sugestões de possíveis causas da fissura palatina 

permanecem até os dias atuais: crescimento inadequado dos processos palatinos, 

alterações na elevação dos processos, falhas na fusão, alteração no desaparecimento 

da bainha epitelial medial, ou ruptura pós-fusão (Ferguson, 1987; Ferguson, 1988; 

Marazita & Mooney, 2004).   

Cabe ressaltar aqui, que estudos usando modelos animais tem demonstrado um 

envolvimento específico, porém ainda não muito esclarecido, da vitamina cobalamina 

durante a palatogênese (He et al., 2010). 

 
2.1.3. Desenvolvimento do Lábio  

O lábio superior é formado a partir dos processos maxilares e processos nasais 

mediais, ocorrendo a fusão entre a extensão anterior do processo maxilar e a face 

lateral do processo nasal medial. Esta fusão requer a ocorrência coordenada entre 

crescimento das proeminências faciais, exata localização, e apoptose e/ou 

diferenciação do epitélio, que forma a ponte nasal transitória entre os processos 

maxilares e frontonasal (Ten Cate, 2001). Por volta da 7ª semana de vida intrauterina, a 

degradação da ponte nasal subjacente permite o fluxo de células mesenquimais entre 

os componentes medial e lateral do lábio superior. Caso este epitélio não se 

desenvolva de forma normal, pode resultar na ocorrência da FL (Sperber, 2002). 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS FL/P 

É consenso entre os diferentes profissionais que um sistema de classificação 

adequado deve ser simples, objetivo e claro para que de forma imparcial, vise facilitar a 

comunicação entre as diferentes especialidades que lidam com a FL/P.  
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Embora pareça simples, ainda não existe um sistema de classificação de fissuras 

padronizado e aceito mundialmente, apesar de várias tentativas terem sido feitas desde 

a primeira metade deste século (Capelozza Filho & Silva Filho, 1992).  

Spina e colaboradores (1972) sugeriram uma classificação que tem como 

referência anatômica o forame incisivo e que subdivide as FL/P em: pré-forame incisivo, 

transforame incisivo e pósforame incisivo. Além disso, de acordo com o grau de 

comprometimento das estruturas, as fissuras poderiam ser denominadas de completas 

ou incompletas e, de acordo com o lado: unilaterais, bilaterais ou medianas (Tabela 1). 

Esta classificação é usada por diferentes especialidades e instituições 

brasileiras, no entanto, não é unânime o seu uso por instituições estrangeiras, as quais 

ainda não adotaram um sistema de classificação universalmente aceito. Em alguns 

casos, grupos internacionais reportam apenas uma classificação anatômica, 

simplificando-as em: fissura de lábio, fissura de palato, fissura de lábio e palato, 

especificando-se o lado da ocorrência.  

Tabela 1: Classificação das FL/P, segundo Spina et al. (1972). 

Fissura pré-forame incisivo Todas as fissuras localizadas à frente do 
forame incisivo, podendo abranger lábio e 
rebordo alveolar. Assim, podem ser 
completas, quando passam pelo assoalho 
nasal e atingem o forame incisivo, e 
incompletas quando só atingem o lábio. 
De acordo com o lado afetado podem ser 
unilaterais (direita ou esquerda), bilaterais 
ou medianas. 

Fissura pós-forame incisivo São as fissuras isoladas de palato que 
podem ser completas (palato duro e mole) 
ou incompletas, quando somente o palato 
duro ou mole é atingido. No grupo de 
fissuras raras da face inclui-se qualquer 
tipo que não se encaixe nos três grupos 
anteriores e/ou apresentem desvinculação 
anatômica da área do forame incisivo. 

Fissura transforame incisivo São os de maior gravidade, unilaterais ou 
bilaterais, atingindo lábio, arcada alveolar 
e todo palato. 
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2.3. EPIDEMIOLOGIA DAS FL/P 

A FL/P é uma das anomalias mais comuns nos seres humanos, cuja incidência 

pode variar entre 1:300 a 1:2500 nascidos vivos (Wyszynski et al., 1996). A incidência 

varia de acordo com a localização geográfica, etnia e condição socioeconômica da 

população estudada (Murray, 2002; Cobourne, 2004; Skare et al., 2012).  

A incidência de FL±P encontrou-se elevada em parte da América Latina e Ásia 

(China, Japão) e baixa em Israel, África do Sul e sul da Europa, enquanto que a 

incidência de FP foi elevada no Canadá e em partes do norte da Europa e baixas em 

partes da América Latina e África do Sul (Cooper et al., 2000; Nagase et al.,2010).  

De acordo com a literatura internacional, a incidência em índios americanos é de 

3,6:1000, em japoneses é de 2,1:1000, em chineses 1,4:1000, em caucasianos 0,7-

1,3:1000 e entre os negros é de 0,3:1000 nascidos vivos (Natsume, 1987; Wyszynski et 

al., 1996; Cooper et al., 2000).  

Menegotto e Salzano, em 1991, rastrearam 56 hospitais de 8 países da América 

do Sul (1967-1981) e encontraram uma prevalência de 0,87:1000 para FL±P e de 

0,13:1000 para FP isolada. A incidência no Brasil foi estimada em 0,19: 1000 nascidos 

vivos, com 74% de FL±P e 26% de FP isolada.  

Outros importantes dados epidemiológicos que têm sido relatados são: 

 FL±P ocorre com maior frequência no sexo masculino, enquanto que a FP é 

mais comum em indivíduos do sexo feminino (Fraser, 1970).  

 A lateralidade é outra variável, sendo as fissuras unilaterais as mais frequentes 

e o lado esquerdo o mais afetado (Baroneza et al., 2005). 

 A razão entre as FL unilaterais esquerdas, fissuras unilaterais direitas e 

fissuras bilaterais é de 6:3:1 no estudo de Lettieri (1993) e de 6:2:3 no trabalho de 

Rajabian et al. (2000) respectivamente. 

 Aproximadamente 50% dos pacientes com FL também apresentam FP, 

sugerindo que este defeito possa ser resultante de um efeito secundário a partir do 

defeito na fusão da proeminência facial que precede a formação do palato (Stanier & 

Moore, 2004).  
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2.4. FATORES AMBIENTAIS ENVOLVIDOS COM FL/P 

A etiologia da FL/P é multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais 

(Murray, 1995; Vieira 2008). Estudos relacionados a exposições ambientais são 

importantes à medida que sugerem que interrupções em determinadas vias metabólicas 

podem desempenhar um papel no desenvolvimento da FL/P (Murray, 2002; Boyles et 

al., 2006; Erickson, 2010; Skare et al., 2012).  

Dentre os fatores ambientais que parecem estar envolvidos com FL/P, destacam-

se: uso de medicamentos (Bliek et al., 2009; Zarante et al., 2009), exposição aos 

agrotóxicos (Garcia et al., 1999), exposição ocupacional (Lorente et al., 2000; 

Desrosiers et al., 2012; Lin et al., 2012), altitude (Castilla et al., 1999; Poletta et al., 

2007), consumo de álcool (Baker et al., 1998; Lorente et al., 2000; Sokol et al., 2003; 

Leite & Koifman, 2009), o tabagismo (Chung et al., 2000; Little et al., 2004; Vardavas et 

al., 2008; Leite & Koifman, 2009), a presença do diabetes mellitus (Beard, 1982; Spilson 

et al., 2001) e a deficiência nutricional de ácido fólico (Shaw et al., 1995; Czeizel et al., 

1999; Itikala et al., 2001; Boyles et al., 2006; Bliek et al., 2012; Houston, 2012; Kelly et 

al., 2012; Li et al., 2012) durante o período gestacional. 

Com relação ao uso de medicamentos, Zarante et al. (2009) constataram que o 

uso de medicamentos durante a gestação estava associado a malformações 

craniofaciais (OR: 2,00; 95% IC: 1,38-2,89). Especificamente, a substância Nifedipina 

(OR: 2,88; 95% IC: 1,22-6,79), demonstrou uma correlação significativa.  

Em função ao contato direto com agrotóxicos, Garcia et al. (1999) reportaram 

que as mães que estavam envolvidas em atividades agrícolas entre o primeiro trimestre 

da gravidez e o mês anterior a concepção, tiveram um forte aumento no risco de terem 

bebês portadores de defeitos do sistema nervoso, FL/P e anomalias múltiplas (OR: 

3,16; 95% IC: 1,11-9,01).  

Lorente et al. (2000) e Lin et al. (2012) investigaram o efeito da exposição 

materna em diferentes profissões durante o período gestacional quanto a ocorrência de 

FL/P. Neste contexto, seus resultados apontaram que FP encontrava-se associada 

significativamente com ocupações como: cabeleireira (OR: 5.1; 95% IC 1,0-26,01) e 

empregada doméstica (OR: 2.8; 95% IC: 1,1-7,2). Estes autores conferem esta 
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associação ao uso constante de aldeídos alifáticos (OR: 2.1; 95% IC: 0,8-5,9), éteres de 

glicol (OR: 1.7; 95% IC: 0,9-3,3) e compostos de chumbo (OR: 4.0; 95% IC: 1,3-12,2).  

Entretanto, os resultados obtidos no estudo de Desrosiers et al. (2012) sugerem que a 

exposição ocupacional materna a solventes clorados durante a gestação está 

associada apenas ao aumento no risco de defeitos do tubo neural e não ao aumento do 

risco de FL/P. 

A altitude foi apontada como um fator de risco para diversos defeitos congênitos 

por Castilla et al. (1999) e Poletta et al. (2007), em trabalhos realizados em hospitais 

participantes do Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas 

(ECLAMC), entre 1967-1995 e entre 1967-2004, respectivamente. Castilla et al. (1999) 

utilizaram a regressão logística para estimar o risco relativo á exposição de grandes 

altitudes, tendo sido realizado ajuste por etnia, tipo de serviço de saúde e peso ao 

nascer. Este estudo identificou um risco aumentado para FL, entre os indivíduos que 

nasceram a 2000 ou mais metros acima do nível do mar (RR:1,57; 95%IC: 1,27-1,94). 

O consumo de álcool durante o período gestacional foi identificado como um 

possível fator de risco à FL/P (OR: 2,45; 95% IC:1,39-4,29) (Baker et al., 1998). O 

álcool é um teratógeno que produz diferentes efeitos dependendo do tempo e da 

quantidade da substância consumida (Sokol et al., 2003). Lorente et al. (2000) 

identificaram um risco aumentado para FP, mas não para FLP, entre as mães que 

ingeriram álcool durante o primeiro trimestre da gravidez. Este aumento no risco, no 

entanto, não foi relacionado a quantidade ingerida. Já segundo os achados de Leite & 

Koifman (2009), o uso de substâncias alcoólicas durante o primeiro trimestre de 

gravidez aumenta as chances para FL±P (OR: 2,08; 95% IC: 1,27-3,41) e FP (OR: 2,89; 

95% IC: 1,25-8,30) e que o risco para FL/P tendeu a aumentar com a dose, indicando 

um efeito dose-resposta.  

