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RESUMO 

 

Pereira MSS. Resposta celular e molecular do tecido conjuntivo de camundongos a 
medicações intracanal [Tese]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; 2012. 
 

Substâncias contendo clorexidina (CHX) ou associação de antibióticos têm sido 
pesquisadas como medicações intracanal. Os objetivos do presente estudo foram: Capítulo 1- 
Caracterizar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à pasta triantibiótica 
(Trimix), por microscopia óptica convencional e por RT-PCR em tempo real; e Capítulo 2 - 
Comparar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos a medicações intracanal 
contendo CHX por microscopia óptica convencional. No Capítulo 1, a resposta do tecido 
conjuntivo subcutâneo de camundongos foi avaliada por meio da implantação de tubos de 
polietilieno vazios ou contendo uma das substâncias avaliadas: Trimix ou Calen. Como controle 
adicional, foram utilizados animais que não receberam a implantação dos tubos. Para a 
avaliação histopatológica, decorridos os períodos experimentais de 7, 21 e 63 dias, os implantes 
(n=10) contendo Trimix ou Calen foram removidos juntamente com o tecido conjuntivo 
subcutâneo e a pele adjacente e submetidos ao processamento histotécnico, sendo os cortes 
corados pelo método de hematoxilina e eosina e picrosírius vermelho. Foram efetuadas análises 
qualitativa, determinando os parâmetros de resposta biológica e quantitativa, onde foram 
avaliados o número de células inflamatórias e de vasos, a área e a densidade vascular, além do 
percentual relativo de colágeno. As reações de RT-PCR em tempo real foram realizadas nos 
grupos tubo vazio, pasta Calen, Trimix e controle adicional nos períodos experimentais de 7 e 21 
dias. Foi realizada a detecção e quantificação das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α e IL-
17) e anti-inflamatória (TGF-β), fator crescimento endotelial vascular (VEGF), fator induzido por 
hipóxia (HIF-1α), metaloproteinases (MMP-2 e -9) e inibidores de metaloproteinases (TIMP-1 e -
2). Os resultados foram comparados empregando teste t de Student e ANOVA, seguida do pós-
teste de Tukey. No Capítulo 2, foi efetuada a comparação da resposta do tecido conjuntivo 
subcutâneo de camundongos às pastas Calen+CHX a 0,5%, Calen+CHX a 2,0%, ao gel de CHX 
a 2,0% e à pasta Calen (controle) utilizando metodologia semelhante à empregada para 
avaliação histopatológica no Capítulo 1. Os resultados obtidos foram analisados por meio da 
ANOVA, seguida do pós-teste de Tukey. O nível de significancia adotado em todas as análises 
estatísticas foi de 5%. Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 1) A resposta do 
tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à pasta Trimix caracterizou-se por reação 
inflamatória aguda persistente e ausência de reparo no período estudado de 63 dias, o que foi 
suportado pela maior expressão gênica dos biomarcadores relacionados à resposta inflamatória 
e angiogênica, comparado à pasta Calen; 2) Quando comparadas as medicações contendo CHX, 
os resultados evidenciaram que a Calen+CHX a 0,5% exibiu resposta tecidual reparativa, em 
contraste com a Calen+CHX a 2,0% e o gel de CHX a 2,0% que propiciaram resposta 
inflamatória persistente, apontando para agressividade destes materiais. Considerando a 
Calen+CHX a 2,0% e o gel de CHX a 2,0%, este apresentou resposta inflamatória de maior 
intensidade. Desse modo, o presente estudo fornece indícios que as pastas Trimix, Calen+CHX a 
2,0% e o gel de CHX a 2,0% não deveriam ser empregadas como medicação intracanal. 

 
 
Palavras-Chave: compatibilidade biológica, hidróxido de cálcio, clorexidina, pasta triantibiótica, 
RT-qPCR. 



ABSTRACT 

 

Pereira, MSS. Cellular and molecular response of mice connective tissue to intracanal 
dressings [Thesis]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; 2012. 
 
