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Resumo 

 

 

SILVA, COP. Avaliação da viabilidade tecidual de ligamento periodontal recém-

extraído sob efeito de proteínas da matriz do esmalte e seu potencial angiogênico.  

Dissertação (Mestrado em Periodontia) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, altamente prevalente na 

população que compromete os tecidos de suporte dos dentes gerando sequelas de difícil 

resolução, mesmo com as mais modernas técnicas regenerativas. A terapia tecidual parece 

ser uma alternativa promissora e as células indiferenciadas do ligamento periodontal 

(PDL) tem demonstrado grande potencial terapêutico. No entanto, o PDL necessita de 

estímulos adequados de biomodificadores para que a diferenciação ocorra de forma 

coordenada. As proteínas da matriz do esmalte (EMD) são biomodificadores que 

promovem formação de novo cemento. Apesar de ser utilizada clinicamente, a sua 

associação com células frescas do PDL ainda não foi explorada. Este é um estudo da 

expressão gênica e proteica do PDL com finalidade de reaproveitamento do tecido recém-

extraído, estimulado por EMD, tendo em vista a regeneração periodontal. Os resultados 

da expressão gênica apresentam VEGF (p=0.5194) com diferença entre medianas de -

0.201 e FGF-2 (p = 0,0059) com diferença entre medianas de -0.4167. No estudo de 

citocinas, VEGF-A (p<0,0001) com diferença entre medianas de 60,93, enquanto VEGF-

D (p=0.0049) com diferença entre medianas de 2,45. Por meio dos resultados da 

expressão gênica baseada em FGF-2 e proteica baseada em VEGF-A, foi possível 

observar que após 10 min sob ação das EMD, houve modulação da resposta tecidual ex-

vivo. Essa combinação poderá servir como uma proposta terapêutica, visando a aplicação 

clínica futura de tecidos comumente descartados após exodontia, como o PDL. 

 

Palavras-chave: Ligamento periodontal, Regeneração, Terapia tecidual, Expressão gênica 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

 

SILVA, COP. Evaluation of the tissue viability of fresh periodontal ligament under 

the influence of enamel matrix proteins and their angiogenic potential. Master thesis 

(Master in Periodontology) – School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São 

Paulo, 2016. 

Periodontitis is a chronic inflammatory disease, multifactorial and highly prevalent in the 

world population that affects the teeth of the supporting tissues, generating sequels 

difficult to solve even with the most modern regenerative techniques. Tissue therapy 

appears to be a promising alternative and undifferentiated cells of the periodontal 

ligament (PDL) have shown great therapeutic potential. However, the PDL needs to 

appropriate stimuli biomodificatores that differentiation occurs in a coordinated fashion. 

The enamel matrix proteins (EMP) are a type of biomodificator that promotes new 

cementum formation. Despite being used clinically, its association with PDL fresh cells 

has not yet been explored. This is a study of gene and protein expression of PDL with 

reuse purpose of the newly extracted tissue stimulated by EMD, with a view to 

periodontal regeneration. The results show VEGF gene expression (p = 0.5194) 

difference in median -001 and FGF-2 (p = 0.0059) difference in medians of -0.4167. In 

the study of cytokines, VEGF-A (p <0.0001) with the difference between medians of 

60.93, whereas VEGF-D (p = 0.0049) with from 2.45 medians. Through the results of the 

FGF-2-based gene expression and protein-based VEGF-A, it was observed that the EMD 

modulated the tissue response ex vivo in the 10-minute period considerting the standard 

angiogenic. This combination may serve as a therapeutic approach aimed at future clinical 

application of tissues commonly discarded after extraction, such as the PDL. 

Keywords: Periodontal ligament, Regeneration, Tissue therapy, Gene expression. 
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- Introdução 

 

A complexidade da regeneração periodontal se encontra na reconstrução ordenada 

dos quatro tecidos que o formam, osso, ligamento periodontal (PDL), cemento e gengiva 

(1). Esse processo depende de várias etapas, sem as quais, permanece incompleto. A 

regeneração depende de células específicas. Sendo assim, fibroblastos para formação do 

PDL, cementoblastos para o cemento, osteoblasto para o tecido ósseo e células endoteliais 

para promover a angiogênese (2). A participação de células exóticas, como as do epitélio 

oral, impedem o processo, gerando o chamado epitélio juncional longo (3). E é através 

do microambiente periodontal, formado pela matriz cementária e junção cemento 

dentinária, que ocorre a seleção das células que serão recrutadas para a regeneração, das 

que serão afastadas substâncias como fatores de crescimento, moléculas de adesão e 

proteínas estruturais presentes nesse ambiente local são capazes de afetar a migração 

celular, adesão, proliferação e diferenciação (4). 

Dessas substâncias, falaremos sucintamente de algumas, iniciando pela ação 

angiogênica que podem exercer no tecido. FGFs são relacionados à angiogênese, 

migração e cicatrização. FGF-2 é um fator básico (5). No entanto, possui alto poder de 

indução à angiogênese(6). Outra família é a dos fatores de crescimento vascular endotelial 

(VEGF). Estudos tem demonstrado que a expressão de VEGF induz a proliferação das 

células endoteliais, angiogênese, migração celular e inibe a morte celular programada. In 

vivo, induz a angiogênese e permeabilização dos vasos sanguíneos (7). VEGF-A é a 

forma predominante do VEGF. Sua função é induzir a angiogênese É mediador da 

permeabilidade vascular e contribui a inflamação (8). Apesar de VEGF-D não apresentar 

todos os mecanismos esclarecidos, este está envolvido com o crescimento e diferenciação 

do epitélio linfático (9).  

Sabendo que substâncias locais interferem no microambiente, e podem influenciar 

o periodonto, há 20 anos, as proteínas da matriz do esmalte (EMD) entraram no mercado 

com a proposta de promover a regeneração periodontal (10). Seu mecanismo ainda não é 

bem conhecido, mas o crédito disso é devido a ação mimética das amelogeninas, que são 

removidas da porção do esmalte de dentes suínos (10). A amelogenina é uma proteína 

que pertence a uma família de proteínas hidrofóbicas, responsável por mais de 95% do 

conteúdo total das proteínas que compõe a EMD (11). Essas proteínas tem uma influência 

significativa sobre a adesão e proliferação celulares. Auxiliam na diferenciação celular, 

mediando a ligação de células, espalhamento, proliferação e sobrevivência, bem como a 
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expressão de fatores de transcrição, de crescimento, componentes de matriz extracelular 

e outras moléculas envolvidas na regulação da remodelação óssea (12). A amelogenina é 

conhecida como molécula de sinalização (13). No entanto, há uma segunda teoria, de que 

a amelogenina seria compreendida como uma proteína estrutural, servindo como 

carreadora para outros fatores, como os secretados por células (13). Corroborando com 

esta teoria, o resultado de um estudo foi que as EMD estimularam a cicatrização por meio 

do fluxo de nutrientes e oxigênio (14). O mecanismo das EMD que influencia na 

regeneração clinicamente, é resultado da ação mimética pelo contato com a superfície de 

dentina, formando cemento, como no estudo em macacos (10) e em humanos (15). Para 

além de regeneração periodontal, sua adição foi adjuvante na formação de cemento em 

80% dos experimentos de apicectomia em cães (16). Os  estudos in vitro apresentaram 

que as EMD podem aumentar a proliferação e diferenciação de linhagens celulares 

osteoblásticas (17),(18), aumentar a atividade de fosfatase alcalina, assim como a 

expressão de osteocalcina no meio de cultura de células osteoblásticas primárias (19). Em 

adição, sua aplicação pode influenciar a angiogênese e os eventos inflamatórios 

associados à cicatrização, favorecendo o reparo do tecido ósseo (20). Logo, este 

biomodificador é apresentado para promover a regeneração periodontal por induzir a 

formação de cemento, PDL e do osso alveolar, o que é evidenciado clinicamente por 

redução de profundidade à sondagem, ganho de inserção, e preenchimento de defeito 

radiográfico (11, 21).  

Desde o início dos anos de 2000, células indiferenciadas tem sido descritas nos 

tecidos bucais (22, 23, 24). Uma população de células progenitoras promove a 

regeneração limitada do periodonto, como observado nas fases iniciais da doença 

periodontal. Tem sido postulado que células mesenquimais são recrutadas e ativadas após 

danos ao periodonto, onde passam por diferenciação terminal formando células do PDL 

ou cemento. Ambos atuam para proteger as conexões entre o cemento e o osso alveolar 

adjacente (25).  

Entretanto, para regeneração periodontal, células do tecido ósseo não apresentam 

essa capacidade, ocasionando anquilose e reabsorções (26). Apenas tecidos conjuntivos 

bucais apresentam fisiologia para a regeneração periodontal (27, 28). Quando em contato 

direto com dentes reimplantados, PDL promove a formação de tecido mineralizado, tal 

qual cemento, maior cobertura de tecido mole, semelhante ao PDL, apresentando menores 

taxas de anquilose e menores taxas de reabsorção em comparação com o controle. Estudos 

com dentes avulsionados associaram o uso das EMD e observaram diminuição na taxa de 
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anquilose (29), e taxas de PDL normal ao redor dos dentes quando reduziram os tempos 

que cientificamente eram praticados de 60 e 30 minutos para 15 minutos (30).  

Outra prova disso foi averiguada mediante esse estudo, em que implantes 

dentários foram colocados em contato com remanescentes dentários, e houve a formação 

de cemento e ligamento periodontal. Os autores ainda concluíram que, a população 

responsável pela formação cementária é originária do ligamento periodontal, que possui 

uma alta taxa de proliferação e boa aderência à superfícies (31).  