O hábito de fumar durante a gestação é outro fator ambiental que pode acarretar 

diversas complicações (Vardavas et al., 2008). Chung et al. (2000) através de um 

estudo caso-controle envolvendo 2207 nascidos vivos com FL/P e 4414 controles, 

observaram uma associação entre a história de tabagismo materno durante a gestação 

e o nascimento de bebês com FL/P (OR: 1,34; 95% IC: 1,16 - 1,54, p: 0,001) e que este 



30 

 

risco aumentava de acordo com o aumento do número de cigarros que a mãe fumava 

por dia, durante a gestação.  

No Brasil, Leite & Koifman (2009) observaram que a prevalência de mães que 

fumaram durante o primeiro trimestre da gravidez foi maior no grupo de indivíduos 

portadores de FL/P em relação ao grupo controle, embora o odds ratio não tenha 

apresentado significância estatística (OR: 1,13; 95% IC: 0,81-1,57). Através de uma 

meta-análise realizada com 24 estudos caso controles e coortes, Little et al. (2004) 

relataram um aumento no risco para FL±P (RR: 1.34; 95% IC: 1,25–1,44) e FP (RR: 

1,22; 95% IC: 1,10–1,35) devido ao tabagismo materno durante a gestação. Uma 

explicação para esta associação pode estar concentrada na questão de que os 

constituintes da fumaça do cigarro afetam a disponibilidade de folato sérico, além da 

absorção de vitaminas provenientes da dieta (Vardavas et al., 2008). 

Com relação ao diabetes mellitus, Beard (1982) observou que as malformações 

congênitas ocorrem aproximadamente três vezes mais em recém-nascidos de mães 

portadoras de diabetes mellitus do que em gestantes não diabéticas. Tal achado foi 

confirmado no estudo de Spilson et al. (2001), que observaram que mães diabéticas 

apresentaram 1,3 vezes (95% IC:1,00-1,82) mais chance de ter um filho com FL/P do 

que mães não diabéticas. Segundo os autores, o controle glicêmico precoce por parte 

das gestantes pode ser um fator importante na diminuição da incidência desta anomalia 

congênita.  

Em se tratando da suplementação com vitaminas, atualmente as mulheres são 

aconselhadas a fazerem uso da suplementação de ácido fólico antes mesmo de 

engravidar. Segundo estudos recentes de Bliek et al. (2012) e Houston (2012), o uso 

periconcepcional materno de ácido fólico contribui para a prevenção de malformações 

congênitas, como defeitos congênitos do tubo neural e fissuras labiopalatinas. Em 

2006, já havia sido reportado uma redução de 70% dos casos de defeitos congênitos do 

tubo neural em bebês de gestantes que haviam ingerido a vitamina (Boyles et al., 

2006). Antes disso, Shaw et al. (1995) investigaram se o uso periconcepcional de 

multivitaminas contendo ácido fólico estaria associada a FL/P. Neste estudo 

observaram uma redução do risco de FL/P, nos casos em que a mãe havia feito uso de 

multivitaminas contendo ácido fólico durante o período de um mês antes e até dois 
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meses após a concepção. Mulheres que usaram multivitamínicos contendo ácido fólico 

periconcepcional tiveram uma redução de 25-50% no risco da prole apresentar FL/P 

dependendo do tipo de fissura. Czeizel et al. (1999) sugeriram que apenas altas doses 

farmacológicas da vitamina (por exemplo, 6 mg por dia) de ácido fólico no período 

crítico de desenvolvimento do palato primário e secundário parecia ser eficaz para a 

redução de FL/P e Itikala et al., (2001) demostraram que o benefício da suplementação 

ocorre apenas quando a mesma for efetuada antes do segundo e o terceiro mês de 

gestação. Li et al. (2012) observaram que o consumo materno diário de 400 mcg de 

ácido fólico sem outras vitaminas, iniciados antes da última menstruação anterior a 

gestação, foi associado com um risco reduzido de FL/P em bebês nascidos em uma 

região de alta prevalência da China. Entretanto, o estudo de Kelly et al. (2012) defende 

a hipóstese de que o uso periconcepcional do ácido fólico pode realmente reduzir o 

risco de defeitos do tubo neural mas quanto ao surgimento de FL/P o ácido fólico não 

mostrou o mesmo efeito. 

Estudos têm apontado para o ácido fólico (folato) e a cobalamina (vitamina B12) 

como sendo decisivas para o bom desenvolvimento embrionário (Bliek et al., 2012). O 

folato, de uma forma geral é essencial para a síntese de DNA, RNAt e aminoácidos 

(Salbaum & Kappen, 2012) o que confere durante a gestação, função de destaque à 

esta vitamina (Rosemblat & Fenton, 2001; Boyles et al., 2006). Já a cobalamina (Vit. 

B12) age como co-fator para enzimas que atuam no metabolismo da homocisteína e 

nas reações de metilação do organismo, ressaltando sua importância na metilação e 

síntese de DNA (Zhou et al., 2012). 

Nesse momento cabe destacar algumas propriedades e funções metabólicas da 

vitamina B12. 

2.4.1. Vitamina B12: Algumas Propriedades 

A vitamina B12 faz parte de uma família de compostos denominados 

genericamente de cobalaminas (Manzanares & Hardy, 2010; Randaccio et al., 2010). É 

uma vitamina hidrossolúvel, sintetizada exclusivamente por microrganismos (Li et al., 

2009), encontrada em praticamente todos os tecidos animais e estocada primariamente 

no fígado na forma de adenosilcobalamina (Henry et al., 1999). A fonte natural de 
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cobalamina na dieta humana, restringe-se a alimentos de origem animal (Herrmann et 

al., 2003; Herrmann & Geisel, 2002) especialmente leite, carne e ovos (Watanabe, 

2007). 

Em países industrializados, estudos epidemiológicos mostraram uma prevalência 

da deficiência de cobalamina na população em geral, afetando cerca de 20%. Em 

países em desenvolvimento como a Índia, México e Guatemala, foram verificadas 

grande incidência de deficiência de cobalamina em gestantes, lactantes e crianças em 

período de amamentação (Monsen & Ueland, 2003). Além disso, estudos com crianças 

maiores, não-lactentes, no México e na Venezuela demonstraram que 33-52% dos 

indivíduos deste grupo apresentavam baixos níveis plasmáticos de cobalamina (Allen et 

al.,1995;  Diez-Ewald et al., 1997). 

A deficiência dessa vitamina pode ocasionar transtornos hematológicos, 

neurológicos e cardiovasculares (Andres et al., 2004; Allen, 2008), estando ela 

diretamente relacionada com a hiper-homocisteinemia (HHcy) (Cheng et al., 2008), um 

fator independente de risco cardiovascular (Vizzardi et al., 2009) e de danos neuronais 

(Belcastro et al., 2010). Dessa forma, o diagnóstico precoce da deficiência de 

cobalamina é de grande importância para evitar danos patológicos irreversíveis. 

Entretanto, não há uma metodologia laboratorial considerada adequada (Moretti et al., 

2004) já que as possibilidades metodológicas disponíveis, apresentam entre outras 

coisas, problemas de sensibilidade e especificidade (Obeid et al., 2004). 

Devido a esses aspectos, essa deficiência deve ser considerada um importante 

problema de saúde pública, principalmente entre gestantes e pessoas idosas (Selhub et 

al., 2010) e indivíduos que adotam uma dieta estritamente vegetariana (Allen et al., 

2010; Buhr & Bales, 2010; Li, 2011).  

2.4.1.1. Funções Metabólicas da Vitamina B12 

A vitamina B12 é essencial para a atividade de diversas reações bioquímicas, 

onde em sua maioria, implicam na redistribuição de hidrogênios e de carbonos (Krautler 

et al., 2009; Froese e Gravel, 2010). No organismo humano, funciona como um co-fator 

essencial para duas enzimas: metionina sintase e L-metilmalonil-coA mutase (Koutmos 
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et al., 2009; Wolthers e Scrutton, 2009), ambas direta ou indiretamente envolvidas no 

metabolismo da homocisteína (Hcy) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Reações envolvendo a vitamina B12 e a síntese de Hcy. 

 

A metionina sintetase promove a metilação da homocisteína (Hcy) à metionina, 

tendo o 5-metiltetraidrofolato (5-MTHF) como doador de grupamento metil e a 

metilcobalamina como co-fator (Koutmos et al., 2009; Wolthers & Scrutton, 2009). Após 

a metilação da Hcy, a metionina formada é condensada com o trifosfato de adenosina 

(ATP), resultando na S-adenosilmetionina (SAM). Em seguida, por uma reação de 

desmetilação, forma-se a S-adenosil-homocisteína (SAH) com posterior hidrólise para 

liberar adenosina e Hcy, completando o ciclo (Fowler, 2005; Dionisio et al., 2010). A 

metilação da Hcy serve para repor os estoques de SAM, quando a metionina dietética 

estiver em níveis baixos (Bufalino et al., 2010). A SAM é o único doador de 

grupamentos metil para numerosas reações de metilação, incluindo algumas essenciais 

para a manutenção da mielina (Belcastro et al., 2010). Assim, além do aumento de Hcy, 

a deficiência de vitamina B12 causará diminuição da SAM e conseqüente redução de 

importantes reações de transmetilação do organismo (Moretti et al., 2004; Matteini et 

al., 2010), provocando defeitos desmielinizantes no sistema nervoso (Toohey, 2006; 

Dror & Allen, 2008 ). Quando as concentrações de vitamina B12 e metionina estão 
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baixas, a síntese de SAM e a metilação do DNA é reduzida, e a inibição da enzima 

metilenotetrahidrofolato redutase é minimizada pela SAM resultando na conversão 

irreversível de 5,10- metilenotetraidrofolato a 5-metiltetrahidrofolato, favorecendo a 

incorporação de uracil no DNA (Afman et al., 2001). Portanto, a deficiência de ácido 

fólico e vitamina B12 pode resultar em alteração na metilação do DNA e aumento nos 

níveis de homocisteína (Blount, 1997; Bufalino et al., 2010; Chatthanawaree, 2011).  