 

Substances containing chlorhexidine (CHX) or combination of antibiotics have been 
investigated as intracanal dressings. The aim of this study were: Chapter 1 - To characterize the 
response of mice subcutaneous connective tissue to triantibiotic paste (Trimix), by conventional 
optical microscopy and real-time RT-PCR; and Chapter 2 - Compare the response of mice 
subcutaneous connective tissue to intracanal dressings containing CHX by conventional optical 
microscopy. In Chapter 1, the response of mice subcutaneous connective tissue was assessed 
by implantation of polyethylene tubes empty or containing one of the substances evaluated: 
Trimix or Calen. As additional control, animals that not received implantation of the tubes were 
used. For histopathological evaluation, after the experimental periods of 7, 21 and 63 days, the 
implants (n=10) containing Trimix or Calen were removed along with the subcutaneous 
connective tissue and adjacent skin and subjected to processing histotechnical, and the sections 
were stained with hematoxylin and eosin or picrosirius red. It was carried out a qualitative 
analysis, determining the biological parameters and a quantitative response, assessing the 
number of inflammatory cells and vessels, the area and vascular density, and the relative 
percentage of collagen. The real-time RT-PCR reactions were performed in the empty tube 
group, pastes Calen, Trimix and additional control at the experimental periods of 7 and 21 days. 
The detection and quantification of proinflammatory (IL-1β, TNF-α and IL-17) and anti-
inflammatory cytokines (TGF-β), vascular endothelial growth factor (VEGF), hypoxia-induced 
factor (HIF-1α), metalloproteinases (MMP-2 and -9) and metalloproteinases inhibitors (TIMP-1 
and -2) were performed. The results were compared using Student's t test and ANOVA followed 
by Tukey test. In Chapter 2, it was compared the response of mice subcutaneous connective 
tissue to Calen+0.5% CHX, Calen+2.0% CHX, 2.0% CHX gel and paste Calen (control) using 
methodology similar to that one used for histopathologic evaluation in Chapter 1. The results 
were analyzed by ANOVA followed by Tukey test. The significance level for all statistical analysis 
was 5%. It was concluded: 1) The response of mice subcutaneous connective tissue to Trimix 
paste was characterized by persistent acute inflammatory reaction with no repair during the 
studied period of 63 days, which was supported by the higher gene expression of biomarkers 
related to inflammation and angiogenesis, compared to Calen paste; 2) The Calen+0.5% CHX 
showed reparative tissue response, in contrast to Calen+2.0% CHX and 2.0% CHX gel that have 
led to persistent inflammatory response, indicating aggressiveness of these materials. 
Considering the Calen+2.0% CHX and CHX 2.0% gel, this induced more intense inflammatory 
response. Thus, this study provides evidence that the pastes Trimix, Calen+2.0% CHX and 2.0% 
CHX gel should not be used as intracanal dressing. 

 
 

Key-Words: biocompatibility, calcium hydroxide, chlorhexidine, triantibiotic paste, RT-qPCR. 
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INTRODUÇÃO 

 
Micro-organismos e seus produtos são considerados essenciais na etiologia das 

patologias pulpares e perirradiculares. Deste modo, o principal objetivo do tratamento 

endodôntico de dentes com necrose pulpar e lesão periapical é a redução ou eliminação da 

infecção microbiana no sistema de canais radiculares (Evans et al., 2003; Wuerch et al., 2004; 

Kanisavaran, 2008; Mohammadi e Abbott, 2009b; Kawashima et al., 2009). O preparo 

biomecânico, empregando instrumentos manuais ou rotatórios, associado a soluções irrigadoras, 

visa, dentre outras finalidades, ao combate à infecção (Leonardo, 2005; Soares et al., 2007; 