Em 2013, o PDL recém-extraído foi testado em associação com esponja de 

colágeno. Foi verificado um ganho clínico e radiográfico entre o controle que recebeu 

apenas a esponja de colágeno, e o teste, que a associou ao PDL (32).  

A proposta desse estudo foi simplificar, mas não substituir, as etapas laboratoriais 

do uso de tecidos de enxertia. Os dentes ao serem extraídos são majoritariamente 

descartados, desperdiçando tecidos como a polpa, ligamento periodontal e os próprios 

tecidos mineralizados do cemento, dentina e esmalte, que mais recentemente estão sendo 

testados (33). A potencial riqueza regenerativa desses tecidos dentários sugerem a 

possibilidade de sua utilização não somente no âmbito da pesquisa acadêmica, mas pode 

estender-se à realidade da clínica odontológica, onde Centros de Tecnologia Celular não 

são de fácil acesso e as tecnologias mais inovadoras nem sempre são acessíveis. O 

objetivo do estudo, portanto, foi avaliar o tecido periodontal recém-extraído, sob o efeito 

das EMD, observando marcadores do microambiente periodontal que influenciam na 

angiogênese, visando a regeneração dos tecidos periodontais. 
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- Proposição 

 

A proposta desse estudo é avaliar o efeito biomodificador das EMD, avaliando as 

seguintes hipóteses: 

 

1- O estímulo causado ao ligamento periodontal pelo biomodificador altera a 

expressão de genes e proteínas relacionadas ao processo de regeneração? 

2- Células do PDL recém-extraído, expressam genes relacionados à osteogênese, 

angiogênese e apoptose? 

3- Células do PDL recém-extraído, expressam proteínas relacionadas à osteogênese 

e angiogênese? 

4- Que tipo de alterações ocorrem nos tecidos expostos e armazenados junto com ao 

biomodificador? 
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-Material e Métodos 

 

3.1 Obtenção das amostras PDL 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto (CEP - FORP), sob o número do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 27944214.0.0000.5419 (anexo), as amostras foram obtidas de 

dentes provenientes de 37 pacientes, entre 18 anos a 35 anos, de ambos os gêneros, 

voluntários em estado saudável (no mínimo 2 dentes de cada paciente), os dentes foram 

de qualquer grupo dentário, hígidos e em função. Os dentes foram coletados nas clínicas 

de cirurgia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, no Curso de Aperfeiçoamento 

Em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de 

Ribeirão Preto e Centro de Especialidades Odontológicas da Unidade Básica de Saúde 

"Drº João Baptista Quartin" – Central do Município de Ribeirão Preto. Após a leitura, 

compreensão e assinatura, cada elemento dentário foi doado ao Biobanco de Dentes da 

FORP por meio do TCLE (anexo). Em seguida esses elementos dentários foram doados 

aos pesquisadores. Desses dentes recém-extraídos, foram coletados o PDL a partir de 

raspagem do terço médio das raízes por meio da raspagem com lâmina de bisturi. 

 

3.1.1 Grupos  
      

O estudo foi realizado em duas etapas: a análise da expressão gênica e a análise 

da expressão proteica. Cada etapa conteve dois grupos, teste e controle. Foram seis 

amostras de PDL+EMD para o grupo teste e seis amostras de PDL para o controle da 

análise gênica. Dois grupos formaram a análise de proteínas, teste e controle. Foram doze 

amostras de PDL+EMD para o grupo teste, e doze amostras de PDL para o controle. Cada 

amostra significa a junção de PDL proveniente de dois elementos dentários (Tabela 1). 

 

3.1.1.1 Teste 

 

As amostras do grupo teste foram coletadas imediatamente após exodontia e 

obtenção do PDL, conforme descrito na Figura 1. As amostras foram mantidas por 10 

minutos em temperatura ambiente sob o efeito de Straumann® Emdogain® de 30 mg/ml 

(Straumann®, Suíça), que foi colocado junto ao tecido numa proporção visual 1:1 no tubo 
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tipo eppendorf ou criotubo. Após o tempo de espera, foram mantidas por 10 minutos em 

temperatura ambiente, e posteriormente crio preservadas em gelo seco até que fossem 

transferidas para o freezer -80ºC. 

 

3.1.1.2 Controle 

 

As amostras do grupo controle foram coletadas e transferidas para tubo tipo 

eppendorf seco ou criotubo seco imediatamente após exodontia e obtenção do PDL, 

conforme descrito na Figura 1. Pela necessidade de comparação com o grupo teste, as 

amostras controle foram mantidas por 10 minutos em temperatura ambiente, e 

posteriormente crio preservadas em gelo seco até que fossem transferidas para o freezer 

-80ºC. 

 

 

Tabela 1: Distribuição de grupos de estudos 

Análise da expressão 

gênica 

Teste PDL+EMD 6 

Controle PDL 6 

Análise da expressão 

proteica 

Teste PDL+EMD 12 

Controle PDL 12 
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Figura 1: Método de coleta do ligamento periodontal. O elemento dentário é retido pela coroa e, com a 

lâmina em 90° com a raiz, foi realizado o movimento longitudinal de raspagem pelo terço médio radicular. 

Esse movimento deve ser repetido até que a coleta do LP seja concluída. (A) Angulação de 90° da lâmina 

de bisturi com a superfície radicular. (B) Após o movimento repetido de raspagem, realizado ao longo eixo 

da porção média da raiz, ocorre acúmulo do PDL na lâmina de bisturi. (C) O PDL acumulado na lâmina 

então é transferido para o tubo tipo eppendorf, a tampa é fechada, o tempo de 10 minutos é marcado em 

cronômetro, e após completar esse período seguem para o armazenamento em gelo seco, até o momento 

da transferência para o Freezer -80°C (D) As amostras do grupo teste recebem a adição de Straumann® 

Emdogain® numa proporção de 1:1. A tampa é fechada, o tempo de 10 minutos é marcado em cronômetro, 

e após completar esse período seguem para o armazenamento em gelo seco, até o momento da 

transferência para o Freezer -80°C  

 

3.2 Expressão gênica 

 

3.2.1 Protocolo de extração de RNA 

 

Kit RNA Promega:    

A extração do RNA das amostras PDL foi realizada com o reagente Trizol 

(Trizol® Reagent, Invitrogen, Milan, Italy). Cada fragmento de tecido PDL foi triturado 

com homogeneizador Tissue Tearor (model 985370, BIOSPEC PRODUCTS, INC, 

Oklahoma, EUA) em criotubo junto de reagente Trizol (1 ml/ mg de tecido). Foram 

adicionados 250 μl de clorofórmio (Sigma, St Louis, MO, USA), agitado durante 30 

segundos e mantido por 5 minutos à temperatura de 4°C. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 10.500 gRPM, por 15 minutos, a 4°C. Após a centrifugação, foram 

observadas três fases na solução, em que a fase aquosa incolor contendo o RNA foi 
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transferida para outro tubo, acrescida de 250 μl de etanol 95% e homogeneizada. A 

amostra foi adicionada ao filtro do kit (SV Total RNA Isolation System - Promega, 

Madison, WI, EUA) e centrifugada a 10.500 RPM, por 1 minuto, a 4°C. Após os 

processos de lavagem do filtro com solução tampão de lavagem para RNA, adição de 

DNAse e, posteriormente, DNAse stop solution, foram feitas duas eluições para cada 

amostra com 25 μl de água RNAse/DNAse free. 

 

3.2.2 Quantificação e Integridade do RNA 

 

Utilizando o aparelho NanoVue™ Plus Spectrophotometer, da GE, colocou-se 

uma amostra menor que 5 µL no leitor, em seguida o resultado da análise quantitativa é 

emitido em de extrato impresso. A leitura realizada nos comprimentos de onda de 260 

nm, 280 nm e 230 nm, para obtenção da concentração de RNA/µL e contaminação por 

proteínas e fenol, respectivamente. A concentração mínima considerada viável para 

posterior análise tem sido de 100 ng/µl. A integridade do RNA ribossômico avaliada por 

meio do aparelho 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, Califórnia, USA) 

de acordo com as instruções do fabricante. Foram consideradas amostras viáveis para 

realização da Real-time PCR, aquelas que apresentarem valores de RIN (RNA Integrity 

Number) superior a 5. 

 

3.2.3 Síntese de cDNA      

 

A partir de 1 μg de RNA total foi confeccionado o DNA complementar (cDNA) 

por uma reação de transcrição reversa, baseado no protocolo proposto pelo fabricante. Ao 

final desta reação, o cDNA foi estocado a -20°C até o momento do uso.  

 

3.2.4 Gene constitutivo e alvos      

 

Após a amplificação das amostras do PDL, os cálculos para esta análise foram 

realizados em relação ao gene constitutivo GAPDH. A análise da expressão gênica foi 

realizada mediante qPCR-RT para detecção da expressão de genes RUNX-2, OPG, 

VEGF-A, BCL2, BAX, SP7, FGF2, ALP, BSP e OPN 

 

3.2.6 Plaqueamento qPCR-RT: 
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O experimento do qPCR-RT foi realizado em quadruplicada técnica com seis 

repetições biológicas. Cada placa possuía seu constitutivo como controle interno (De A1-

A12, Tabela 2). Para analisar os 10 genes alvos das amostras PDL, ao todo foram 

utilizadas 10 placas de 96 poços (MicroAmp® Fast 96-Well Reaction Plate (0.1mL), 

Applied Biosystems Life Technologies). Em cada poço da placa foram adicionados 5 μl 

de Mix (TaqMan® Fast Advanced Master Mix, Applied Biosystems) 0,5 μl do primer 

(TaqMan®, Applied Biosystems) para o gene avaliado, 2,25 μl de reação de síntese de 

cDNA de cada amostra e 2,25 μl de água deionizada. Em seguida, a reação foi executada 

em um termociclador em tempo real (StepOne PlusTM Real-Time PCR System, Life 

Applied Biosystems).     