Outro problema conseqüente à interrupção da conversão de Hcy em metionina é 

que o 5-MTHF, doador de grupamentos metil na reação, não pode ser convertido em 

tetraidrofolato (THF) eficientemente, ocasionando um seqüestro de folatos na forma 5-

MTHF, ocorrendo, assim, deficiências de outros metabólitos dos folatos, como o 5,10-

metilenotetraidrofolato, co-fator fundamental na síntese do ácido desoxirribonucléico 

(DNA)(Barrios et al., 1999). Desse modo, gerará um defeito na síntese de DNA, 

dificultando a divisão celular na medula, enquanto que o ácido ribonucléico (RNA) e a 

síntese de componentes celulares permanecem inalterados produzindo macrocitose 

(Snow, 1999). Portanto, a interrupção da síntese de DNA na deficiência de vitamina 

B12 é secundária ao transtorno no metabolismo dos folatos (Barrios et al., 1999). 

2.5. FATORES GENÉTICOS E GENES CANDIDATOS 

A maioria das anomalias craniofaciais não possuem características 

monogênicas, normalmente apresentam penetrância incompleta, isto é, ausência de 

expressão fenotípica em uma porcentagem de indivíduos que apresentam um dado 

genótipo (Peterson-Falzone, 2011). A variação na penetrância pode ser ocasionada por 

vários motivos, em especial pela interação do gene em questão com outros genes e 

pela influência ambiental (Reiter et al., 2012). Em 1942, na Dinamarca, Fogh-Andersen 

forneceu evidências de que embora as fissuras de lábio e palato ocorressem de forma 

conjunta, se tratavam de entidades distintas no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento, além de ter sido o primeiro pesquisador a associar fatores genéticos a 

etiologia da FL/P sugerindo uma herança multifatorial.  

Com o intuito de se conhecer um pouco mais estes aspectos genéticos 

envolvidos na etiologia da FL/P, vários estudos têm focado na investigação de genes 

polimórficos em grupos de pacientes acometidos com FL/P e grupo de pacientes sem 
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FL/P (grupo controle). Porém, para seleção do gene candidato à FL/P deve-se levar em 

consideração não apenas o grupo de genes envolvidos no desenvolvimento das 

estruturas da cabeça e da face como também aqueles que são influenciados por 

perturbações ambientais durante o desenvolvimento embrionário (Prescott et al., 2001). 

A seleção dos polimorfismos potencialmente candidatos é também realizada 

baseando-se em suas propriedades funcionais, no local (quando o polimorfismo afeta a 

região promotora do gene, estes influenciam potencialmente a expressão gênica) e 

momento de expressão, na localização cromossômica (região codificadora, pois estes 

podem alterar a seqüência de aminoácidos da proteína final), na homologia com 

modelos animais (Prescott et al., 2001) ou previamente associados com patologias e 

alterações do desenvolvimento (Antunes et al., 2012).  

Os SNPs (single nucleotide polymorphisms) são formas variantes da sequência 

de DNA que podem estar presentes nos indivíduos de uma mesma população dentro 

de um espectro biologicamente normal (Kornman et al., 1997). Genes que 

potencialmente representam um papel na etiologia de uma determinada alteração de 

desenvolvimento, alteração no quadro fisiológico ou patológico são determinados como 

potenciais candidatos a esta alteração (Erickson, 2010). A hipótese de que a forma 

variante possa estar associada à função alterada de um gene e possa estar envolvida 

com a ocorrência da FL/P pode ser analisada através das freqüências desses 

polimorfismos em indivíduos portadores de FL/P (Prescott et al., 2000). 

Os genes TCN2 e MTRR foram sugeridos através de estudos com modelos 

animais, particularmente com camundongos, que têm contribuído significativamente 

para a compreensão destes distúrbios e tornando-se um meio adicional para testar 

genes candidatos (Young et al., 2000). 

Em um estudo realizado recentemente, Mostowska et al. (2010) mostraram que 

polimorfismos em  genes envolvidos nas vias metabólicas de  cobalamina e de folato 

poderiam influenciar o risco de FL/P. 

 

2.5.1. Gene TCN2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mostowska%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mostowska%20A%22%5BAuthor%5D
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O gene TCN2 codifica a proteína plasmática Transcobalamina II (TC II), que é a 

transportadora da cobalamina para as células e, portanto, determina a sua 

disponibilidade celular (Afman et al., 2001; Castro et al., 2010). Existem 3 tipos de 

proteínas humanas de ligação da cobalamina: o fator intrínseco gástrico (GIF), também 

conhecido como transcobalamina III (TC III);  transcobalamina II (TC II) e 

transcobalamina I (TC I) (OMIN). As transcobalaminas pertencem a uma classe de 

proteínas plasmáticas que são responsáveis por se ligarem à cobalamina e transportá-

la pelo plasma (Collin & Metcalfe, 2010). A TC I e a TC III, denominadas haptocorrinas, 

se ligam à maior parte da cobalamina plasmática (80%) e não apresentam função bem 

esclarecida, embora possam estar relacionadas à estocagem de cobalamina 

(Seetharam & Yammani, 2003). A TC II é sintetizada no fígado e no intestino e tem vida 

média de 1 a 2 horas. Holo-TC é o termo utilizado para designar TC II ligada à 

cobalamina (TC II- cobalamina) e apo-TC é o termo usado para TC II na forma de 

proteína livre (Voncastel-Roberts et al., 2007). Apenas 20% da cobalamina plasmática 

se liga à proteína transportadora TC II, que é a única responsável pela passagem da 

cobalamina do plasma para as células, ou seja, pela disponibilidade celular da 

cobalamina (Voncastel-Roberts et al., 2007; Quadros, 2010). Esse processo ocorre por 

ligação a receptor específico na membrana celular que reconhece a Holo-TC (Namour 

et al., 2001). Esse receptor está presente em todas as células cujo metabolismo é 

dependente das formas co-enzimáticas de cobalamina, ou seja, todas as células 

nucleadas (Castro et al., 2010; Quadros, 2010). A deficiência de Transcobalamina II é 

causada por uma mutação no gene que codifica essa proteína (Martinelli et al., 2012). 

Polimorfismos em genes relacionados com a codificação destas proteínas têm 

sido associados com a etiologia de malformações craniofaciais (Martinelli et al., 2006; 

Brouns et al., 2008; Zhou et al., 2012). Segundo Martinelli et al. (2012), variações 

polimórficas em genes envolvidos com metabolismo de carbono levam a alterações na 

metilação DNA e síntese de nucleotídeos.  

  O polimorfismo C776G no gene TCN2 foi associado ao aumento no risco de 

defeitos do tubo neural (Afman et al., 2001) e a etiologia da FL/P (Martinelli et al., 2006). 

O gene TCN2, está localizado no cromossomo 22q11.2 na região homóloga e 

apresenta diversos polimorfismos descritos, dentre eles, uma mudança da citosina para 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l613441
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guanina (C>G) na posição +776. Este polimorfismo leva à troca de uma prolina por uma 

arginina (pro259arg) e é comum na população caucasiana (Guéant et al., 2007). 

Segundo Afman et al. (2001) esse polimorfismo no gene TCN2 leva à baixa afinidade 

da proteína transcobalamina II pela vitamina B12 e consequentemente baixos níveis de 

Holo-TC.   

Miller et al. (2002) analisou a influência do genótipo do TCN2 nos níveis 

plasmáticos de cobalamina, especificamente, eles estudaram a dosagem de 

cobalamina sérica total. A concentração média de cobalamina ligada foi 

significativamente maior nos indivíduos homozigotos para a forma de prolina em 

comparação com os homozigotos para a forma de arginina e heterozigotos. 

Recentemente, Guéant et al. (2007) estudaram, em diversas populações, a 

distribuição deste polimorfismo (C776G) no gene TCN2 em 1433 indivíduos saudáveis 

da Europa, Mediterrâneo, África Ocidental, China, México e dos EUA, e em 251 oeste-

africanos com malária grave. Os autores concluíram que o polimorfismo (C776G) pode 

ser propenso a pressão seletiva ou conferir uma vantagem evolutiva para enfrentar os 

fatores ambientais, como a malária.  

De acordo com a literatura, apenas um estudo até o momento avaliou a 

associação deste polimorfismo do gene TCN2 com a etiologia da FL/P e conseguiu 

encontrar associação (Martinelli et al., 2006). Nesse estudo, realizado por Martinelli e 

colaboradores com a população italiana em 2006, eles avaliaram famílias de pacientes 

portadores de FL/P e observaram um desequilíbrio de transmissão do polimorfismo 

(C776G) nessas famílias.  

2.5.2. Gene MTRR 

O gene MTRR, está localizado no cromossomo 5 (5p15.3) e codifica uma 

proteína de função enzimática denominada metionina sintase redutase (MTRR), 

responsável pela regeneração funcional da enzima metionina sintase (MTR) que por 

sua vez, catalisa a remetilação da homocisteína em metionina, completando o ciclo da 

homocisteína, essencial para síntese de nucleotídeos e a divisão celular (Blanton et al., 

2011; Zhou et al., 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091374
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Em 1998, Leclerc e pesquisadores clonaram o DNA correspondente à metionina 

sintase redutase, que possui um papel crucial no metabolismo da homocisteína, pois é 

necessária à regeneração funcional da enzima metionina sintase.  

Wilson e colaboradores (1999) identificaram o polimorfismo A66G no gene 

MTRR onde ocorre uma mudança de bases de adenina por guanina (A>G) na posição 

+66. Além disso, descobriram que este polimorfismo (A66G) leva a uma troca de 

isoleucina por metionina, ocasionando uma produção de enzima metionina sintase 

redutase com baixa afinidade pelo substrato, alterando o metabolismo da homocisteína 

e a remetilação de homocisteína em metionina. Essa alteração no metabolismo de 

carbono ocasionada pela variação polimórfica no gene MTRR pode levar à alterações 

na metilação do DNA e insucessos na síntese de nucleotídeos (Zhou et al., 2012).  

A freqüência do genótipo GG do polimorfismo A66G no gene MTRR é de 10,3% 

em afro-americanos, 29,6% em europeus e 7,3% em espanhóis (Rady et al., 2002). 

Sharp & Little (2004), destacam a freqüência de 8 a 10% para o genótipo GG em 

japoneses. No Brasil um estudo desenvolvido com 220 crianças saudáveis apresentou 

a frequência de 15% para o genótipo GG nesse polimorfismo do MTRR (Aléssio et al., 

2004). 