Young et al., 2007). Entretanto, como os micro-organismos não se encontram localizados 

somente na luz do canal radicular principal (Leonardo et al., 2002; Leonardo, 2005), o preparo 

biomecânico, isoladamente, não é eficaz na sua eliminação (Leonardo et al., 1994; Basrani et 

al., 2003; Faria et al., 2005; El Karin et al., 2007; Paula-Silva et al., 2010). Assim, devem ser 

empregadas substâncias para combater não somente a infecção remanescente na luz e paredes 

do canal radicular, mas principalmente aquela situada em áreas profundas e difusas da 

estrutura do dente, tais como istmos, ramificações, deltas, irregularidades e túbulos dentinários, 

áreas estas inacessíveis ao preparo biomecânico e ao sistema de defesa do organismo (Shuping 

et al., 2000; Faria et al., 2005; Leonardo et al., 2006; Soares et al., 2006b; El Karin et al., 2007; 

Lee et al., 2008). Além disto, estas substâncias devem ser capazes de promover a detoxicação 

da endotoxina bacteriana – LPS (Buck et al., 2001; Silva et al., 2002; Gomes et al., 2009a). Com 

estes propósitos e também visando a prevenir a reinfecção do sistema de canais radiculares, 

diferentes substâncias antimicrobianas têm sido utilizadas como medicação intracanal entre 

sessões, em dentes com necrose pulpar e lesão periapical (Barbosa et al., 1997; Silva et al., 

2002; De Rossi et al., 2005; Leonardo, 2005; Soares et al., 2006a; Kanisavaran, 2008; 

Mohammadi e Abbott, 2009b). 

Do ponto de vista clínico, a medicação intracanal ideal para dentes com necrose pulpar e 

lesão periapical deve apresentar amplo espectro antimicrobiano, tempo de ação suficiente para 

eliminar bactérias, possuir propriedades físico-químicas que permitam sua difusão através dos 

túbulos dentinários e ramificações laterais do sistema de canais radiculares e ser biocompatível, 

a fim de favorecer o reparo e não provocar irritação adicional aos tecidos periapicais (Silva et 

al., 2008).  

Atualmente, o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] é considerado a medicação intracanal de 
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escolha (Siqueira Jr e Lopes, 1999; Almyroudi et al., 2002; Gomes et al., 2002; Carrote, 2004; 

Soares et al., 2006a; Silva et al., 2008; Kawashima et al., 2009; Gangwar, 2011; Madhubala et 

al., 2011; Iwaya et al., 2011). O Ca(OH)2 possui pH alcalino (aproximadamente 12,5 a 12,8), 

sendo quimicamente classificado como uma base forte. Suas principais ações ocorrem por meio 

de sua dissociação iônica, promovendo atividade antibacteriana e indução da deposição de 

tecido mineralizado (Mohammadi e Dummer, 2011). 

No entanto, sua eficácia como medicação intracanal tem sido questionada, sendo vários 

mecanismos sugeridos para explicar suas limitações, incluindo a capacidade tampão da dentina, 

sua neutralização por produtos microbianos, localização dos micro-organismos em áreas 

inacessíveis no sistema de canais radiculares, resistência bacteriana intrínseca ou alteração da 

expressão do gene bacteriano, permitindo sobrevivência frente a mudanças ambientais (Nerwich 

et al., 1993; Siqueira Jr e Lopes, 1999; Portenier et al., 2001; Nakajo et al., 2004; Nair et al., 

2005; Mohammadi e Dummer, 2011). Assim, várias substâncias estão sendo pesquisadas na 

busca de medicações intracanal que possuam equilíbrio entre as propriedades antimicrobianas e 

compatibilidade biológica. 