  

Tabela 2: Esquema de Placa de PCR demonstrando controle, teste, duplicada técnica, 6 repetições 

biológicas, GAPDH como gene constitutivo (presente em todas as placas), dois genes alvos e os brancos. 

PDL#1 CONTROLE TESTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A GAPDH 

63 

GAPDH 

65 

GAPDH 

66 

GAPDH 

67 

GAPDH 

43 

GAPDH 

53 

GAPDH 

75+76 

GAPDH 

77+78 

GAPDH 

91+92 

GAPDH 

93+94 

GAPDH 

124+125 

GAPDH 

126+127 

B GAPDH 

63 

GAPDH 

65 

GAPDH 

66 

GAPDH 

67 

GAPDH 

43 

GAPDH 

53 

GAPDH 

75+76 

GAPDH 

77+78 

GAPDH 

91+92 

GAPDH 

93+94 

GAPDH 

124+125 

GAPDH 

126+127 

C RUNX-2 

63 

RUNX-2 

65 

RUNX-2 

66 

RUNX-

2 

67 

RUNX-

2 

43 

RUNX-

2 

53 

RUNX-

2 

75+76 

RUNX-

2 

77+78 

RUNX-

2 

91+92 

RUNX-

2 

93+94 

RUNX-

2 

124+125 

RUNX-

2 

126+127 

D RUNX-2 

63 

RUNX-2 

65 

RUNX-2 

66 

RUNX-

2 

67 

RUNX-

2 

43 

RUNX-

2 

53 

RUNX-

2 

75+76 

RUNX-

2 

77+78 

RUNX-

2 

91+92 

RUNX-

2 

93+94 

RUNX-

2 

124+125 

RUNX-

2 

126+127 

E SP7 

63 

SP7 

65 

SP7 

66 

SP7 

67 

SP7 

43 

SP7 

53 

SP7 

75+76 

SP7 

77+78 

SP7 

91+92 

SP7 

93+94 

SP7 

124+125 

SP7 

126+127 

F SP7 

63 

SP7 

65 

SP7 

66 

SP7 

67 

SP7 

43 

SP7 

53 

SP7 

75+76 

SP7 

77+78 

SP7 

91+92 

SP7 

93+94 

SP7 

124+125 

SP7 

126+127 

G BRANCO 

GAPDH 

BRANCO 

RUNX-2 

BRANCO 

SP7 

         

H BRANCO 

GAPDH 

BRANCO 

RUNX-2 

BRANCO 

SP7 

         

    

3.3 Expressão Proteica 

 

3.3.1 Protocolo de extração de proteína 

 

As amostras foram descongeladas em gelo, trituradas e homogeneizadas em 300μl 

de salina tamponada com fosfato (PBS) e 2 μl de inibidor de protease. As amostras foram 

centrifugadas por 15 minutos a 1000rpm a 4°C. O sobrenadante foi removido e 

armazenado até o momento do uso.   

     

3.3.2 Dosagem de citocinas e fatores de crescimento 
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Para quantificação de citocinas (DKK1, TNFα, OPG, OC, OPN, EGF, ANGPT2, 

BMP-9, FGF-1, IL-8, VEGF-C, VEGF-D, FGF-2, VEGF-A), utilizou-se kits disponíveis 

comercialmente (HAGP1MAG-12K HUMAN ANGIOGENESIS/ HUMAN BONE – 

MilliplexTM map, Merck Millipore Headquarters, Billerica, MA, EUA) em um 

analisador MAGPIX® (Luminex Corporation, Austin, TX, EUA). O ensaio foi realizado 

em uma placa de 96 poços seguindo as instruções do fabricante. As placas foram então 

analisadas pelo MAGPIX®, obtendo-se a intensidade de fluorescência média. Amostras 

abaixo do limite de detecção foram registradas como zero. Todas as amostras foram 

analisadas individualmente e os níveis de citocinas foram estimados a partir de uma curva 

polinomial de quinto grau utilizando-se o software xPONENT® (Luminex Corporation, 

Austin, TX, EUA). Um total de 48 amostras foi analisado.  

 

3.4 Análise estatística     
 

3.4.1 Expressão gênica: 

 
A normalização e quantificação relativa da expressão gênica foram realizadas pelo 

método de 2-∆∆CT (Livak; Schmittgen, 2001). Dessa forma, os dados são representados 

como diferença na expressão gênica (fold regulation) relativa a GAPDH para PDL, que 

foi normalizada pela média geométrica dos controles. A análise estatística foi realizada 

com os valores de ciclo threshold (Ct) e foi realizado o teste de normalidade D'Agostino 

& Pearson, caso aprovado no teste de normalidade, os dados passavam pelo teste T de 

Student (paramétrico). Caso os dados não passassem pelo teste de normalidade, iriam 

então para o teste Mann-Whitney (não paramétrico). Para todas as análises, foi adotado 

nível de significância de 5% (p < 0,05).  

 

3.4.2 Expressão de proteínas: 

 
A análise estatística foi realizada com os valores em pg/mL de cada proteína 

avaliada. Foi realizado o teste de normalidade D'Agostino & Pearson: caso aprovado no 

teste de normalidade, os dados passavam pelo teste T de Student (paramétrico). Caso os 

dados não passassem pelo teste de normalidade, iriam então para o teste Mann-Whitney 

(não paramétrico). Para todas as análises, foi adotado nível de significância de 5% (p < 

0,05). Foi realizado o Power teste Post hoc, entre duas médias independentes de dois 

grupos, da variável primária VEGF-A no programa G*Power 3192. 
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- Resultados 

 

Comparações entre amostras dos grupos teste e controle, apresentam dados dos 

parâmetros moleculares baseadas na expressão de RNA e das citocinas, sumarizados 

respectivamente na Tabela 2 e Tabela 4 (Anexos). A Figura 2 apresenta a expressão 

gênica de VEGF relativa a GAPDH menos expressa no grupo teste, mas sem valores 

estatisticamente significantes. A Figura 3 mostra FGF-2 em relação a GAPDH, com 

valores estatisticamente significantes, e o grupo teste esteve menos expresso. A Figura 4 

apresenta o gráfico box-whisker que apresenta a correlação entre a estimulação com o 

Straumann® Emdogain® no grupo teste e a ausência de estímulos no grupo controle 

apresentado no elevado aumento da expressão da citocina VEGF-A. Da mesma 

superfamília, mas com uma expressão menos exacerbada, o gráfico da Figura 5 mostra 

que VEGF-D, similarmente, apresentou aumento no grupo teste, com diferença 

estatisticamente significante. 

  

Figura 2: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de qPCR-RT, de acordo com os dados gerados 

pelo programa GrapfPad Prism 7.00 e a expressão relativa (VEGF/GAPDH) de Fator de Crescimento 

Vascular Endotelial (VEGF) a partir do ligamento periodontal recém-extraído, sendo biomodificado 

(TEST) ou não (CTRL) por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 minutos. O teste de 

normalidade Mann-Whitney, valor de p =0,5194 e diferença entre medianas de -0,201, com maior 

expressão para o grupo controle. A linha horizontal ao centro da caixa representa a mediana. As bordas 
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inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto a haste 

vertical representa os valores extremos não atípicos. 

 

Figura 3: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de qPCR-RT, de acordo com os dados gerados 

pelo programa GrapfPad Prism 7.00 e a expressão relativa (FGF-2/GAPDH) de Fator de Crescimento 

Fibroblástico-2 (FGF-2) a partir do ligamento periodontal recém-extraído, sendo biomodificado (TEST) 

ou não (CTRL) por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 minutos. O teste de normalidade 

Mann-Whitney, valor de p =0,0059 e diferença entre medianas de -0,4167, com maior expressão para o 

grupo controle. A linha horizontal ao centro da caixa representa a mediana. As bordas inferiores 

representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto a haste vertical 

representa os valores extremos não atípicos. 
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Figura 4: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de MILLIPLEX® Multiplex Assays Using 

Luminex® através do Kit HAGP1MAG-12K HUMAN ANGIOGENESIS e a expressão relativa (pg/mL) de 

Fator de Crescimento Vascular Endotelial-A (VEGF-A) a partir do ligamento periodontal recém-extraído, 

sendo biomodificado (TEST) ou não (CTRL) por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 

minutos. O teste de normalidade Mann-Whitney, valor de p <0,0001 e diferença entre medianas de 60,93, 

com maior expressão para o grupo teste. A linha horizontal ao centro da caixa representa a mediana. As 

bordas inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto 

a haste vertical representa os valores extremos não atípicos. 

 

 

Figura 5: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de MILLIPLEX® Multiplex Assays Using 

Luminex® através do Kit HAGP1MAG-12K HUMAN ANGIOGENESIS e a expressão relativa (pg/mL) de 

Fator de Crescimento Vascular Endotelial-D (VEGF-D) a partir do ligamento periodontal recém-extraído, 

sendo biomodificado (TEST) ou não(CTRL) por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 minutos. 