Doolin & cols (2002) verificaram o potencial envolvimento dos genótipos 

maternos e fetais para determinar o risco de defeitos do tubo neural. Foram analisados 

os polimorfismos MTRR A66G e MTR A2756G que trouxeram evidências de que as 

duas variantes maternas aumentavam o risco dessa malformação. Em 2003, Pietrzyk e 

colaboradores também encontraram associação entre o genótipo GG do MTRR A66G e 

mães de crianças malformadas. Brouns et al. (2008) encontraram associação de 

defeitos de fechamento do tubo neural à presença deste polimorfismo, especialmente 

quando os níveis de vitamina B12 estavam baixos.  Um estudo recente de Galbiatti et 

al. (2012) encontrou associação deste polimorfismo (A66G) do gene MTRR e o 

aumento do risco de câncer de cabeça e pescoço.  

Prévios estudos (Martinelli et al., 2006; Brandalize et al., 2007; Boyles et al., 

2008; Mostowska et al., 2010) realizados com intuito de investigar a associação deste 

polimorfismo (A66G) do MTRR e a FL/P, não encontraram nenhuma evidência 
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significativa.  Entretanto, o estudo realizado por Chorna et al. (2011) encontrou 

associação deste polimorfismo e a etiologia da FL/P na população ucraniana. 



 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESE 

Polimorfismos nos genes TCN2 e MTRR estão envolvidos com a etiologia da 

FL/P e seus subfenótipos.   

 

 



 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Estudar a associação entre polimorfismos de genes envolvidos em vias 

metabólicas de vitaminas essenciais à embriogênese e a etiologia de FL/P não 

sindrômica em uma população brasileira. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar os subfenótipos de FL/P na população avaliada; 

 Verificar a existência de interações entre FL/P e seus subfenótipos com os 

fatores ambientais (tabagismo e consumo de álcool); 

 Estudar a associação entre os polimorfismos nos genes TCN2 (rs 1801198) e 

MTRR (rs 1801394) com a FL/P e seus subfenótipos. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. DELINEAMENTO 

Estudo genético de caráter observacional e transversal.  

5.2. UNIVERSO AMOSTRAL 

Para compor a amostra deste estudo foram selecionados oitocentos e sessenta e 

sete (867) indivíos, que foram divididos em dois grupos:   

 Grupo Caso: Quatrocentos e um (401) indivíduos portadores de FL/P não 

sindrômicos, sem laços familiares, atendidos no Hospital Municipal Nossa Senhora do 

Loreto (HMNSL), na cidade do Rio de Janeiro.  

 Grupo Controle: Quatrocentos e sessenta e seis (466) indivíduos, sem FL/P, 

ausência de laços familiares, sem história familiar de FL/P, atendidos no Programa de 

Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PTTPO/UFRJ).  

Ambas as Instituições são centros de referência e estão localizadas na região 

norte do município do Rio de Janeiro. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro, protocolo 113/09 (Anexo 1), obedecendo aos aspectos éticos 

concernentes à pesquisa com seres humanos.  

Todos os pacientes e seus responsáveis foram informados sobre o projeto de 

pesquisa e foram incluídos no estudo após ler e assinar o TCLE (Anexo 2).

 



43 

 

5.3. CRITÉRIOS APLICADOS NO ESTUDO 

5.3.1. Critérios de inclusão 

 Pacientes que leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE);  

 Indivíduos portadores de FL/P não sindrômica, atendidos no Hospital Nossa 

Senhora do Loreto;  

 Indivíduos com ausência de FL/P (grupo controle), atendidos no Programa de 

Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

5.3.2. Critérios de exclusão 

 Pacientes portadores de síndromes; 

 Pacientes portadores de outras anomalias congênitas; 

 Pacientes saudáveis com história familiar de FL/P. 

5.4. DETERMINAÇÃO DO FENÓTIPO E SUBFENÓTIPO DA FL/P 

Para todos os indivíduos incluídos no estudo foram preenchidas fichas de  

Anamnese e Exame Clínico (Anexo 3), para obtenção de informações pessoais 

(gênero, idade, endereço), dados clínicos (alterações faciais e dentárias), histórico de 

saúde e hábito materno (história de tabagismo e/ou consumo de bebidas alcoólicas 

durante a gestação).   

Para determinar o do tipo de fissura, o paciente foi avaliado através do exame 

clínico e o diagnóstico confirmado no prontuário clínico do hospital.   

Quanto ao tipo de fissura, a classificação usada foi: Fissura de lábio (FL) (com 

ou sem envolvimento do alvéolo dentário), Fissura de lábio com envolvimento do palato 

(FLP), Fissura de palato isolada (FP) e Fissura de lábio e/ou palato (FL/P) (todos os 

tipos de fissuras).  

Para análise da fissura foi utilizada como parâmetro a lateralidade (direito, 

esquerdo e bilateral).  
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5.5. COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO 

Amostras de saliva foram coletadas de todos os indivíduos participantes do 

estudo, como fonte de DNA genômico.  

Os indivíduos realizaram um bochecho com 5mL de soro fisiológico à 5% 

durante 1 minuto, o qual foi acondicionado em tubos para centrifugação de 15 mL  

(Corning Inc., Corning, NY, EUA). Então, cada tubo contendo os 5 mL coletados foi 

centrifugado por 10 minutos para sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet de células ressuspendido em 1mL de solução tampão de extração 

(Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). Posteriormente, o material biológico 

foi transferido para um microtubo tipo eppendorf de 1,5mL e congelado a -20º C até o 

momento da extração do DNA. 

Todo o material coletado foi processado, armazenado e analisado na Unidade de 

Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e seguiu protocolos previamente publicados (Trevilatto & Line, 2000). 

5.6. EXTRAÇÃO DE DNA  

Para dar início ao processo de extração do DNA, as amostras coletadas foram 

descongeladas e incubadas com 100 ng/mL de Proteinase K [4 µL à 25 mg/mL (Fungal, 

Invitrogen Laboratories, Cat nº 25530-015)] em banho-maria a 56ºC “overnight” e 

submetidas a processos de precipitação utilizando-se 400µL de solução de acetato de 

amônio a 10M.  

Na sequência, os tubos foram agitados manualmente por 5 minutos, 

centrifugados por 15 minutos (12000 rpm) e o sobrenadante dividido em dois 

microtubos tipo eppendorf, ficando 700µL em cada um. O mesmo volume de álcool 

isopropílico gelado (700µL) foi adicionado em cada espécime e agitado vigorosamente. 

Então os microtubos foram centrifugadas por 20 minutos à 12000 rpm à 40°C. O 

sobrenadante foi descartado cuidadosamente para não deslocar o pellet de DNA e 1mL 

de etanol 70% gelado foi adicionado. Os microtubos foram centrifugados por mais 15 

minutos à 12000 rpm à 40°C. Novamente o sobrenadante foi descartado e os 

microtubos foram emborcados em papel para secar por 30 minutos e evaporar o 
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excesso de etanol 70%. Então, o pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e 

congelado a -20ºC até o momento da quantificação do DNA. 

5.7. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DA PUREZA DO DNA 

Para o procedimento de quantificação do DNA foram utilizados 2 µL do DNA 

extraído. A concentração e a pureza foram determinadas através da densidade óptica 

em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c, Delaware, USA) (Figura 2).  

 A concentração de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 260nm. A 

razão entre os valores obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 280nm foi utilizada 

para estimar a pureza do DNA genômico. Somente as amostras de DNA com razão 

260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

 

 
Figura 1: Espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) utilizado para avaliar a concentração e    
a pureza do DNA. 
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5.8. GENOTIPAGEM 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em um termociclador 

(Stratagene Mx3005P, California, USA) (Figura 3).  

 

 
 
Figura 2: Termociclador utilizado para a realização de PCR em Tempo Real 
(Stratagene Mx3005P). 

O método de Taqman (Ranade et al., 2001) foi utilizado para as reações de PCR 

em tempo real, no qual são utilizadas sondas específicas para a distinção alélica 

(sondas TaqMan). Um par de sondas se anela sobre uma pequena seqüência de 

nucleotídeos que contém o polimorfismo, sendo cada uma específica para cada um dos 

alelos, o alelo polimórfico e o alelo selvagem. Essas sondas, específicas para o 

segmento gênico (polimorfismo) que se deseja estudar, apresentam uma substância 

chamada fluoróforo, capaz de absorver a energia luminosa emitida pelo equipamento e 

dissipá-la na forma de luz e calor, em comprimento de onda diferente do original e essa 

fluorescência é então detectada pelo aparelho. A clivagem de cada sonda igualada é 

separada por cor (azul, vermelho ou verde). Então, no momento da leitura da placa, as 

amostras que ficarem no eixo Y serão homozigotos Y (FAM) e aparecerão na cor azul, 

as que ficarem no eixo X serão homozigotos X (VIC) e aparecerão na cor vermelha e as 

amostras que ficarem no centro da placa serão heterozigotos (por apresentarem um 

alelo VIC e um FAM) e aparecerão na cor verde. 
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Os genótipos obtidos por este método, para um determinado polimorfismo 

genético, são observados através de um gráfico, representado nas Figuras 4 e 5. 

 
Figura 3: Resultados obtidos pelo método Taqman para o polimorfismo rs1801198 
(TCN2). Indivíduos Homozigotos para cada alelo estão representados pelas cores 
vermelha e azul e os indivíduos heterozigotos estão representados pela cor verde. 

 

 
Figura 4: Resultados obtidos pelo método Taqman para o polimorfismo rs1801394 
(MTRR). Indivíduos Homozigotos para cada alelo estão representados pelas cores 
vermelha e azul e os indivíduos heterozigotos estão representados pela cor verde. 
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As reações de amplificação dos polimorfismos estudados foram realizadas 

utilizando a condição de PCR padronizada pela Applyed Biosistems-Foster City, CA (1 

ciclo de 10 minutos à 95°C, 40 ciclos de 15 segundos á 92°C e 40 ciclos de 1 minuto à 

60°C) e as seguintes condições experimentais: 4 ng de DNA/reação, 1,5 µl de TaqMan 

PCR Master mix, 0,075 µl de SNP assay-by-Design (Applied Biosystems-Foster City, 

CA) e água deionizada q.s.p., totalizando um volume de 3µl. Estas condições de 

amplificação foram previamente testadas (Antunes et al., 2012).  

As informações adicionais sobre os marcadores genéticos estudados estão na 

Tabela 2. 

Tabela 2: Detalhes dos marcadores genéticos estudados. 

 
Ref. seq.:TCN2:c.M60396.1; MTRR:c.NM_002454.1. 
a-Frequencia do Alelo Menos Prevalente  
Fonte: ENTREZ SNP database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez).   

 

5.9. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados no programa Excel 8.0 e analisados estatisticamente 

através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS – 16.0). Foram 

aplicados na amostra estudada os testes t de Student, o teste do Qui-quadrado ou 

Exato de Fisher e Regressão logística binária. O teste t de Student foi utilizado para se 

comparar a média das idades do grupo caso e do grupo controle. O teste do Qui-

quadrado foi utilizado com nível de significância de 95% (p≤0,05) para comparar as 

frequências das variáveis: gênero, etnia, história de tabagismo materno e consumo 

materno de bebidas alcoólicas durante a gestação entre o grupo de portadores de FL/P 

e o grupo controle. 