Entre as substâncias, destaca-se a clorexidina (CHX), que é uma bisbiguanida catiônica, 

de grande interesse por seu amplo espectro antimicrobiano. Sua atividade antimicrobiana é 

desencadeada por meio da interação iônica com a superfície celular carregada negativamente 

dos micro-organismos, causando dano à membrana celular, inibição enzimática e perda 

irreversível do conteúdo citoplasmático (Shen et al., 2011). A principal vantagem da CHX é a 

substantividade, que permite efeito residual prolongado e não promove resistência microbiana 

(Komorowski et al., 2000; Roshental et al., 2004; Anthanassiadis et al., 2007; Neelakantan et 

al., 2007). A CHX, na forma de gel ou associada ao Ca(OH)2, tem sido investigada como 

medicação intracanal em estudos in vitro (Lenet et al., 2000; Lima et al. 2001; Barthel et al., 

2002; Basrani et al., 2003; Evans et al., 2003; Haenni et al., 2003; Gomes et al., 2003; Basrani 

et al., 2004; Rosenthal et al., 2004; Schäfer e Bössmann, 2005; Gomes et al., 2006; Ercan et 

al., 2006; Ballal et al., 2007; Krithikadatta et al., 2007; Neelakantan et al., 2007; Souza-Filho et 

al., 2008; Delgado et al., 2010; Kandaswamy et al., 2010; Lima et al., 2011; Vaghela et al., 

2011) e in vivo (Wuerch et al., 2004; Dammaschke et al., 2005; De Rossi et al., 2005; Soares et 

al., 2006a; Manzur et al., 2007; Vianna et al., 2007; Wang et al., 2007; Semenoff et al., 2008; 

Silva et al., 2009; Gondim et al., 2011; Martinho et al., 2011), sendo escassas e controversas as 

análises da reação tecidual a estas medicações (Dammaschke et al., 2005; De Rossi et al., 
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2005; Gomes-Filho et al., 2008; Semenoff et al., 2008; Silva et al., 2009).  

O uso de antibióticos como medicação intracanal possui relação histórica com o 

tratamento endodôntico. Durante a década de 50, uma pasta poliantibiótica, com a seguinte 

composição: penicilina, para atuar contra micro-organismos Gram-positivos; bacitracina, para 

atuar contra cepas resistentes à penicilina; estreptomicina, visando Gram-negativos; caprilato de 

sódio, um fungicida, foi preconizada para uso como medicação intracanal (Grossman, 1951). No 

entanto, esta e outras associações de antibióticos tiveram seu uso limitado como medicação 

intracanal, em decorrência do espectro de ação insatisfatório juntamente com o potencial risco 

de efeitos adversos, tais como a possibilidade de ocorrência de hipersensibilidade, toxicidade, 

desenvolvimento de resistência microbiana, crescimento de fungos, entre outros (Marrie et al., 

1981; Longman et al., 2000; El Karin et al., 2007; Mohammadi, 2009).  

Mesmo assim, recentemente tem ressurgido o interesse pelas pastas poliantibióticas para 

serem usadas como medicação intracanal (Mohammadi e Abbott, 2009a; Ferreira et al., 2010; 

Barnes e Patel 2011; Jungermann et al., 2011). A associação de antibióticos é justificada pela 

natureza polimicrobiana da infecção pulpar e perirradicular e também visando evitar a 

ocorrência de resistência microbiana (Mohammadi e Abbott, 2009a; Jungermann et al., 2011). 

Neste contexto, estudos têm relatado a eficácia da pasta triantibiótica (Trimix), composta de 

ciprofloxacino, metronidazol e minociclina, contra micro-organismos encontrados nos sistema de 

canais radiculares (Hoshino et al., 1996; Sato et al., 1996; Windley et al., 2005; Madhubala et 

al., 2011). O uso/indicação da Trimix está baseado essencialmente em relatos de casos clínicos 

de dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta (Banchs e Trope, 2004; Jung et al., 

2008; Akgun et al., 2009; Bose et al., 2009; Ding et al., 2009; Leung, 2010; Petrino et al., 2010; 

Thomson e Kahler, 2010; Nosrat et al., 2011; Torabinejad e Turman, 2011) e de dentes 

decíduos com necrose pulpar (Takushige et al., 2004; Prabhakar et al., 2008; Nakornchai et al., 