O teste de normalidade Mann-Whitney, valor de p = 0,0049 e diferença entre medianas de 2,45, com maior 

expressão para o grupo teste. A linha horizontal ao centro da caixa representa a mediana. As bordas 

inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto a haste 

vertical representa os valores extremos não atípicos. 
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O grupo controle teve 33% de perda das amostras no processamento de extração 

do RNA. No grupo teste, o percentual de perda subiu para 57%, o número de perda no 

grupo teste foi, portanto, 1,73 maior que no grupo controle. 

 No Teste do poder da amostra (Actual Power de VEGF-A = 0,9734024, 

G*Power3.1.9.2), verificamos que o N amostral pode ter exercido efeito não relevante e 

ou comparações das amostras que se apresentaram “sem diferença estatisticamente 

significante” podem ter sofrido falha do modelo experimental ou falha de processamento.  
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- Discussão 

 

Este trabalho foi baseado no princípio de aproveitamento do material dentário que 

é comumente descartado em exodontias que, a partir desse estudo, poderá ser utilizado 

ainda recém extraído como um enxerto autógeno. Os benefícios do seu uso incluem a 

compatibilidade biológica, redução de custos com enxertos e a praticidade de ser um 

tecido viável e de fácil acesso.   

O periodonto é um complexo aparato que possui tecidos moles e duros e que a sua 

regeneração depende da preexistência de células que possuam esse potencial. O ligamento 

periodontal, que apesar de ser um tecido conjuntivo frouxo, apresenta o potencial de 

regeneração dos tecidos moles e duros (3, (4). 

Além da população celular, outros fatores, como mediadores celulares, exercem 

função reguladora na regeneração tecidual. Esses mediadores estão associados com 

alterações na forma das células e a síntese de macromoléculas da matriz extracelular e em 

sua maioria são secretados durante o processo de cicatrização. Marcadores como Fator de 

crescimento derivado de plaquetas, Fator de crescimento de transformação-β, Fator de 

crescimento de fibroblastos, necrose tumoral-α, interleucina-1 e interferon-γ são alguns 

exemplos (4).Dois marcadores são essenciais no processo da cementogênese, Runx-2 e 

Osterix, uma vez que a ativação da via de sinalização canônica WNT só ocorre na 

presença desses marcadores. Essa via coordenada por uma família de 19 glicoproteínas 

está associada à diferenciação celular. Após sua ativação, ocorre o aumento na expressão 

de ALP, BSP e OCN (34). No nosso estudo, Runx-2 apresentou o grupo controle com 

uma subexpressão gênica em relação ao grupo teste. Enquanto Osterix apresentou uma 

maior expressão para o grupo controle em relação ao teste. ALP apresentou menor 

expressão para o grupo controle em relação ao teste e BSP apresentou maior expressão 

para o grupo controle em relação ao teste. O dado da expressão proteica de osteocalcina 

apresenta maior expressão para o grupo controle em relação ao teste e DKK-1 apresenta 

maior expressão para o grupo controle em relação ao teste. Esses dados não são 

conclusivos para a sinalização WNT, no entanto a caracterização de marcadores como 

Runx-2 e ALP, demonstram uma estreita vantagem na ativação da via de sinalização 

canônica, que pode ter tido interferência pela perda de RNA no processamento das 

amostras do grupo teste. 

Os testes de sua viabilidade permearam pelos pilotos de curva do tempo e 

quantidade de tecidos necessários para avaliar molecularmente as expressões de RNA e 
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proteica, comprovando que o tecido do PDL apresenta viabilidade e, aos estudos 

moleculares, apresenta mudança de expressão frente ao estímulo de 10 minutos sob o 

efeito do Emdogain. Nesse estudo, portanto, destacamos o efeito angiogênico 

protagonizado pelos marcadores de expressão gênica VEGF e FGF-2 e as citocinas e 

fatores de crescimento VEGF-A e VEGF-D.  

Dos genes, destacamos o efeito do Straumann® Emdogain® por meio da 

expressão de VEGF-A, em que o grupo teste apresentou relativa subexpressão em relação 

ao controle, não significante estatisticamente, possivelmente por uma perda de RNA. 

Enquanto o FGF-2, com dados estatisticamente significantes, apresentaram uma maior 

distância entre grupos, com menor expressão para o grupo teste. Estes achados se 

conectam à literatura que discute sobre a interferência que as EMD causam ao longo do 

tempo e da quantidade utilizados (14, 34), podendo exercer até mesmo um papel de agente 

citostático ou mesmo citotóxico (36).  

O presente estudo, ao avaliar a expressão do fator de crescimento VEGF-A frente 

ao estímulo de Straumann® Emdogain® por 10 minutos, pode observar aumento da 

expressão no grupo teste. E, em mesmas condições, ao avaliar a expressão da citocina 

VEGF-D, pode-se observar ligeiro aumento da expressão no grupo teste. Ambos com 

resultados estatisticamente significantes. Esses resultados estão de acordo com a 

literatura, é possível que essa ativação esteja associada a ativação de vias como TGF-β1 

e FGF-2 (35).  

O uso do Emdogain pode estar associado à estimulação da produção de fatores de 

crescimento como o Fator de crescimento derivado de plaquetas-AB (PDGF-AB), Fator 

de transformação do crescimento - β1 (TGF-β1) e Interleucina-6 (IL-6), resultando numa 

aceleração da população de células do PDL e, consequentemente, uma cicatrização 

acelerada, como verificado em estudo in vitro (37). Ademais, Emdogain pode fazer a 

conexão entre células endoteliais e as células do PDL durante a regeneração periodontal 

(38). 

O processo de cicatrização tem início após a incisão, quando ocorre a formação o 

coágulo por células sanguíneas, plaquetas, neutrófilos e hemácias, tudo interligado por 

uma malha de fibrina e fatores de adesão. Simultaneamente a fase inflamatória se 

desencadeia, ativando a migração neutrofílica para a região. Em 24h, além de neutrófilos, 

monócitos também estão presentes no sítio. Após essas fases, os tecidos presentes serão 

substituídos por tecidos de granulação, um tecido altamente vascularizado, formado por 

fibroblastos e matriz extracelular. A formação de um novo tecido depende da participação 
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das células endoteliais, fibroblastos e epiteliais em fase de anabolismo, dessa forma serão 

formados novos vasos e queratinócitos, por exemplo. A fase de remodelação de longo 

prazo ocorre através da apoptose de miofibroblastos, fibroblastos, células endoteliais e 

macrófagos, gerando um tecido rico em colágeno (39). A aplicação de EMD em defeito 

periodontal e aumento da expressão de VEGF podem auxiliar na aceleração da nova 

formação de vasos e melhora da qualidade do tecido marginal (36). Além disso, EMD 

quando associado em procedimentos cirúrgicos pode ser uma das causas de aceleração da 

cicatrização (40). Esse benefício pode estar relacionado à melhora da granulação tecidual 

provocada pelas EMD e aceleração do fechamento de feridas (41).  

Diferentes formas de VEGF, como VEGF-A e VEGF-D exercem diferentes 

funções e muitos ainda não estão desvendados. Tendo em vista que a mudança de 

expressão ocorreu em um curto espaço temporal, a relação entre VEGF e EMD pode ser 

vista com certa mutualidade, mesmo porque o estímulo de EMD eleva a expressão de 

VEGF, que é importante para a penetração de vasos através do aumento da 

permeabilidade, isso viabiliza a aceleração do processo cicatricial da ferida através do 

aumento do fluxo de nutrientes e oxigênio (14). 

Além desses genes, também foram avaliados OPN, OPG, BCL-2 e BAX com os 

resultados descriminados na Tabela 3 e nas Figura 8, Figura 9 e Figura 10. E a expressão 

de citocinas e fatores de crescimentos quantificou IL-8, Fator de crescimento endotelial, 

Angiopoetina-2, BMP-9, OPN, OPG, VEGF-C e FGF-1 que tem os resultados 

apresentados na Tabela 4 e nas Figura 11 e Figura 12. A presente pesquisa é uma etapa 

inicial de estudos sobre a viabilidade e utilização do tecido do ligamento periodontal 

fresco, sendo este um portal para novas investigações de tecidos disponíveis clinicamente 

como a do próprio ligamento e de outros como a polpa, folículo dentário e papila apical. 

Esses tecidos, clinicamente, poderão ser utilizados de diversas formas: em associação a 

osso particulado para preenchimento de “GAP” em região de implante, comumente 

encontrado em implantes imediatos; defeitos periodontais; alvéolos de extração e talvez 

uma aplicação de reparo pulpar pós lesão cariosa. 

