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INTRODUÇÃO: 

As fissuras orofaciais consistem nos defeitos congênitos mais recorrentes em todo o mundo, 

apresentando uma prevalência equivalente a cerca de 1 afetado a cada 700 nascidos vivos (Dixon et 

al., 2011; IPDTOC Working Group, 2011). Essas malformações são divididas em 3 subtipos: fissura 

labial (FL), fissura palatina (FP) e fissura lábio-palatina (FLP), as quais podem ser encontradas nas 

formas isoladas (não-sindrômicas) ou sindrômicas. As FL e as FLP são tradicionalmente agrupadas e 

as formas não-sindrômicas (FL±PNS) ocorrem em cerca de 70% dos casos (Worley et al., 2018), sendo 

consideradas traços complexos com a interação de vários fatores genéticos e muitos fatores ambientais, 

como uma doença multifatorial (Dixon et al., 2011). 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a influência de tag-SNPs no gene BMP4 no risco de 

desenvolvimento das FL±PNS em uma população brasileira. Para isto, nós determinamos as 

associações alélicas, genotípicas e de haplótipos dos tag-SNPs contidos no gene BMP4, bem como 

analisamos as interações entre os tag-SNPs com variantes nos genes FGFR1, GREM1, NOG, VAX1 e 

o lócus 4p16.2, descritos como participantes na via de sinalização de BMP4, com a suscetibilidade para 

o desenvolvimento das FL±PNS, levando em consideração a influência da ancestralidade genômica de 

cada paciente. 
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METODOLOGIA: 

Este estudo está inserido em um projeto multicêntrico, e contou com a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da FOP-UNICAMP e de todos os Comitês de Ética dos centros coparticipantes (Plataforma 

Brasil, CAAE 08452819.0.0000.5418). A seleção dos tag-SNPs foi realizada com os dados do Projeto 

1000 Genomes, e, por meio da aplicação de filtros rigorosos, 5 SNPs foram selecionados 

(https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snptag.html). As principais características de cada SNP estão 

descritas abaixo (Table 1). 

Tabela 1. Características dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) do gene BMP4. 

 
HWE: sigla para Equilíbrio de Hardy-Weinberg do inglês “Hardy-Weinberg Equilibrium”; MAF: sigla para frequência 
do alelo menor do inglês “Minor allele frequency” (alelos menores estão em negrito); Call rate: taxa de chamada. 

 
O estudo em sua estratégia caso-controle analisou amostras de 800 pacientes com FL±PNS e 881 

amostras de pacientes saudáveis (controle). As amostras de FL±PNS são oriundas de 5 Centros 

brasileiros de atendimento de pacientes com fissuras orofaciais, nos quais os pacientes são examinados 

por equipes multidisciplinares. As amostras de células bucais foram coletadas utilizando um bochecho 

com solução de sacarose e um protocolo de extração de DNA mediante precipitação com sal (Aidar e 

Line, 2007). Após isolamento do DNA, a ancestralidade genômica do indivíduo é determinada pela 

genotipagem em um conjunto de 40 polimorfismos de inserção/deleção bialélicos (indels) previamente 

validados como marcadores informativos para ancestralidade (Bastos-Rodrigues et al., 2006). 

Para as reações de genotipagem, o sistema de discriminação alélica com sondas fluorescentes foi 

utilizado (sistema TaqMan® da Applied Biosystems, USA). O call rate dos genótipos ficou entre 98,5% a 

99,2% (Tabela 1) e a existência de equilíbrio de Hardy-Weinberg foi analisada. Regressões logísticas 

múltiplas sob modelos genéticos aditivos, dominantes e recessivos, considerando a ancestralidade 

genômica e o gênero como potencial covariáveis, foram realizados com os pacotes SNPassoc e 

Haplo.stats no software RStudio. Para análise de interação gênica, foi utilizado o pacote mbmdr em R, 

seguido por testes de permutação (n=1000 permutações) para eliminar interações falso-positivas. A 

significância estatística após correção de Bonferroni, foi definida como <0,0125. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Todos os polimorfismos respeitaram o equilíbrio de Hardy-Weinberg no grupo controle, com 

exceção de rs4898820 que foi excluído das demais análises (Tabela 1). Foi observada prevalência do 

sexo masculino em todos os grupos de pacientes fissurados e maior prevalência do sexo feminino no 
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grupo controle, assim como maior ascendência étnica europeia, seguida da africana e ameríndia em 

todos os grupos estudados, porém sem diferença estatística entre os grupos. 