2010; Pinky et al., 2011; Trairatvorakul e Detsomboonrat, 2011). Além disso, há relatos de 

indicação desta pasta em casos de insucesso após o uso de medicação intracanal convencional 

no tratamento de dentes com necrose pulpar e extensa lesão periapical (Er et al., 2007; Kusgoz 

et al., 2007; 2009; Taneja et al., 2010). Contudo, apesar desses relatos de sucessos clínicos e 

radiográficos acerca do uso da Trimix, não existem evidências científicas suficientes para sua 

indicação e poucos descreveram sobre a reação tecidual frente a esta pasta em diferentes 

períodos de tempo (Scarparo et al., 2011; Gomes-Filho et al., 2012). 

Deve-se ressaltar que a caracterização da reação tecidual a materiais endodônticos por 
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meio de modelos experimentais pré-clínicos é fundamental antes de sua aplicação clínica 

(Reyes-Carmona et al., 2011). Assim, pesquisas adicionais são necessárias para explorar e 

melhor definir a resposta tecidual de substâncias indicadas como medicações intracanal 

alternativas. Pelo exposto, os objetivos do presente estudo foram: 

1) Caracterizar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à Trimix por 

microscopia óptica convencional e por RT-PCR em tempo real (Capítulo 1); 

2) Comparar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos a medicações 

intracanal contendo CHX por microscopia óptica convencional (Capítulo 2). 
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CAPÍTULO 1 

AVALIAÇÃO DA PASTA TRIANTIBIÓTICA  

 
INTRODUÇÃO 
 

A ocorrência de necrose pulpar em dentes com rizogênese incompleta promove a 

descontinuidade do desenvolvimento radicular (Cvek, 1992). Tradicionalmente, para estes 

casos, o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] é usado como medicação intracanal para induzir o 

desenvolvimento de uma barreira apical de tecido calcificado, que serve como matriz contra a 

qual o material obturador é compactado (Selden, 2002; Hargreaves et al., 2008; Mohammadi e 

Dummer, 2011). Embora ocorra fechamento apical por esta barreira calcificada, as paredes 

radiculares continuam finas, curtas e frágeis, consequentemente com maior suscetibilidade à 

fratura (Selden, 2002; Ding et al., 2009; Lovelace et al., 2011). Outras desvantagens dessa 

técnica são o elevado número de consultas exigidas, o período prolongado e a grande 

variabilidade do tempo de tratamento e consequentemente dificuldade de monitoramento dos 

pacientes. Para evitar estes inconvenientes, uma opção de tratamento seria a utilização de uma 

barreira apical artificial de agregado de trióxido mineral, o MTA, possibilitando a conclusão 

imediata do tratamento endodôntico, porém também sem favorecer o aumento do comprimento 

e da espessura das paredes radiculares (Rafter, 2005; Marchesan et al., 2008; Parirokh e 

Torabinejad, 2010). 

Recentemente, uma abordagem clínica diferente tem sido preconizada para induzir a 

revascularização de dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta, possibilitando o 

fechamento apical “espontâneo” (Huang, 2008; Lovelace et al., 2011). De acordo com esta 

abordagem, realiza-se a desinfecção do canal radicular, empregando irrigação com hipoclorito 

de sódio, seguida da aplicação de uma pasta triantibiótica (Trimix), composta de ciprofloxacino, 

metronidazol e minociclina (Hoshino et al., 1996; Sato et al., 1996; Windley et al., 2005; Murray 

et al., 2007; Reynolds et al., 2009; Cohenca et al., 2010; Silva et al., 2010; Wang et al., 2010; 

Barnes e Patel, 2011; Lin e Rosenberg, 2011; Lovelace et al., 2011; Nosrat et al., 2011). Esta 

pasta permanece no canal radicular por períodos que variam de dias a meses de acordo com os 

diferentes trabalhos (Banchs e Trope, 2004; Windley et al., 2005; Thibodeau e Trope, 2007; 