As limitações do material e métodos, como ausência de padronização da 

quantidade de células indiferenciadas presentes em cada amostra, sendo necessário 

quantificar no PDL fresco, podendo gerar uma média, visto que existem influências do 

aparato bucal sobre espessura do PDL e, provavelmente, sobre a quantidade de células 

presentes nesse tecido. Assim como a idade do indivíduo possivelmente influencie. Sendo 

assim, diversos fatores são variáveis, inclusive o tamanho/volume da amostra, o curto 
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tempo de trabalho em que o tecido está viável, o que se torna um complicador para a 

padronização da quantidade ideal de biomodificador, mas que possivelmente no futuro 

pode ser feita a adesão de uma balança de precisão e o gotejamento através de uma pipeta, 

onde uma regra de proporções possa ser estabelecida. Outro fator que influenciou os 

resultados da pesquisa foi o tempo de exposição ao Emdogain que é diminuto no ex-vivo 

em relação a uma condição orgânica e no modelo in vitro, onde é possível transportar 

alguns mecanismos orgânicos. No ambiente in vivo, em vez de ter uma ação de 

toxicidade, mesmo que essa possa ter ocorrido pelo aumento da osmolaridade, o 

Emdogain teria ação de proliferação, adesão e expressão de colágeno tipo I (42). Se 

houvesse um meio de manutenção tecidual, quais os utilizados para dentes avulsionados, 

possivelmente a viabilidade do PDL seria otimizada, visto a melhoria da nutrição. Todos 

esses são fatores decisivos no comportamento tecidual. Esses fatores são importantes para 

futura reprodução científica do modelo e padronização dos requisitos mínimos dentro da 

possibilidade de regeneração periodontal que o tecido apresenta dentro do modelo de 

estudos controlados e randomizados.   
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- Conclusões 

 

O Straumann® Emdogain® modulou a resposta tecidual ex-vivo do ligamento 

periodontal no período de 10 minutos. Mais estudos são necessários, tendo em vista que 

essa combinação poderá servir como uma proposta terapêutica, visando a aplicação 

clínica futura de tecidos, comumente descartados após exodontia. A exemplo disso:  

inclusão do PDL e EMD em área de “GAP” pós implantação ou em defeito periodontal.  
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Abstract 

 

Periodontitis is a chronic multifactorial inflammatory disease, highly prevalent in general 

population, which affects the supporting tissues of the teeth and causes sequelae that are 

difficult to treat even with the most modern regenerative techniques. The tissue therapy 

seems to be a promising alternative and the undifferentiated cells of the periodontal 

ligament (PDL) have shown great therapeutic potential. However, PDL needs appropriate 

stimuli from bio modifiers so that the differentiation can occur in a coordinated fashion. 

The enamel matrix proteins (EMD) are a type of bio modifier that promote new cementum 

formation. Despite being used clinically, its association with PDL fresh cells has not been 

explored yet. This is a study of the PDL gene and protein expression for the purpose of 

reusing the newly extracted tissue stimulated by EMD, with a view to periodontal 

regeneration. The results of the gene expression show VEGF (p = 0.5194) with a 

difference between medians -0201 and FGF-2 (p = 0.0059) difference between medians 

of -0.4167. In the study of cytokines, VEGF-A (p <0.0001) with the difference between 

medians of 60.93, whereas VEGF-D (p = 0.0049) with difference of 2.45 between 

medians. From the results of the FGF-2-based gene expression and protein-based VEGF-

A, it was observed that the EMD have modulated the ex-vivo tissue response in the 10-

minute period, bearing in mind the standard angiogenic. This combination may serve as 

a therapeutic approach aimed at future clinical application of tissues commonly discarded 

after extraction, such as the PDL. 

 

 

Keywords: Periodontal regeneration, Tissue engineering, Gene expression, Cytokines. 

 

 

Introduction 

 

The complexity of the periodontal regeneration is in the orderly reconstruction of 

the four tissues by which it is formed: bone, periodontal ligament (PDL), cementum and 

gums (1). This process depends on several stages, without which it would remain 

incomplete. The regeneration depends on specific cells. Thus, fibroblasts for the 

formation of the PDL, cementoblasts for the cementum, osteoblasts for bone tissue and 

endothelial cells to promote angiogenesis (2). The participation of exotic cells, such as 
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those of the oral epithelium, impede the process, generating what is called long junctional 

epithelium (3). The selection of cells to be recruited for regeneration, that will be 

removed, happen through the periodontal microenvironment, which is formed by the 

cementum matrix and the cementum dentine junction. The substances present in this 

environment are able to affect cell migration, adhesion, proliferation and differentiation, 

such as growth factors, adhesion molecules and structural proteins. (4).  

Some of these substances will be addressed briefly in this study, starting with the 

angiogenic action that they can cause in the tissue. FGFs are related to angiogenesis, 

migration, and healing. FGF-2 is a basic factor (5). However, it has a great power of 

angiogenesis induction (6). The vascular endothelial growth factors (VEGF) are another 

issue Studies have revealed that the expression of VEGF induces the proliferation of 

endothelial cells, angiogenesis, cell migration and inhibit programmed cell death. In vivo, 

it induces angiogenesis and the permeabilization of blood vessels (7). VEGF-A is the 

predominant form of VEGF. Its function is to induce angiogenesis. It is a mediator of 

vascular permeability and it promotes inflammation (8). Not all the mechanisms of 

VEGF-D have been clarified. VEGF-D is involved with the growth and differentiation of 

the lymphatic epithelium (10).  

The fact that substances interfere in the local microenvironment and can influence 

the periodontium has been known for 20 years and enamel matrix proteins (EMD) have 

entered the market with the proposal to promote periodontal regeneration (21). Its 

mechanism is still not well known, due to the action of mimetic amelogenins, which are 

removed from the enamel portion of pig teeth (21). The amelogenin is a family of 

hydrophobic proteins, responsible for over 95% of the total content of the proteins that 

make up the EMD (22). These proteins have a significant influence on the cell adhesion 

and proliferation. They help in the cell differentiation, mediating cell adhesion, spread, 

proliferation and survival, as well as the expression of transcription factors, growth 

factors, extracellular matrix components and of other molecules involved in the regulation 

of bone remodeling (23). The amelogenin is known as a signaling molecule (24). 

However, there is a second theory that regards the amelogenin as a structural protein, 

which leads to other factors, such as the secreted by cell (24). Corroborating to this theory, 

there was a study whose result showed that the EMD stimulated healing through the flux 

of nutrients and oxygen (25). The mechanism of EMD that influences clinical 

regeneration is the result of mimetic action by contact with the surface of the dentin, 

forming cementum, as demonstrated by the study in monkeys (21) and in humans (26). 
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In addition to periodontal regeneration, the application of EMD contributed to cementum 

formation in 80% of the apicectomy experiments in dogs (27). The studies in vitro showed 

that the EMD may enhance the proliferation and differentiation of osteoblastic cell lines 

(28) (29), may increase the Alkaline phosphatase activity, as well as osteocalcin 

expression in the primary osteoblast cell culture medium (30) (30). Furthermore, its 

application can influence angiogenesis and associated inflammatory events associated 

with healing, favoring the bone tissue repair (31). Therefore, this bio modifier is used to 

promote periodontal regeneration as it induces the formation of cementum, PDL and the 

alveolar bone, fact evidenced clinically by probing depth reduction, insertion gain and 

radiographic evidence of bone fill (32) (22). 

Since the early 2000s, undifferentiated cells have been reported in oral tissues (33) 

(34) (35). A population of progenitor cells promotes the limited periodontal regeneration, 

as observed in the early stages of the periodontal disease. In addition, it has been 

postulated that mesenchymal cells are recruited and activated after damage to the 

periodontium where they undergo terminal differentiation to form PDL cells or 

cementum. Both act to protect the connections between the cement and the adjacent 

alveolar bone (36). 

 Nevertheless, for the periodontal regeneration, bone tissue cells do not have this 

ability, causing ankylosis and resorption (37). Only oral tissues have physiology for 

periodontal regeneration (38) (39). When in direct contact with reimplanted teeth, PDL 

promotes mineralized tissue formation, cementum-like, greater coverage of soft tissue, 

similar to the PDL, showing lower ankylosis rates and reduced resorption rates compared 

to the control. Studies with avulsed teeth associated the use of EMD and observed a 

decrease in the ankylosis rate (40), and rates of normal PDL around the teeth when the 

usual times of 60 and 30 minutes were reduced to 15 minutes (41). 

Another proof was ascertained through this study, in which dental implants were 

placed in contact with dental remains, and there was a formation of cementum and 

periodontal ligament. The authors concluded that the population responsible for the 

cementum formation originates from the periodontal ligament, which has a high 

proliferation rate and good adhesion to surfaces (42). 

In 2013, the newly extracted PDL was tested in combination with collagen sponge. 

In this case, the clinical and radiographic gain between the control that received only the 

collagen sponge and the test that associated it with the PDL was published (43). 
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The purpose of this study was to simplify, but not replace, the laboratory stages 

of the use of grafting tissues. Extracted teeth are usually discarded, and there is a waste 

of tissues such as the pulp, periodontal ligament, mineralized tissues of the cementum, 

dentin and enamel, which are currently being tested (44). The richness of such tissues and 

the possibility of usage can, not only be wide in terms of research, but also extend to 

dental clinic reality, in which laboratories are not easily accessible and the most 

innovative technologies are not always affordable. The objective of the study, therefore, 

was to evaluate the newly extracted periodontal tissue under the effect of EMD, observing 

markers of the periodontal microenvironment that influence in angiogenesis, aiming at 

the periodontal tissue regeneration. 

 

-Proposition 

 

The purpose of this study is to evaluate the bio modifier effect of the EMD, evaluating 

the following assumptions: 

 

1. Does the stimulation caused by the bio modifier on the periodontal ligament alter the 

expression of genes and proteins related to the regeneration process? 

2 Which genes related to osteogenesis, angiogenesis and apoptosis do cells of the newly 

extracted PDL express? 

3 Which proteins related to osteogenesis and angiogenesis do cells of the newly extracted 

PDL express? 

4- What changes occur in the tissues that are exposed and stored along with the bio 

modifier? 