Em uma análise global, não houve nenhuma associação significativa nas distribuições de alelos e 

genótipos entre os pacientes com FL±PNS, FLNS, FLPNS e os controles analisados. Contudo, quando 

a amostra foi estratificada pela ancestralidade dos pacientes, uma associação genotípica do SNP 

rs2761887 com FL±PNS em pacientes com maior ancestralidade africana foi observada. A frequência 

do genótipo AA de rs2761887 foi significativamente maior no grupo FL±PNS em comparação ao grupo 

controle (21,9% e 18,2% respectivamente), gerando um OR de 2,16 (IC 95%: 1,21-3,85, p=0,01) (Tabela 

2). Utilizando o modelo genético recessivo (CC+CA vs. AA), a probabilidade de rs2761887 foi de 2,05 

(IC 95%: 1,21-3,47, p=0,006) (Tabela 2). 

Tabela 2. Associação dos polimorfismos de nucleotídeo único em pacientes com fissura de lábio com 

ou sem fissura palatina não sindrômica (FL±PNS) com alta ancestralidade africana. Os valores de p 

foram ajustados para covariáveis por análise de regressão logística. 

 
Em negrito os valores de p significantes após ajuste com correção de Bonferroni para múltiplos testes (p≤0,0125). 

 

Em seguida, nós realizamos a análise pareada da interação SNP-SNP entre os SNPs em BMP4 

com SNPs nos genes FGFR1, GREM1, NOG, VAX1 e no lócus 4p16.2, utilizando dados de trabalhos 

anteriormente publicados por nosso grupo de pesquisa (do Rego Borges et al., 2015; Aquino et al., 2014; 

Machado et al., 2016; Viena et al., 2019; Machado et al., 2022). Estas análises revelaram 13 pares de 

SNPs em interação de significância com BMP4 após correção do valor de p por teste de permutação 

(Tabela 3). Interações altamente significativas entre 3 polimorfismos de BMP4 com VAX1 após correção: 

rs11623717-rs7078160 (p<0,001), rs2071047-rs7078160 (p<0,001), rs2761887-rs7078160 (p<0,001) 

foram detectadas (Tabela 3). Além disso, as interações que ocorreram entre os polimorfismos em VAX1 

e em BMP4 foram as que apresentaram o maior número de genótipos de risco envolvidos (NHa variando 

entre 4 a 5). Também foram detectadas interações significantes entre rs11623717 (BMP4) e rs227731 

(NOG) (p=0,006) e entre rs2761887 (BMP4) e rs13317 (FGFR1) (p=0,004) (Tabela 3) e as interações 

envolvendo rs11623717 (BMP4) e rs7829058 (FGFR1) (p=0,033) e rs17563 (BMP4) e rs3741442 

(12q13.13) (p=0,046) revelaram valores de p limítrofes (Tabela 3). As interações que ocorreram entre 
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os polimorfismos rs16969816 (GREM1), rs1907989 (4p16.2), rs7829058 (FGFR1) e rs11623717 em 

BMP4 foram apenas entre genótipos de risco, porém apenas a interação entre rs7829058 (FGFR1) e 

11623717 (BMP4) conseguiu de manter significativa após a correção por permutação. 

Tabela 3. Interações entre polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) preditivos de risco para fissura 

labial com ou sem fissura palatina não sindrômica (FL±PNS), com base no modelo de redução da 

dimensionalidade multifatorial. 

aNúmero de genótipos significativos de alto risco na interação, bCoeficiente de regressão em duas etapas para 

exposição de alto risco, cNúmero de genótipos significativos de baixo risco na interação, dCoeficiente de regressão 

em duas etapas para exposição de baixo risco, eValor de P para o modelo de interação ajustado para covariáveis, 
fValor de P permutado para o modelo de interação. 

 

CONCLUSÕES: 

Os resultados deste estudo apontam para um risco aumentado de FL±PNS em indivíduos brasileiros 

com ancestralidade africana na presença do polimorfismo rs2761887 em BMP4. Além disso, as análises 

de interações revelaram vários resultados significativos, sugerindo que BMP4 pode, individualmente ou 

interagindo com FGFR1, GREM1, NOG, VAX1 e o lócus 4p16.2, contribuir para o risco das FL±PNS na 

população brasileira. 
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