Com relação à análise dos genótipos e alelos de cada SNP, foi realizada uma 

comparação do grupo controle não apenas com o grupo de indivíduos portadores de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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FL/P, mas também com os subgrupos estratificados (subfenótipos): tipo de fissura (FL, 

FLP ou FP), lado da fissura (unilateral direita, unilateral esquerda ou bilateral), história 

de tabagismo materno e consumo materno de bebidas alcoólicas durante a gestação.  

As diferenças na frequência dos genótipos e alelos dos polimorfismos estudados 

(TCN2 rs1801198 e MTRR rs1801394) entre cada subfenótipo de FL/P e o grupo 

controle também foram analisados estatisticamente através do teste Qui-quadrado, 

considerando nível de significância de 95% (p≤0,05) para se determinar se algum 

subgrupo de FL/P estava preferencialmente associado com os genótipos e alelos de 

cada gene.  

A análise de Regressão logística binária foi ajustada para o genótipo, etnia e 

hábitos maternos durante a gestação (tabagismo e ingestão de álcool) para analisar 

isoladamente o efeito de cada variável no risco a FL/P. Nessa análise, as diferenças 

foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. Além disso, foi utilizado o Odds ratio 

(OR), que foi estimado com intervalo de confiança (IC) de 95%, para analisar o risco 

estimado, a associação entre um fator de risco potencial e o grupo caso ou controle, 

com a hipótese nula sendo OR= 1. 

Interações gene-gene foram investigadas com a análise de Regressão logística 

binária. As diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05 e OR foi 

estimado utilizando um IC de 95%.  

O teste do Qui-quadrado padrão foi utilizado para testar o equilíbrio de Hardy-

Weinberg da mutação. O teste é indicado pelo fato de que desvios nesse equilíbrio 

podem causar viés na estimativa da magnitude das associações genéticas em estudos 

de doenças complexas (Trikalinos et al., 2006). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Oitocentos e sessenta e sete indivíduos participaram do estudo: 401 portadores 

de FL/P (caso) e 466 com ausência de FL/P (controles).  

Com relação às características gerais da população estudada (Tabela 3), 

observou-se que a média de idade dos pacientes portadores de FL/P foi de 16,6 com 

desvio padrão de 11,5 e no grupo controle a média de idade foi de 20,39 com desvio 

padrão de 15,9; apresentando diferença estatística entre os grupos (p=0,001). Com 

relação ao gênero, também houve diferença (p=0,004), mostrando maior prevalência de 

FL/P no sexo masculino, quando comparados os grupos caso e controle. Já na 

classificação por etnia não houve diferença significativa entre os grupos, sendo que o 

grupo caso era composto de 62,8% de caucasianos e 37,2% de afro-descendentes 

enquanto o grupo controle 66,7% e 33,3% respectivamente. 

Com base nos hábitos maternos, um total de 138 mulheres relataram terem 

fumado no período gestacional, sendo 18,8% e 13,6% das mães incluídas, no grupo de 

portadores de FL/P e no grupo controle, respectivamente. Nessa comparação, uma 

diferença estatística significativa foi encontrada (p = 0,037), mostrando que o tabagismo 

materno durante a gestação esteve associado com etiologia da FL/P. Nenhuma 

associação (p = 0,080) ocorreu em relação ao consumo de álcool, apesar de 10,5% das 

mães incluídas, terem consumido bebidas alcoólicas ao longo do período gestacional, 

no grupo caso e 7,1% no grupo controle. 
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Tabela 3: Características gerais da população estudada. 

 
* Teste t de Student; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 
** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   
*** Excluídos os indivíduos que não responderam. 

 

Quanto à classificação do grupo caso de acordo com o tipo de fissura (Tabela 4), 

houve predomínio da fissura do tipo labiopalatina (FLP) com 67,3%. Já na classificação 

dos subfenótipos pela característica de lateralidade, 94 (27,6%) pacientes 

apresentaram fissura bilateral, 75 (21,9%) fissura unilateral direita e 172 (50,5%) fissura 

unilateral esquerda, que de forma geral mostra que a fissura unilateral foi mais 

frequente quando comparada à bilateral e que o lado esquerdo foi o lado mais afetado.  

 Ainda caracterizando-se o grupo de portadores de FL/P, 221 (55,1%) eram do 

gênero masculino enquanto que 180 (44,9%) eram do gênero feminino. Observou-se 

uma diferença significativa entre o gênero e o tipo de fissura (p<0,0001). A fissura 

labiopalatina (FLP) afetou mais o gênero masculino, enquanto que as fissuras isoladas 

de lábio (FL) e de palato (FP) afetaram mais o gênero feminino.  
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Tabela 4: Características do grupo de portadores de FL/P de acordo com o tipo de 
fissura. 

 
* Excluídos os indivíduos que não responderam. 
** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 
 

6.2. ESTUDOS GENÉTICOS DE ASSOCIAÇÃO COM FL/P  

6.2.1. Frequência alélica e genotípica do TCN2 (rs 1801198) 

Para o gene TCN2 (rs 1801198), 799 amostras foram genotipadas com sucesso 

para este polimorfismo, sendo 359 do grupo FL/P e 440 do grupo controle.   

A distribuição dos genótipos para o gene TCN2 foi similar entre os portadores de 

FL/P e o grupo controle. O genótipo CC foi encontrado em 38,7% (n=139) do grupo 

caso e em 40,7% (n=179) do grupo controle. O genótipo CG foi encontrado em 44,6% 

(n=160) do grupo caso e 45,2% (n=199) do grupo controle. E o genótipo GG foi 
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encontrado em 16,7% (n=60) do grupo caso e 14,1% (n=62) do grupo controle. Não 

houve diferença estatística entre os grupos (p= 0,58).  

A frequência dos alelos também foi similar em ambos os grupos (p=0,35). A 

distribuição dos alelos e genótipos do gene TCN2 no grupo de FL/P, seus subfenótipos 

e o grupo controle estão na Tabela 5.  

Com relação às diferenças na frequência dos genótipos e dos alelos para o gene 

TCN2 entre cada subfenótipo de FL/P e o grupo controle, não foi observada diferença 

estatística significativa.  

Com relação aos pacientes cujas mães relataram tabagismo e/ou consumo de 

álcool durante a gestação, não houve diferença estatística quando comparados os 

grupos caso e controle, na distribuição dos alelos (p=0,68) e na distribuição dos 

genótipos (p=0,57) para o tabagismo materno e para o consumo de bebida alcóolica 

(p=0,43) e (p=0,85), respectivamente. 

Tabela 5: Distribuição dos alelos e genótipos do TCN2 no grupo de FL/P, seus 
subfenótipos e no grupo controle. 

 
* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 
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6.2.2. Frequência alélica e genotípica do MTRR (rs1801394) 

Para o gene MTRR (rs 1801394), 743 amostras foram genotipadas com sucesso 

para este polimorfismo, sendo 401 amostras do grupo controle e 342 do grupo caso.   

A distribuição dos alelos e genótipos do gene MTRR, no grupo de FL/P, seus 

subfenótipos e no grupo controle estão apresentados na Tabela 6. A frequência dos 

genótipos AA, AG e GG foram 34,1%, 48,1% e 17,8% no grupo controle e 27,8%, 

56,7% e 15,5% no grupo de indivíduos com FL/P, respectivamente. Não houve 

diferença significativa entre os grupos, no entanto foi encontrado um resultado 

borderline (p=0,06).   

A frequência dos alelos A e G foi similar, apresentando 56,1% e 43,9% no grupo 

caso e 57,9% e 42,1% no grupo controle respectivamente (p=0,48).  Na comparação da 

frequência alélica e genotípica entre os subfenótipos de FL/P e o caso controle também 

não foi encontrada significância estatística entre os grupos.  

No grupo de pacientes que relataram tabagismo materno durante a gestação, 

não houve diferença significativa das frequências dos alelos e genótipos entre o grupo 

caso e o grupo controle, porém um resultado borderline foi encontrado (p=0,07).  

Tabela 6: Distribuição dos alelos e genótipos do MTRR no grupo de FL/P, seus 
subfenótipos e no grupo controle. 

 
* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 
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6.2.3. Análise de Regressão Logística binária para a população estudada. 

A análise de Regressão logística binária foi ajustada para genótipo, etnia e 

hábitos maternos durante a gestação (tabagismo e ingestão de álcool) para analisar 

isoladamente o efeito de cada variável no risco à FL/P. Nessa análise, as diferenças 

foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. Além disso, foi utilizado o Odds ratio 

(OR), que foi estimado com Intervalo de confiança (IC) de 95%, para analisar o risco 

estimado, a associação entre um fator de risco potencial e o grupo caso ou controle, 

com a hipótese nula sendo OR= 1. 

Interações gene-gene também foram investigadas com a análise de Regressão 

logística binária. As diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05 e OR 

foi estimado utilizando um IC de 95%.  

De acordo com os resultados da Regressão Logística (Tabela 7), na análise 

univariada, quando comparou-se a distribuição genotípica dos polimorfismos pela 

influência das 3 variáveis: etnia, tabagismo materno e consumo de álcool materno, 

obteve-se significância estatística para o genótipo AG do MTRR (p=0,030 e OR=1,43) 

sob influência do fator de exposição tabagismo materno (p=0,038 e OR=1,47). E na 

análise multivariada, o resultado manteve-se estatisticamente significante para o 

genótipo AG do MTRR (p=0,039 e OR=1,41) indicando forte aumento do risco à FL/P 

na presença do genótipo AG (MTRR) quando exposto ao tabagismo materno. 
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Tabela 7: Análise de Regressão Logística da população estudada. 

 



 

 

 

 

 

 

7. DISCUSSÃO 

Os defeitos congênitos ocorrem em cerca de 2-3% dos recém-nascidos e são os 

principais responsáveis pela mortalidade infantil nas nações desenvolvidas. Dentre as 

malformações congênitas, as fissuras de lábio e/ou palato (FL/P) destacam-se por 

representarem as anomalias craniofaciais mais comuns nos seres humanos (Bufalino et 

al., 2010). Na sua classificação, as FL/Ps podem ser isoladas ou estarem associadas a 

síndromes (OMIN). Dentre outras características, as FL/Ps acarretam grave 

comprometimento estético e psicológico, além de alterações fonéticas. Além disso, as 

alterações fisiológicas e nutricionais acompanham os portadores desde o nascimento, 

devido à dificuldade de sucção e freqüentes refluxos nasais (Campillay, 2010). 