 

-Materials and methods 

 

 The samples were obtained from teeth from 37 patients whose ages range from 18 

to 35 years old, of both genders, volunteers in a healthy state (at least two teeth of each 

patient), the collected teeth were not from a particular dental group, but they were healthy 

and in function. The teeth were collected in the surgery clinics at the School of Dentistry 

of Ribeirão Preto, in the Oral and Maxillofacial Surgery Improvement Course of the 

“Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de Ribeirão Preto” (Dentists 

Association of São Paulo in Ribeirão Preto) and the “Centro de Especialidades 
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Odontológicas da Unidade Básica de Saúde "Drº João Baptista Quartin" – Central do 

Município de Ribeirão Preto" (Dental Specialties Center of the Basic Health Unit of the 

Ribeirão Preto municipality.) Each tooth was donated to the Teeth Biobank of the School 

of Dentistry of Ribeirão Preto through an Informed Consent Form (Table 1), according 

to prior approval by the Ethics in Research Committee of the School of Dentistry of 

Ribeirão Preto by means of the Certificate of Presentation for Ethical Consideration 

(CAAE nº 27944214.0.0000.5419). Subsequently these dental elements were donated to 

the researchers. From these teeth, freshly extracted, the PDL was collected from the 

middle third of the root by scraping with a scalpel blade, as previously mentioned. 

 

Groups 

 There are two analysis groups, one formed by gene analysis (PCR) and one formed 

by protein analysis, both evaluate the PDL. Each sample that forms each group consists 

of  tissue pool removed from 2 teeth from the same patient. The samples were divided 

into: 

 

Obtaining PDL samples 

Control 

 Samples of the control group were collected and transferred to cryogenic vials 

immediately after extraction, they were kept for 10 minutes at room temperature and later 

cryopreserved in dry ice, until their transfer to the freezer at -80° C (figure 1). 

 

Test 

 Samples of the test group were collected immediately after extraction, they were 

maintained for 10 minutes at room temperature under the effect of EMD, which was 

placed next to the tissue in a 1: 1 visual ratio in the Eppendorf tube or cryovial. After the 

waiting time, the samples were cryopreserved in dry ice. The dry ice was purchased in 

accordance with the estimated time of hours required for storage until they were 

transferred to a -80 ° C freezer (Figure 1). 

 

RNA extraction protocol 

RNA Promega Kit: 

The extraction of RNA from the PDL samples was performed using the Trizol 

reagent (Trizol® Reagent, Invitrogen, Milan, Italy). Each PDL tissue fragment was 
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triturated with Tissue Tearor homogenizer (model 985 370, Biospec PRODUCTS, INC, 

Oklahoma, USA) in a cryovial with Trizol reagent (1 mL / mg tissue). 250 uL of 

chloroform were added (Sigma, St. Louis, MO, USA), the solution was stirred for 30 

seconds and held for 5 minutes at 4 ° C. Then the samples were centrifuged at 10,500 rpm 

for 15 minutes at 4 ° C. After centrifugation, three layers were observed in the solution, 

the colorless aqueous phase containing the RNA was transferred to another tube, together 

with 250 uL 95% ethanol and homogenized. The sample was added to the kit filter (SV 

Total RNA Isolation System - Promega, Madison, WI, USA) and centrifuged at 10,500 

RPM for 1 minute at 4 ° C. After the filter washing process with washing buffer for RNA, 

adding DNase and subsequently DNase Stop Solution, two elutions were made for each 

sample with 25 l of water RNA / DNase free. 

 

Quantification and RNA Integrity 

Using the device NanoVue ™ Plus Spectrophotometer, GE, a sample smaller than 

5 uL is placed in the reader, subsequently the result of the quantitative analysis is issued 

through printed statement. The reading is carried out in 260 nm, 280 nm and 230 nm 

wavelength to obtain the RNA concentration / uL and contamination by proteins and 

phenol, respectively. The minimum concentration considered viable for further analysis 

is 100 ng / l. The integrity of the ribosomal RNA will be assessed by means of the 

apparatus 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) 

according to the manufacturer's instructions. The samples will be considered viable for 

the execution of real-time PCR if they exhibit RIN values (RNA Integrity Number) 

greater than 5. 

 

cDNA Synthesis 

From 1g of total RNA, a complementary DNA strand (cDNA) was confectioned 

by means of a reverse transcription reaction, based on the protocol proposed by the 

manufacturer. At the end of this reaction, the cDNA was stored at -20 ° C until the 

moment of its use. 

 

Constitutive genes 

After the amplification of PDL samples, calculations for this analysis were carried 

out in relation to the constitutive gene GAPDH.  

Target Genes 
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The gene expression analysis was performed using the qPCR-RT to detect gene 

expression, VEGF and FGF2.  

 

RT-qPCR Plating: 

The qPCR-RT experiment was performed in quadruplicate technique with six 

biological replicates. Each plate had its constitutive as an internal control. To analyze the 

PDL 10 target genes of the samples, a total of 10 96-well plates were used (MicroAmp® 

Fast 96-Well Reaction Plate (0.1ml), Applied Biosystems Life Technologies). In each 

well of the plate, the following measures were used: 5 uL of Mix (TaqMan Fast Advanced 

Master Mix, Applied Biosystems), 0.5 uL primer (TaqMan, Applied Biosystems) for the 

estimated gene (VEGF and FGF2), 2.25 uL cDNA synthesis reaction for each sample and 

2.25 uL of deionized water. Then the reaction was performed in a thermal cycler in real 

time (StepOne PlusTM Real-Time PCR System, Applied Biosystems Life). 

 

Protein Extraction Protocol 

Samples were ground and homogenized in 300μl of phosphate buffered saline 

(PBS) and 2 uL protease inhibitor. The samples were centrifuged 1000rpm for 15 minutes 

at 4 ° C. The supernatant was removed and stored until the moment of use. 

 

Protein Expression 

For quantification of cytokines (VEGF-D, VEGF-A), commercially available kits 

were used (HAGP1MAG-12K HUMAN ANGIOGENESIS, Headquarters EMD 

Millipore, Billerica, MA, USA) in a MAGPIX® analyzer (Luminex Corporation, Austin, 

TX, USA). The assay was performed in a 96 well plate following the manufacturer's 

instructions. Plates were then analyzed by MAGPIX®, in order to obtain the mean 

fluorescence intensity. Samples below the detection limit were recorded as zero. All 

samples were analyzed individually and cytokine levels were estimated from a quantic 

polynomial curve using the xPONENT® software (Luminex Corporation, Austin, TX, 

USA). 

 

Statistical analysis 

Gene expression: 

Normalization and relative quantification of gene expression were performed by 

2-ΔΔCT method (Livak; Schmittgen, 2001). Thus, the data are represented as the 
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difference in gene expression (fold regulation) on GAPDH for PDL, which was 

normalized by the geometric mean of the controls. Statistical analysis was performed with 

the treshold cycle values (Ct) and the D'Agostino & Pearson normality test was carried 

out, if approved in the normality test, the data would pass by the Student T test 

(parametric). If the data did not pass the normality test, it would go through the Mann-

Whitney test (nonparametric). For all tests, we adopted a significance level of 5% (p 

<0.05). 

 

Protein Expression: 

Data were expressed as pg / ml of each protein assessed. Statistical analysis was 

performed with the values (pg / mL) and the D'Agostino & Pearson normality test was 

conducted, if approved in the normality test, the data would pass by the Student T test 

(parametric). If the data did not pass the normality test, it would go through the Mann-

Whitney test (nonparametric). For all tests, we adopted a significance level of 5% (p 

<0.05). The post hoc power test was performed between two independent averages of two 

groups, the VEGF-A primary variable in 3192 L * Power program. 

 

Results 

 

Comparisons between samples of the test group and the control group present data 

from molecular parameters based on RNA expression and cytokines, Figure 2, image D 

shows the VEGF gene expression relative to GAPDH less significant in the test group, 

with no statistically significant values. Figure 2, image E shows FGF-2 in relation to 

GAPDH, with statistically significant values, and the test group was less significant. 

Figure 2, image F shows the Box-Whisker plot demonstrating the correlation between the 

stimulation with the Straumann Emdogain® in the test group and the absence of stimuli 

in the control group, evidenced by the highly increase of the expression of VEGF-A 

cytokine. From the same superfamily, but with a less exaggerated expression, the graph 

of Figure 2, image G shows that VEGF-D, similarly, increased in the test group, with a 

statistically significant difference. 

The control group had a 33% loss of the samples on the RNA extraction 

processing. In the test group, the loss percentage rose to 57%, the loss number in the test 

group was, therefore, 1.73 higher than the one in the control group. 
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The power of the sample test (Current Power of VEGF-A = 0.9734024, G * 

Power3.1.9.2) shows that sample N may have had no material effect and the samples that 

showed "no significant difference" might have suffered a failure of the experimental 

model or a processing failure. 

 

-Discussion 

 

This work was based on the principle of use of the dental material commonly 

discarded in tooth extractions, and according to this study, the material can be used right 

after the extraction as an autograft. The benefits of its use include biocompatibility, grafts 

with cost reduction and the convenience of being a viable tissue and easily accessible. 

The viability tests were permeated by the time curve pilots and the amount of tissue 

necessary to the molecularly assessment of the expressions of RNA and protein, 

demonstrating that the tissue of the PDL is viable and, to the molecular studies, it shows 

a change of expression against the 10 stimulus minutes under the effect of emdogain®. 

In this study, therefore, we highlight the angiogenic effect starred by gene expression 

markers VEGF and FGF-2 and VEGF-A and VEGF-D cytokines.  

Concerning the genes, we highlight the effect of Straumann Emdogain® through 

VEGF expression in the test group that showed relative depression in the control, which 

was not statistically significant. While FGF-2 with statistically significant data showed a 

greater distance between groups, with the lower expression for the test group. These 

findings connect the literature that discusses the interference the EMD cause over time 

and the amount used (34) (14), being able to play the part of paper cytotoxic or cytostatic 

agent (35). 