Neste estudo, os pacientes foram recrutados a partir do Hospital Nossa Senhora 

do Loreto e do ambulatório de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde o tipo de fissura mais prevalente 

foi a FLP (67,3%), seguida da FL (17,7%) e FP (15%). Estes dados amostrais estão em 

concordância com os achados prévios da literatura (Cooper et al., 2000; Rajabian et al., 

2000; IPDTOC, 2011). Além disso, cabe destacar que a FLP é a mais severa 

manifestação desta malformação, necessitando de um tratamento complexo para a 

integral reabilitação destes indivíduos. Por estas e outras razões, as FL/Ps representam 

uma difícil realidade a ser enfrentada pelas instituições de saúde, caracterizando um 

problema de saúde pública, de elevados custos médicos e outros de carater emocional, 

focalizando sua reinserção na sociedade (Maués et al., 2011). Por isso, o estudo de 
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possíveis fatores de suscetibilidade, como este, faz-se necessário para entendermos a 

etiologia desta malformação, impactando em sua prevenção e tratamento.  

Com relação à distribuição de acordo com o gênero, embora o grupo caso e o 

grupo controle tenham apresentado frequências semelhantes de sujeitos do gênero 

masculino e feminino, quando avaliou-se a distribuição pelos tipos de fissura, observou-

se que as fissuras do tipo FLP foram mais frequentes no gênero masculino (62,2%) 

enquanto que as fissuras do tipo FL e FP foram mais frequentes no gênero feminino 

(52,1% e 68,4% respectivamente) (p<0,0001), como já reportado por outros grupos de 

estudo (Menegotto et al., 1991; Murray et al., 1997; Rajabian et al., 2000; Baroneza et 

al., 2005; Martelli-Junior et al., 2007). Esta distribuição peculiar dos tipos de FL/P de 

acordo com o gênero já havia sido descrita por Fogh-Andersen (1942). Outra variável 

que deve ser considerada é a lateralidade: neste estudo as fissuras unilaterais foram as 

mais frequentes, atingindo 72,4% da amostra analisada, destes, 69,6% tinha o lado 

esquerdo mais afetado. Este levantamento amostral também confirma achados de 

outros trabalhos na literatura (Lettieri, 1993; Murray et al., 1997; Rajabian et al., 2000; 

IPDTOC, 2011). 

Como já foi amplamente discutido neste trabalho, o caráter multifatorial da 

etiologia da FL/P envolve fatores genéticos e ambientais (Vieira, 2008). Dentre os 

fatores ambientais destacam-se o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo e 

déficits nutricionais acometidos durante o primeiro trimestre do período gestacional 

(Murray, 2002). 

Nesta linha de discussão, a nutrição materna está indicada como um dos fatores 

ambientais que pode estar envolvida com eventos relacionados à FL/P. O efeito 

teratogênico da deficiência de vitaminas é conhecido desde 1914 (Schubert et al., 

2002). Especificamente, a influência do ácido fólico (folato) e de vit.B12 têm sido 

investigada por diferentes grupos de pesquisadores desde a década de 60, uma vez 

que, em 1961 fora observado em estudos com modelos animais, que sua deficiência 

alterava o desenvolvimento facial em embriões de camundongos (Boyles et al., 2006; 

Schubert et al., 2002).  

Porém, somente anos depois foi sugerido que a suplementação vitamínica 

periconcepcional poderia reduzir o aparecimento de FL/P em humanos (Tolarova, 
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1982). Além disso, os eventos moleculares que levam às anomalias congênitas, devido 

à deficiência de folato, ainda não estão bem definidos. No entanto, podem incluir 

metilação insuficiente de metabólitos cruciais para o desenvolvimento embrionário 

(Blanton et al., 2011), afetado pela variação nos níveis de vitamina B12 e folato e 

aumento consequente nos níveis plasmáticos de homocisteína (Bennett et al., 2006).  

Em gestantes, postulou-se a hipótese de que alto nível de homocisteína poderia 

atuar como agente teratogênico, inibindo reações de metilação do DNA e a síntese de 

timina (Boyles et al., 2006; Mills et al., 2008; Bufalino et al., 2010). Desta forma, 

destaca-se a importância do suplemento adequado de vitaminas para as reações 

biológicas vitais.  

A despeito destas informações, um artigo adotando a metodologia de meta-

análise reportou que o ácido fólico, sozinho ou em combinação com outras vitaminas e 

sais minerais reduz o risco de defeitos congênitos porém, não há evidências científicas 

de seus efeitos sobre defeitos específicos, tais como aqueles representados pelas 

FL/P, defeitos cardiovasculares e abortos (De-Regil et al., 2010). Com base nesses 

resultados controversos, fazem-se necessários outros estudos adicionais propondo 

avaliar diferentes populações em diferentes países. 

Com o intuito de buscar estas informações, decidimos investigar a associação de 

polimorfismos em genes que codificam proteínas envolvidas com o metabolismo da 

cobalamina e homocisteína (TCN2 e MTRR) e a etiologia da FL/P.  

Revisitando a literatura, observamos que Martinelli e colaboradores (2006) 

investigaram a associação destes genes polimórficos e a FL/P, estudando uma 

população italiana. Estes autores concluíram que o polimorfismo (776 C>G) no gene 

TCN2 estava associado à etiologia da FL/P.  

Por outro lado, estudos posteriores tentaram reproduzir este achado, fazendo 

uso de outras populações, porém, esta associação não pode ser confirmada (Boyles et 

al., 2008; Mills et al., 2008; Mostowska et al., 2010).  

Esta controvérsia nos resultados talvez possa ser justificada pela influência de 

fatores ambientais regionais e, no entanto, para que esta hipótese se confirme, fazem-

se necessários novos estudos, avaliando diferentes populações. Neste contexto, 

fazendo uso de uma amostra obtida de uma população do sudeste brasileiro, nossos 
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resultados também não mostraram nenhuma associação entre o gene TCN2 (776 C>G) 

e FL/P, avaliando o mesmo polimorfismo estudado pelo grupo italiano. 

Ao considerar o polimorfismo no gene MTRR (66 A>G), alguns artigos da 

literatura têm apontado para a falta de associação com a FL/P (Martinelli et al., 2006; 

Brandalize et al., 2007; Boyles et al., 2008;. Mostowska et al., 2010), embora um 

recente estudo com indivíduos ucranianos tenha observado uma associação do 

genótipo heterozigoto AG com o aumento de 5 vezes o risco de FL/P (Chorna et al., 

2011). Os resultados deste estudo mostraram que não houve associação, apenas a 

presença de um resultado limítrofe, quando analisou-se a distribuição genotípica para o 

gene MTRR entre os grupos caso e controle (p=0,06). 

Considerando os polimorfismos analisados, são poucos os estudos que 

buscaram investigar suas associações com o FL/P e destes, a maioria não encontrou 

nenhuma associação (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Detalhes de estudos prévios de associação de polimorfismos nos genes 
TCN2 e MTRR com FL/P. 

TCN2 (776C>G) MTRR (66A>G) 

Referência Associação Desenho População Referencia Associação Desenho População 

Martinelli et 
al., 2006 

+ Famílias Italiana 
Martinelli et 
al., 2006 

_ Familias Italiana 

Boyles et 
al., 2008 

_ Famílias Norueguesa 
Brandalize 
et al., 2007 

_ 
Caso-
controle* 

Brasileira 
(Sul do Brasil) 

Mills et al., 
2008 

_ Famílias Irlandesa 
Boyles et 
al., 2008 

_ Familias Norueguesa 

Mostowska 
et al., 2010 

_ 
Caso-
controle 

Polonesa 

Mostowska 
et al., 2010 

_ 
Caso-
controle 

Polonesa  

Chorna et 
al., 2011 

+ 
Caso-
controle* 
 

Ucraniana 

* Grupo Caso foi formado por sujeitos com FL/P e suas mães e o grupo controle, formado 
por indivíduos saudáveis. 

Outro ponto que merece nossa atenção e que tem sido proposto estar associado 

a malformações congênitas é o hábito de fumar durante período gestacional. Neste 

sentido, especula-se que o tabagismo materno durante a gestação possa causar algum 

tipo de complicação, tais como retardo no crescimento intrauterino, hipóxia fetal, 
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prematuridade, baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal e aborto espontâneo 

(Sasaki et al., 2006). Além disso, alguns autores têm mostrado que o uso do cigarro é 

responsável pela redução dos níveis de folato sérico (Khoury et al., 1989) podendo ser 

essa uma das causas da presença de malformações em bebês de mães fumantes, 

visto a importância que tem sido dado ao folato durante o período gestacional. Neste 

estudo, foi demonstrado que o histórico de tabagismo materno durante a gestação foi 

significativamente associado a um aumento do risco de nascimentos de bebês 

portadores de FL/P, o que confirma estudos prévios, de outros grupos de pesquisa 

(Chung et al. 2000; Little et al. 2004; Antunes et al. 2011).  

Além disso, a análise multivariada realizada no estudo também mostrou 

associação significativa entre a distribuição de genótipos para o MTRR e o tabagismo 

materno durante a gestação (p=0,039), o que confirma mais ainda o achado de que o 

tabagismo no período gestacional aumenta fortemente o risco à FL/P. Caso haja 

deficiência quanto a atividade de proteínas envolvidas no metabolismo de vitamina do 

complexo B, modulando os níveis de homocisteína no sangue, isso poderia ser 

agravado em gestações cujas mães apresentem algum tipo de atividade tabagista. 

Ainda seguindo por este caminho, considerando que as mulheres têm uma diminuição 

significativa na concentração de folato e vitamina B12 durante a gravidez (Ubeda et al., 

2011), fica evidente de que mulheres fumantes no período gestacional e portadoras de 

variações no gene MTRR, precisem de mais suplementação de vitaminas e uma maior 

atenção assistencialista durante o pré-natal. 

Além do tabagismo, as mulheres que ingerem qualquer tipo de bebida alcoólica 

no período gestacional também podem prejudicar o processo de formação do feto. 

Resultados anteriores evidenciam pontos controversos neste aspecto, possivelmente 

devido à ingestão de álcool durante a gravidez variar substancialmente ao longo do 

tempo e entre as populações (Bille et al., 2007). Embora vários estudos tenham 

sugerido uma associação entre uso de álcool durante a gravidez e a FL/P (Lorente et 

al., 2000; Leite & Koifman, 2009; Zarante et al., 2009) outros estudos, assim como este 

trabalho, não encontraram esta associação (Meyer et al., 2003; Romitti et al., 2007). De 

acordo com Mossey et al. (2009), os contextos sociais e dietéticos em relação ao 
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consumo de álcool são variados e complexos e podem incluir efeitos confundidores 

como nutrição, tabagismo ou o uso de drogas.  