This study was able to demonstrate increased expression in the test group, by 

evaluating the expression of VEGF-A front cytokine to stimulate Straumann Emdogain® 

for 10 minutes. In the same conditions, it was able to show a slight increase of expression 

in the test group by evaluating the expression of VEGF-D cytokine. Both with statistically 

significant results. These results are in agreement with the literature and this activation 

could be associated with activation pathways such as TGF-β1 and FGF-2 (34). The 

application of EMD in periodontal defects and increased VEGF expression may help in 

the acceleration of the new vessel formation and improve the quality of the marginal 

tissue (35). Moreover, EMD, when associated with surgical procedures, may be one of 
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the causes of acceleration of healing (36), this benefit may be related to improved tissue 

granulation caused by EMD and acceleration of wound closure (37). 

Different forms of VEGF such as VEGF-A and VEGF-D performing different 

functions and the action have not been unraveled yet. Given that the change in expression 

occurred in a short time period, the ratio between EMD and VEGF can be seen with some 

mutuality since the EMD stimulation increases VEGF expression, which is important for 

the penetration of vessels through increased permeability, this enables the acceleration of 

wound healing process by increasing the flow of nutrients and oxygen (14). 

This research is an early stage of the studies on the feasibility and use of fresh 

periodontal ligament tissue, which is a portal to new clinically available tissue 

investigations as the ligament itself and others like pulp, dental follicle and apical papilla. 

The limitations of the materials and methods, such as the lack of standardization of the 

number of stem cells present in each tissue, amount of tissue (weight - ng), the definition 

of the amount of ideal biomodificator to amount of tissue, limited time of exposure to 

Emdogain®, absence of maintenance medium (as environmental interference in ex vivo 

tissue without maintenance or nutrition, is also one of the determining factors), are 

decisive factors in tissue behavior. These factors are important for future scientific 

reproduction of the model and standardization of minimum requirements within the 

periodontal regeneration possibility that the tissue presents within the controlled and 

randomized design. Perhaps, to transpose into everyday clinical reality, we return to the 

initial phase we are in, where standardization and minimum requirements are no longer 

possible because the used tissue will be the available tissue. For now, the recommendation 

is that the standardization and the establishment of a protocol should maintain the most 

stable results and, therefore, optimize the visualization of the results. 

 

-Conclusions 

 

Straumann® Emdogain® modulated tissue ex vivo response in 10 minutes of the 

periodontal ligament. More studies are needed, given that this combination can serve as 

a therapeutic approach aimed at future clinical application of tissues, commonly discarded 

after tooth extraction. As an example: inclusion of the PDL and EMD in the area of 

"GAP" post implantation or periodontal defect. 
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-Figure Legends 

 

Figure 1: Collection method of the periodontal ligament, the dental element is retained 

by the crown, and with the blade at 90° to the root, a longitudinal movement of scraping 

by the the middle third root must be performed. This movement must be repeated until 

the collection of LP is completed. (A) 90° angulation of the scalpel blade to the root 

surface. (B) After the repeated movement of scraping performed along the axis of the 

middle portion of the root, accumulation of PDL occurs in the scalpel blade. (C) The 

accumulated PDL in the blade is then transferred to an Eppendorf tube, the lid is closed 

and after 10 minutes (using a chronometer), the tube is stored in dry ice until the moment 

of transferring it to a -80 ° C Freezer. . (D) Samples of the test group receive the addition 

of Straumann Emdogain® a 1: 1 ratio, the lid is closed, the time of 10 minutes is marked 
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on timer. When the time is over, the solution is kept in the dry ice storage until the time 

of being transferred to the freezer at -80 ° C 

 

 

Figure 2: (E) and (F) are Box-Whisker plots based on the RT-qPCR experiment, 

according to the data generated by GrapfPad Prism program 7:00, which depict the 

relative expression (VEGF / GAPDH), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) (E), 

that is, to the normal Mann-Whitney test, p = 0.5194 and difference between medians of 

-0.201, with higher expression in the control group, (F) the relative expression (FGF-2 / 

GAPDH) Fibroblast Growth Factor-2; and to the Mann-Whitney normality test, p = 

0.0059 and difference between medians of -0.4167, with higher expression in the control 

group. (G) and (H) are Box-Whisker plots based on the experiment MILLIPLEX® 
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Multiplex Assays Using Luminex by means of the HAGP1MAG-12K HUMAN 

ANGIOGENESIS Kit. (G) the relative expression (pg / ml) of Vascular Endothelial 

Growth Factor-A (VEGF-A) and to the Mann-Whitney normality test, p <0.0001 and the 

difference between median 60.93, with higher expression for the test group. (H) the 

expression of Vascular Endothelial Growth Factor-D (VEGF-D) to the Mann-Whitney 

normality test, p-value = 0.0049 and the difference between medians of 2.45, with higher 

expression to the test group. All experiments were from the newly extracted periodontal 

ligament, having been bio modified (TEST) or not (CTRL) by Straumann Emdogain® 

within the 10-minute period. The lower edges represent 25%, while the top edges 

represent 75%. 
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Anexo A – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O Biobanco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

– USP, convida você_________________________________________, natural 

de ______________________________, nascido em ___/___/___, 

sexo__________residente à________________________________________, 

telefone (___)______________portador(a) do RG _____________________, a 

consentir (concordar) que  o(s) dente(s) extraído(s) _____________________, 

com grau de irrupção _________________________ por indicação terapêutica 

                                          (incluso ou irrompido) 

(tratamento) para a melhoria de sua saúde, como documentado em seu 

prontuário, possa(m) ser coletado(s) e armazenado(s) para ser(em) utilizado(s) 

pelos alunos desta Faculdade em treinamento(s) pré-clínico(s) e/ou pesquisa(s). 

O(s) dente(s) será(ão) armazenado(s) individualmente e identificado(s) por 

códigos, garantindo o seu anonimato. Não sendo de sua vontade concordar com 

a coleta do(s) dente(s) extraído(s), você não sofrerá nenhum prejuízo ou 

penalidade. A utilização deste(s) dente(s) em pesquisa(s) deverá ser 

previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto-USP, sendo sua identidade preservada na 

divulgação.  

Solicito que manifeste o seu desejo quanto às seguintes alternativas: 

(  ) I- Necessidade de novo consentimento a cada pesquisa 

(  ) II- Dispensa de novo consentimento a cada pesquisa 

A utilização do(s) dente(s) armazenado(s) será para aprimoramento de técnicas 

(tipos de tratamentos) e materiais empregados nas diversas áreas da 

Odontologia. Para conhecimento dos resultados obtidos com a utilização do(s) 

dente(s) armazenado(s), você poderá entrar em contato com o Biobanco de 

Dentes Humanos da FORP-USP, localizado à Avenida do Café s/n, bairro Monte 

Alegre, CEP 14040-904, Ribeirão Preto - SP, telefone (16) 

36020274, atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h    às 

17h. Em casos onde houver implicações com os participantes da pesquisa,  o 

Biobanco juntamente com o Comitê de Ética alertarão ao responsável pela 

pesquisa da necessidade de informar aos participantes da pesquisa a respeito 

   U N IVERSID AD E D E SÃO PAU LO    

  FACU LD AD E D E OD ON TOLOG IA D E RIBEIRÃO PRETO 

BIOBAN CO D E D EN TES HU MAN OS 
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dos resultados obtidos. Os dados fornecidos, coletados e obtidos a partir de 

pesquisa(s) poderão ser utilizados em pesquisas futuras. A retirada do 

consentimento de utilização do(s) dente(s) poderá ser realizada por escrito, a 

qualquer momento, desde que não tenha ocorrido sua destruição, sem 

prejuízo(s) ou penalidade(s) em caso de sua desistência. O prazo de 

armazenamento do(s) dente(s) é indeterminado. Caso ocorra transferência do(s) 

dente(s) armazenado(s) entre Biobancos, sempre que possível, você será 

comunicado. 

O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão institucional, com o objetivo de 

avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 

seres humanos, a fim de garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-

estar do(s) participante(s) da(s) pesquisa(s), localizado à Avenida do Café s/n, 

bairro Monte Alegre, CEP 14040-904, Ribeirão Preto - SP, telefone (16) 

36020251, atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min 

às 17h30min, endereço eletrônico cep@forp.usp.br 

 
 

Obrigado por ler e/ou ouvir estas informações. Se quiser consentir (concordar) 
que o(s) dente(s) extraído(s) possa(m) ser empregado(s) em pesquisa(s), assine 
este Termo de Consentimento e, no caso de menores, também o Termo de 
Assentimento e devolva-o(s) ao Biobanco de Dentes Humanos.  
 
 

Este Termo deverá ser assinado em duas vias idênticas, sendo uma retida pelo 
participante da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada no 
Biobanco. 
 

 

Nome do consentidor ou responsável:________________________________ 
Assinatura______________________________________Data: ____________ 

 

 Nome da criança/adolescente : _____________________________________ 
Assinatura______________________________________Data: ____________ 

  
Nome da pessoa que obteve o consentimento: _________________________ 
Assinatura____________________ _________________Data: ____________ 

 

Nome do Supervisor do Biobanco: ___________________________________ 

Assinatura_______________________________________________________ 
 
 
 

  

mailto:cep@forp.usp.br
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Anexo C - Padronização da metodologia - Protocolos desenvolvidos  

 

- Coleta do Ligamento Periodontal 

 
Para a coleta do LP foram testados protocolos anteriormente descritos na literatura. Estes 

preconizam o uso de curetas periodontais (28) e  lâminas de bisturi (43) e a técnica de remoção 

do LP deve prever a coleta apenas do tecido presente no terço médio radicular. Isto porque, para 

além desta região incidem fibras e populações celulares mais pertinentes às regiões gengival e 

apical (43). Avaliando o fluxo da pesquisa, a lâmina de bisturi se apresentou como o instrumental 

mais adequado à necessidade, principalmente por ser descartável. Na coleta, o elemento dentário 

é retido pela coroa e, com a lâmina em 90° com a raiz, deve ser realizado o movimento 

longitudinal de raspagem pelo terço médio radicular. Esse movimento deve ser repetido até que 

a coleta do LP seja concluída e, assim, o tecido deve ser armazenado em criotubo ou tubo tipo 

eppendorf (de acordo com a criopreservação). 