O consumo associativo entre tabaco e álcool é mais crítico durante o primeiro 

trimestre de gestação onde os efeitos teratogênicos tendem a ser maximizados, pois é 

o período em que ocorre a fusão entre os processos faciais embrionários e entre os 

processos palatinos. Dessa forma, a maior limitação do questionário utilizado nesse 

estudo, diz respeito às perguntas sobre história de tabagismo materno e consumo de 

álcool durante período gestacional, uma vez que estas questões não eram específicas 

apenas aos três primeiros meses de gestação e havia se passado muito tempo entre a 

gestação e o momento da entrevista. No entanto, é sabido que pessoas que fumam e 

bebem tendem a consumir proporções semelhantes diariamente, o que sugere que 

nossos resultados não foram afetados pela ausência da especificação no intervalo de 

tempo. 

Por fim, podemos apontar algumas limitações deste estudo: um dos grandes 

dilemas em se tratando de estudos genéticos de malformações complexas é saber se 

um resultado é significativo. Neste trabalho, as diferenças na frequência dos genótipos 

e alelos de cada SNP entre cada subfenótipo de FL/P e controle, foram analisados 

estatisticamente através do teste Qui-quadrado considerando o número de variáveis e 

análises realizadas, tendo sido estabelecido um nível de significância de p ≤ 0,05. A 

decisão de não se utilizar a correção de Bonferroni visou diminuir os erros do tipo II 

(falso-negativo).  

A miscigenação da população fluminense é outro fator que exerce influência na 

identificação de associação entre polimorfismos de genes candidatos e o fenótipo de 

FL/P. O estado do Rio de Janeiro possui uma população completamente heterogênea 

devido à extensa miscigenação ao longo da história de nosso País. Durante o processo 

de colonização, o estado recebeu portugueses, franceses, além de escravos africanos. 

Com o passar dos anos houve um fluxo migratório de espanhóis, italianos, alemães e 

suíços. Todas essas etnias contribuíram para a diversidade do povo fluminense, 

havendo dissociação entre aparência física e a real ancestralidade.  

De um modo geral, obtivemos evidências de que o polimorfismo (A66G) no gene 

MTRR deve ser melhor investigado devido ao resultado limítrofe obtido (p=0,06) e de 
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acordo com análise multivariada realizada, o tabagismo durante o período gestacional 

foi considerado um forte fator de risco para a FL/P (p=0,039). No entanto, ainda há 

muito a ser pesquisado e a identificação dos genes responsáveis pela FL/P ainda 

representa um grande desafio para todos os pesquisadores nesta área. Espera-se que 

futuras investigações tragam novas descobertas em relação à FL/P e que seja possível 

desvendar as causas, descobrindo novas alternativas para o seu diagnóstico e o 

tratamento desta complexa malformação congênita. 

 



 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 Com base na amostra estudada e nos resultados obtidos foi possível concluir 

que o tabagismo durante a gestação foi considerado um forte fator de risco para FL/P e 

que os polimorfismos nos genes TCN2 (rs1801198) e MTRR (rs1801394) não estão 

associados a FL/P nesta população, entretanto, o polimorfismo do gene MTRR deve ser 

melhor investigado em outras populações devido aos resultados limítrofes obtidos.   
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10.1. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA COM SERES HUMANOS  
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10.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O presente estudo, que apresenta parceria com o Hospital Municipal Nossa 

Senhora do Loreto (HMNSL), tem como objetivo estabelecer uma base de dados 

epidemiológico e molecular para auxiliar em investigações genéticas da formação da 

fissura labial/palatina. 

Procedimentos: 

 Os procedimentos a serem realizados, caso concorde em participar, constam de: 

Coleta de amostras de saliva através de bochecho (como fonte de material genético); 

Anamnese e exame bucal. Estes procedimentos não apresentam desconfortos, riscos 

ou custos para os participantes da pesquisa. 

Benefícios: 

 Não há benefício direto para o participante deste estudo. A sociedade deve se 

beneficiar da identificação de genéticas moleculares da fissura de lábio/palato. Este é 

um projeto de pesquisa, e não uma forma de tratamento ou diagnóstico. Com este 

trabalho, acreditamos que além dos riscos serem insignificantes, seus benefícios 

indiretos serão relevantes. 

Confidência: 

 Sua amostra de DNA será armazenada pelo Instituto de Biologia da 

Universidade Federal Fluminense. Os participantes que desejarem poderão ter acesso 

aos dados da pesquisa em qualquer momento, ou mesmo ter suas informações 

pessoais removidas deste arquivo bastando para isso um contato com os 

pesquisadores Erika Calvano Kuchler ou Prof. Dr. José Mauro Granjeiro, responsáveis 

por este projeto, pelo telefone (21) 2629 2324. Um registro de sua participação nesta 

pesquisa será mantido, mas de forma confidencial, através do uso de códigos 

numéricos e arquivos fechados. Os resultados, em sua totalidade, serão publicados em 

literatura científica especializada. 

Participação voluntária: 

 A sua participação e/ou de seu filho são voluntários. Nenhuma punição, 

discriminação, estigmatização ou perda de benefícios aos quais você e/ou seu filho têm 

direito no HMNSL ocorrerá se vocês decidirem não participar. Vocês podem desistir da 
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participação em qualquer momento sem punição ou perda de benefícios aos quais 

vocês têm direito. Se vocês cancelarem a participação, seus dados não serão mais 

incluídos em nenhuma análise e serão completamente apagados do banco de dados. 

Nenhuma análise posterior será realizada e suas amostras serão destruídas. 

Perguntas: 

 As perguntas são bem-vindas e você receberá uma cópia do documento de 

consentimento e resumo de informações. Estou certo do que foi exposto acima e 

autorizo minha participação nesta pesquisa. 

 

Nome do paciente:__________________________________________________ 

 

________________________________    _____/_____/_____ 
Assinatura do paciente       Data 

 

________________________________    _____/_____/_____ 
Assinatura do Representante Legal     Data 
 

 Eu discuti os pontos acima com o participante ou representante legal. É minha 

opinião que o participante entendeu os riscos, benefícios e obrigações envolvidas na 

participação neste projeto. 

 

________________________________    _____/_____/_____ 
Erika Calvano Kuchler       Data 
 

________________________________    _____/_____/_____ 
Dr. José Mauro Granjeiro       Data 
Universidade Federal Fluminense 

Unidade de Pesquisa Clínica 
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10.3. ANAMNESE E FICHA CLÍNICA 
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10.4. CARTA DO PERIÓDICO CONFIRMANDO SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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Date: 2012/5/28 

Subject: 12-120 - Receipt of New Manuscript by The Cleft Palate-Craniofacial Journal 
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have assigned reference number #12-120 to your manuscript, and would ask that you refer to this 

number in any future correspondence.        

If you have not already done so, please submit a transfer of copyright form signed by all authors.  

In addition, if your manuscript includes identifiable patient photos, you must submit signed permission 

forms for each subject. These required forms can be accessed at 

http://cpcj.allentrack.net/cgiin/main.plex?el=A6BMwZ, and either emailed as attachments to the CPCJ 
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You may check on the status of your manuscript by selecting the "Check Manuscript Status" link at the 
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Again, thank you for submitting your manuscript to the CPCJ for publication consideration.   
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Abstract 

 

Objective: To evaluate the association of the polymorphisms in the TCN2 gene 

(rs1801198) and MTRR gene (rs1801394) with nonsyndromic cleft lip and/or palate 

(NSCL/P), and its association with alcohol and smoke use, in a group of Brazilian 

population. It is very known that polymorphisms on metabolism-involved genes are 

associated with increased susceptibility to congenital malformations. 

Design: In order to obtain DNA genomic, oral epithelial cells were collected and TCN2 

(rs1801198) and MTRR (rs1801394) genes were genotyped by carrying out real-time 

PCR approach and performing Taqman assay. Chi-square test was used to determine 

the association between genotype frequencies and the risk to present NSCL/P. 

Participants: Eight hundred and sixty seven unrelated individuals (401 cases with 

NSCL/P and 466 individuals without cleft form were evaluated. The classification of the 

cleft phenotype and subphenotype were based on clinical examination and confirmed in 

the clinical files. 

Results: Genotype distributions of TCN2 and MTRR polymorphisms were in Hardy-

Weinberg equilibrium. The TCN2 polymorphic genotype GG was identified in 16.7% of 

the NSCL/P group and in 14.1% of the non-cleft group, revealing no statistical 

difference. Similarly, the frequency of MTRR minor genotype (GG) was quite similar 

between non-cleft group (17.8%) and NSCL/P group (15.5%). Moreover, a multivariate 

analysis showed association between MTRR and mother smoking during pregnancy 

(p=0.039). 
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Conclusions: Our findings showed there is no association between the TCN2 and 

MTRR polymorphisms and NSCL/P by considering a Brazilian population group.  

Keywords: Cleft lip and/or palate; Vitamin B12; Folic Acid; MTRR gene; TCN2 gene; 

Genetic Polymorphisms; Subphenotypes. 

 

Introduction 

Nonsyndromic cleft lip and/or palate (NSCL/P) is one of the most common congenital 

anomalies in humans, being its prevalence associated with multifactorial factors, such 

as ethnical background, geographic origin and socioeconomical status (Murray, 2002; 

Mitchell et al., 2002; Slayton et al., 2003, Cobourne, 2004, Jugessur and Murray, 2005; 

Carinci et al., 2007; Vieira, 2008). Environmental factors, as vitamin supplementation at 

preconception period, have been shown to contribute for preventing NSCL/P (Schubert, 

Schmidt and Syska 2002; Van Rooij et al., 2004; Badovinac et al., 2007; Wilcox et al., 

2007; Johnson and Little, 2008). 

Folate (folic acid) and cobalamin (vitamin B12) participates in the methylation cycle and 

act as cofactors in DNA and RNA biosynthesis, thus playing an essential role in cell 

differentiation and tissue growth as well as during embryogenesis (Yoneda and Pratt, 

1982). In addition, studies using animal models have demonstrated a specific 

involvement of cobalamin during palatogenesis (He et al., 2010). Otherwise, 

transcobalamin II is a protein responsible for cobalamin transporting to the cells at 

tissues (Carmel, 2002; Nexo et al., 2002; Herrmann et al., 2003; Lloyd-Wright et al., 

2003; Paniz et al., 2005) and it is encoded by TCN2 gene. Metabolically, just after 

cellular uptake, cobalamin participates as a cofactor in so many biochemical pathways, 
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including that responsible by homocysteine (Hcy) metabolism, involving methionine, a 

recognized methyl donor (Brönstrup et al., 1998; Andrés et al., 2004). This reaction is 

regulated by two enzymes, methionine synthase (MTR) and methionine synthase 

reductase (MTRR), encoded by the MTRR gene (Boyles et al., 2008). 

In this sense, a previous study has proposed that TCN2 776C>G polymorphism may be 

functionally associated with NSCL/P (Martinelli et al., 2006). The G allele is associated 

with lower circulating concentrations of transcobalamin (Gueant, 2007). In addition, 

other studies suggested that MTRR 66A>G polymorphism is considered a considerable 

risk factor for neural tube defects (Gueant-Rodriguez et al., 2003) and NSCL/P (Chorna 

et al., 2011). The G allele produces an enzyme with less affinity for the substrate 

(Olteanu et al., 2002). 

Although some works have evaluated the relation of periconception use of multi-vitamin 

with NSCL/P (Shaw et al., 1995; Tolarova and Harris, 1995; Wilcox et al., 2007; Shaw et 

al., 2006; Brouns et al., 2008), only few of them have reported folate and cobalamin 

pathway polymorphisms in NSCL/P. Based on these aspects, the present study aims to 

analyze the possible association between NSCL/P and polymorphisms on TCN2 and 

MTRR genes.  

 

Material & Methods 

Subjects 

NSCL/P group was ascertained through a public reference hospital specialized on 

orofacial cleft rehabilitation (Hospital Nossa Senhora do Loreto), localized in the State of 

Rio de Janeiro, Brazil. To further reduce possible etiological heterogeneity, we excluded 
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those clefts with additional unspecified multiple malformations. Non-cleft group 

consisted of unrelated subjects, with no familiar history of NSCL/P, recruited at Dental 

Clinic in Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) for conventional dental clinical 

assistance. Both institutions are located in the city of Rio de Janeiro, geographically 

positioned at southeast of Brazil. Both institutions are located within 10 km of each 

other, in the same city of Rio de Janeiro. The control group was selected to ensure it 

matched the cleft group in age, gender, and geographic distribution. The examiners 

collected all data from individuals born with or without clefts since September/2009 to 

September/2011. All individuals or parents/legal guardians answered a questionnaire 

about demographic characteristics; positive history of cleft and mothers habits (smoke 

and alcohol ingestion during pregnancy). 

Indeed, local Research and Ethics Committee (Protocol Number 113/09) approved this 

study. All participating individuals or parents/legal guardians allowed participation in this 

study by signing a free informed consent as needed. 

Determination of Cleft Subphenotype 

Cleft type determination was based on the clinical examination and confirmed 

description present in the clinical files. Cleft status respected previous characteristics, as 

follows: laterality (left, right, bilateral) and cleft completeness (comprised of primary and 

secondary palates entirely). Thereafter, cleft types classified were: Cleft lip only (CL), 

Cleft palate only (CP) and Cleft lip and palate (CLP). The present study also evaluated 

whether the following variables were preferentially associated with TCN2 or MTRR 

genotypes and alleles: Mother smoking and alcohol consumption during gestational 

period.   
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DNA Samples and Genotyping 

Genomic DNA was extracted from oral cells by the previously reported method (Antunes 

et al., 2011). Genetic polymorphisms in the TCN2 gene (rs1801198) and in the MTRR 

gene (rs1801394) were genotyped by real-time polymerase chain reactions using the 

Taqman method (Ranade et al., 2001) by Agilent Technologies (Stratagene Mx3005P). 

All reagents and assays were supplied from Applied Biosystems (Foster City, CA, USA). 

Marker information is included in Table 1. 

Statistical Analysis  

Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS – 

16.0). In addition, NSCL/P group were analyzed not only as a total group, but also in 

stratified subgroups: mothers’ smoking and drinking behavior during gestational period; 

cleft type (CL, CLP and CP), cleft side and cleft completeness. Chi-square determined if 

NSCL/P or its subgroup was preferentially associated with TCN2 or MTRR genotypes 

and alleles. The binary logistic regression was adjusted for genotype, ethnic groups and 

mothers’ habits (smoke and alcohol ingestion). Gene-gene interactions were also 

ascertained with binary logistic regression analysis. Differences were considered 

significant when p≤0.05. Moreover, the standard chi-square test was used to test for 

deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. 

 

Results 

Of 867 individuals included in this study, 401 were individuals with NSCL/P (case group) 

and 466 were non-cleft individuals (control group). The CLP was the most common cleft 

type (67.3%). The general characteristics of the studied population are summarized in 
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Table 2. Based on the maternal habits, 18.7% and 13.5% of mothers included, 

respectively, into case group (NSCL/P) and control group (non-cleft individuals) smoked 

during gestational period. In this regard, a significant difference was found (p=0.037). No 

association (p=0.080) occurred in relation to alcohol consumption, despite 10.5% of 

mothers included into case group consumed alcohol along gestational period in 

opposition to 7.1% within non-cleft individuals group. 

Otherwise, specific polymorphisms on TCN2 and MTRR genes were evaluated as 

described before. Firstly, it is very important to mention that the genotype distributions 

for both polymorphisms were in Hardy–Weinberg equilibrium. Secondly, our data 

showed that there were no significant differences in the allele frequency and genotype 

distribution of TCN2 when compared non-cleft and NSCL/P groups (Table 3). Thirdly, in 

MTRR polymorphism evaluation can be seen in the Table 4. Despite our results have 

shown no statistical differences between groups, it is coherent to note that by analyzing 

the genotypes distribution, we observed a borderline association (p=0.06). In particular, 

in the cleft group, the genotype distribution also showed a borderline association while 

compared non-smoker versus women smokers (p=0.07). 

In order to verify if the association between genetic variants and oral clefts could be 

affected by other factors, we performed a binary logistic regression analysis adjusted for 

genotypes, ethnic groups and mother’s habits (Table 5). In MTRR, the genotype AG 

showed significant association with oral clefts (p=0.030) demonstrating an increased risk 

for the birth defect studied (OR=1.439, 95% CI 1.035-2.000). In the multivariate analysis, 

this result together with mother smoking during pregnancy remained significant 
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(p=0.039). Gene-gene interactions were ascertained with binary logistic regression 

analysis and no influence of combinations on oral clefts was observed (p=0.258). 

 

Discussion 

Studies have demonstrated evidences reporting a considerable diminution on the cleft 

lip and palate among children whose mothers had used vitamin supplementation during 

the gestational period (Itikala et al., 2001; Schubert, Schmidt and Syska 2002; Van Rooij 

et al., 2004; Badovinac et al., 2007; Wilcox et al., 2007; Johnson and Little, 2008). 

However, a recent meta-analysis reported that folic acid, alone or in combination with 

vitamins and minerals, reduces birth defects but there is no evidences reporting its 

effects on oral clefts prevention, congenital cardiovascular defects, miscarriages or any 

other birth defects (De-Regil et al., 2010). Based on these controversial results, it makes 

necessary some additional studies prompting to address this issue by evaluating 

populations over the world. 

Briefly, our study analyzed the association of polymorphisms on genes encoding 

proteins involved in the homocysteine metabolism (TCN2 and MTRR) with NSCL/P. 

Martinelli et al. (2006) investigated the involvement of NSCL/P etiology with TCN2 

(776C>G) gene in a case-parent triad and they suggested that this polymorphism may 

be functionally related with NSCL/P. On the other hand, later studies tried to replicate 

their findings, but could not confirm this association (Boyles et al., 2008; Mills et al., 

2008; Mostowska et al., 2010). This inconsistency on different results regarding the 

same main propose maybe is because there are environmental factors involved in its 

etiology and consequently, new studies are called for evaluating this association in 
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different populations. By using a Brazilian sample group from southeast of country, our 

results also did not show any association between TCN2 gene (776 C>G) and NSCL/P.  

By considering polymorphism on MTRR gene (66A>G), reports have pointed a negative 

association with NSCL/P (Martinelli et al., 2006; Brandalize et al., 2007; Boyles et al., 

2008; Mostowska et al., 2010) although a recent study with Ukrainian individuals 

observed that the heterozygous genotype MTRR was associated with the NSCL/P risk 

(Chorna et al., 2011). We found a borderline association when we analyzed the MTRR 

genotypes distribution in cleft versus non-cleft group (p=0.06). In regression analysis, we 

tested if smoke during pregnancy could influence our results. Chemical components 

found in tobacco smoke interact with the above and transform them into inactive 

compounds reducing their active concentration in biological fluids and possibly alter the 

ability of the cell to store and metabolize folate (Northrop-Clewes and Thurnham, 2000). 

For this reason, current smoking status affects dietary nutrient intake as well as plasma 

folate levels (Vardavas et al., 2008) and was related with the increase of basal and after 

methionine load homocysteinemia (Reis et al., 2000). Considering that women have a 

decreased significantly folate and vitamin B12 serum concentrations during pregnancy 

(Ubeda et al., 2011), we hypothesize that women smokers in gestational period that 

carriers variants in MTRR gene needs more vitamins supplementation. In contrast, our 

findings not revealed an increased risk for oral cleft in this specific group.  

These results suggest that further investigations should be performed in order to confirm 

the involvement of MTRR in the etiology of NSCL/P, maybe by looking for other 

polymorphic loci on MTRR gene. In addition, we recommend that, in future, the data 

about mother supplementation during pregnancy shall be collected. The absence of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.med.nyu.edu/pubmed?term=%2522Reis%20RP%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.med.nyu.edu/pubmed?term=%2522Reis%20RP%2522%255BAuthor%255D
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these data is an obvious limitation of our study. However, the set of results obtained on 

this direction will bring some conclusion regarding the knowledge about the MTRR 

involvement with NSCL/P and its distribution over the world.  

 

Conclusion 

In conclusion, our study demonstrates that polymorphisms in folate and cobalamine 

pathway genes (TCN2, rs1801198 and MTRR, rs1801394) were not associated with the 

NSCL/P in a southeast Brazilian population.  
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TABLES 

Table 1. Details on the genetic markers studied in individuals.  

a
Ref. seq.:TCN2:c.M60396.1; MTRR:c.NM_002454.1.

b
 In bold letters are minor allele count 

c
 Obtained 

from ENTREZ SNP database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez). 
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Table 2. Characteristics of the population studied. 
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Table 3. Frequency of TCN2 allele and genotype in clefts and non clefts subjects 
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Table 4. Frequency of MTRR allele and genotype in clefts and non-clefts subjects. 
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Table 5.  Regression analysis of population studied 
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Note:  p≤0.05; OR (95% C.I.)= Odds ratios; 95% confidence intervals; bold forms indicated statistical 

significance. 
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