 

-Quantidade de tecido suficiente para análise de RNA 

 
Com a finalidade de avaliar qual a concentração de RNA que o tecidos do PDL in natura 

apresentava e, principalmente, quantos dentes seriam necessários para compor uma amostra que 

tivesse o material necessário para rodar as análises de PCR, realizamos a quantificação e 

integridade de RNA. Nessa proposta, fizemos o piloto do PDL em um pool de 6 tecidos, 4, e 

comparamos com o pool proveniente de 2 elementos dentários. Os resultados foram favoráveis 

para todas as quantidades, apresentando alta concentração de RNA. E, conscientes que uma 

amostra composta por tecido de dois dentes seria mais conveniente, essa quantidade foi eleita 

(Figura 6). 

 
Figura 6: Quantidade de tecido suficiente para compor uma amostra para análise de RNA 

 

-Tempo de viabilidade tecidual 

 
Neste piloto foi realizada a curva de tempo de espera para testar a viabilidade do tecidos do 

ligamento periodontal. Para avaliar, após a extração do elemento dentário, removemos o tecido e 

aguardamos os tempos de 5, 10 e 20 minutos. O experimento foi realizado em triplicata. O tecido 

continuou viável em função do tempo, mas teve um discreto declínio na curva do tempo (Figura 

7), sendo 10 minutos o melhor tempo de viabilidade. 
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Figura 7: Tempo de viabilidade tecidual do ligamento periodontal em 5, 10 e 20 minutos. 

 

- Método para extração de RNA 

 
Avaliamos dois protocolos com a finalidade de identificar qual manteria maiores concentração e 

integridade do RNA. Assim testamos a técnica de cadim e pistilo. Como nossos tecidos eram 

pequenos e víamos que estávamos perdendo amostra na porosidade da cerâmica, testamos a 

técnica alternativa com o homogeneizador Tissue Tearor (model 985370, BIOSPEC 

PRODUCTS, INC, Oklahoma, EUA). Com a segunda técnica houve melhores resultados sobre 

concentração e integridade de RNA, sendo essa nossa eleição. 
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Anexo D - Figuras 

 
Figura 8: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de qPCR-RT e a Expressão relativa de 

Osteopontina(OPN), Osterix (SP7), Fator de Crescimento de Fibroblastos 2(FGF-2), Fator de 

Crescimento Vascular Endotelial(VEGF), BAX e BCL-2, a partir do ligamento periodontal recém-extraído, 

sendo biomodificado ou não por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 minutos. Foi 
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considerado o P<0,05. A linha horizontal ao centro da caixa representa média ou mediana. As bordas 

inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto a haste 

vertical representa os valores extremos não atípicos. 

 
Figura 9 : Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de qPCR-RT e a Expressão relativa de 

Osteoprotegerina (OPG), Fosfatase Alcalina (ALP), Sialoproteína Óssea (BSP) e Fator de transcrição 

relacionados ao Runt 2 (RUNX-2), a partir do ligamento periodontal recém-extraído, sendo biomodificado 

ou não por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 minutos. Foi considerado o P<0,05. A linha 

horizontal ao centro da caixa representa média ou mediana. As bordas inferiores representam 25%, 

enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas junto a haste vertical representa os valores 

extremos não atípicos. 
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Figura 10: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de qPCR-RT e a Expressão relativa de BAX e 

BCL-2, a partir do ligamento periodontal recém-extraído, sendo biomodificado ou não por Straumann® 

Emdogain® dentro do período de 10 minutos. Foi considerado o P<0,05. A linha horizontal ao centro da 

caixa representa média ou mediana. As bordas inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. 

O limite representado pelas linhas junto a haste vertical representa os valores extremos não atípicos. 
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Figura 11: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de MILLIPLEX® Multiplex Assays Using 

Luminex® e a expressão relativa de Fator de Crescimento de Fibroblastos-1, Osteocalcina, Fator de 

Crescimento de Fibroblastos-2, Osteopontina, Fator de Crescimento Vascular Endotelial-C, DKK-1, 

Osteoprotegerina, Interleucina-8, Fator de Crescimento Epidérmico, a partir do ligamento periodontal 

recém-extraído, sendo biomodificado ou não por Straumann® Emdogain® dentro do período de 10 

minutos. Foi considerado o P<0,05. A linha horizontal ao centro da caixa representa média ou mediana. 

As bordas inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas linhas 

junto a haste vertical representa os valores extremos não atípicos. 
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Figura 12: Gráficos Box-Whisker, baseado no experimento de MILLIPLEX® Multiplex Assays Using 

Luminex® e a expressão relativa de Fator de Crescimento Vascular Endotelial-A, Fator de Crescimento 

Vascular Endotelial-D, Proteína Óssea Morfogenética-9, Angiopoietina-2, a partir do ligamento 

periodontal recém-extraído, sendo biomodificado ou não por Straumann® Emdogain® dentro do período 

de 10 minutos. Foi considerado o P<0,05. A linha horizontal ao centro da caixa representa média ou 

mediana. As bordas inferiores representam 25%, enquanto as superiores 75%. O limite representado pelas 

linhas junto a haste vertical representa os valores extremos não atípicos.  
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Anexo E - Tabelas 

 
Tabela 3: Resultado de expressão gênica a partir de qPCR-RT, de acordo com os dados gerados pelo 

programa GrapfPad Prism 7.00 

Gene 
Teste de 

Normalidade 

Teste 

Estatístico 
Valor de P 

Média ± Erro 

padrão, N 

(Controle) 

Média ± Erro 

padrão, N 

(Teste) 

RUNX-2 Não/ Sim 
Mann-

Whitney 
0.0507 1.117, n=24 1.805, n=24 

SP7 Sim/ Sim Teste T 0.8117 
1.086 ± 

0.09929, n=24 

1.055 ± 

0.08598, n=24 

ALP Sim/ Sim Teste T 0.053 
1.093 ± 

0.1001, n=24 

1.383 ± 

0.1064, n=24 

BSP Sim/ Sim Teste T 0.9699 
1.31 ± 0.174, 

n=24 

1.302 ± 

0.1025, n=24 

OPN Sim/ Sim Teste T 0.0192 
1.104 ± 

0.1099, n=24 

0.7841 ± 

0.07269, n=24 

OPG Sim/ Não 
Mann-

Whitney 
0.0017 0.7837, n=24 2.416, n=24 

BCL-2 Sim/ Não 
Mann-

Whitney 
0.3204 1.355, n=24 0.9735, n=24 

BAX Não/ Sim 
Mann-

Whitney 
0.0394 0.8792, n=24 0.7082, n=24 

VEGF Não/ Sim 
Mann-

Whitney 
0.5194 1.027, n=24 0.8258, n=24 

FGF-2 Não/ Não 
Mann-

Whitney 
0.0059 0.9575, n=24 0.5408, n=24 

 

 
Tabela 4: Tabela de expressão proteica a partir da análise dos analitos presentes nos kits HAGP1MAG-

12K HUMAN ANGIOGENESIS/ HUMAN BONE 

Citocina 
Teste de 

Normalidade  

Teste 

Estatístico 

 
Valor 

de P 

Média/Mediana 

± Erro Padrão, 

N (Controle) 

Média/Mediana 

± Erro padrão, 

N (Teste) 

DKK-1 Não/ Sim Teste T 
 

0.2871 
21.05 ± 8.552, 

n=18 

11.62 ± 1.69, 

n=18 

TNF-α - - 
 

- - - 

IL-8 Não/ Sim 
Mann-

Whitney 

 
0.6815 4.195, n=12 3.97, n=12 

EGF Não/ Não 
Mann-

Whitney 

 
>0.999 4.39, n=9 3.84, n=10 

ANGPT2 Sim/ Sim Teste T 
 

0.1711 
138.1 ± 43.56, 

n=12 

73.11 ± 14.47, 

n=12 

BMP-9 Sim/ Não 
Mann-

Whitney 

 
<0.0001 0.71, n=11 1.43, n=11 

OC Sim/ Sim Teste T 
 

<0.0001 
74786 ± 6855, 

n=18 

12665 ± 3070, 

n=18 

OPN Não/ Não 
Mann-

Whitney 

 
0.0974 22.05, n=18 20.63, n=17 

OPG Não/ Sim 
Mann-

Whitney 

 
0.4857 1.055, n=18 0.815, n=18 
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VEGF-A Não/ Sim 
Mann-

Whitney 

 
<0.0001 29.89, n=12 90.82, n=12 

VEGF-C Sim/ Sim Teste T 
 

0.1813 
51.39 ± 11.96, 

n=12 

32.41 ± 6.786, 

n=12 

VEGF-D Não/ Não 
Mann-

Whitney 

 
0.0049 4.72, n=10 7.17, n=11 

FGF-1 Sim/ Não 
Mann-

Whitney 

 
0.0304 67.19, n=10 49.43, n=10 

FGF-2 Sim/ Sim 
Mann-

Whitney 

 
0.0606 2499, n=10 1195, n=10 

 
 
 
 

 