Ding et al., 2009; Akgun et al., 2009; Kim et al., 2010; Petrino et al., 2010; Lovelace et al., 

2011). Após a remoção da pasta, efetua-se ou não a indução de sangramento para preencher o 
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canal radicular, promovendo a formação de coágulo sanguíneo abaixo da junção 

amelocementária. Uma camada de MTA é inserida sobre o coágulo sanguíneo e efetua-se o 

selamento coronário (Banchs e Trope, 2004; Hargreaves et al., 2008; Jung et al., 2008; 

Reynolds et al., 2009; Cohenca et al., 2010; Silva et al., 2010; Yamauchi et al., 2011). O 

objetivo desta técnica é permitir a revascularização do canal radicular e a continuidade da 

formação radicular, por meio do desenvolvimento normal da espessura das paredes dentinárias, 

do comprimento da raiz e da morfologia apical (Thibodeau et al., 2007; Huang, 2008; Jung et 

al., 2008; Trope, 2008; Lovelace et al., 2011; Nosrat et al., 2011). 

Em relação à pasta Trimix, estudo in vitro, avaliando a eficácia antibacteriana dos 

componentes desta medicação isoladamente ou em combinação frente às bactérias de dentina e 

polpa infectadas e também presentes em lesão periapical, mostrou que nenhum deles sozinho 

eliminou todas as bactérias, mas, quando utilizados em associação, eliminaram as bactérias de 

todas as amostras (Hoshino et al., 1996). A associação destes medicamentos também foi efetiva 

em eliminar bactérias de camadas profundas da dentina radicular (Sato et al., 1996).  

A indicação da Trimix está baseada essencialmente em relatos de casos clínicos de 

sucesso na revascularização de dentes, apresentando necrose pulpar, com ou sem lesão 

periapical e com rizogênese incompleta (Banchs e Trope, 2004; Jung et al., 2008; Akgun et al., 

2009; Bose et al., 2009; Ding et al., 2009; Leung, 2010; Petrino et al., 2010; Nosrat et al., 

2011; Torabinejad e Turman, 2011). Até o momento, são escassos os estudos que avaliaram a 

compatibilidade biológica desta pasta em diferentes períodos de tempo (Scarparo et al., 2011; 

Gomes-Filho et al., 2012), tendo sido especulado que a pasta Trimix seria tóxica aos tecidos 

(Wang et al., 2010), promovendo lesão tecidual e retardo no reparo (Silva et al., 2010). 

Diante de lesão tecidual, múltiplos sinais químicos são ativados para desencadear uma 

resposta imuno-inflamatória do hospedeiro, visando ao reparo do tecido lesado (Coussens e 

Werb, 2002; Bilate, 2007). Inicialmente, a inflamação induz uma resposta angiogênica, 

produzindo tecido de granulação que pode ter destinos diferentes: (1) a neoformação vascular 

fornece oxigênio, nutrientes e leucócitos para a área lesada, favorecendo a reparação tecidual 

seguida da regressão vascular ou (2) leucócitos ativados liberam citocinas e enzimas 

proteolíticas, levando à persistência da reposta inflamatória e à excessiva angiogênese (Arroyo e 

Iruela-Arispe, 2010). 

Citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) são consideradas mediadores clássicos da inflamação e também se comportam como 
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reguladores da angiogênese. Já a interleucina-17 (IL-17) atua por meio da ativação celular para 

produção de mais citocinas pró-inflamatórias. Por outro lado, o fator de crescimento 

transformador-β (TGF-β) atua principalmente como inibidor do processo inflamatório e agente 

fibrinogênico (Beklen et al., 2007; Bilate, 2007; Abbas et al., 2008; Fukushima et al., 2010). 

Diante da baixa tensão de oxigênio gerada pelo processo inflamatório, o fator induzido 

pela hipóxia (HIF-1α) promove a expressão de citocinas pró-inflamatórias e pró-angiogênicas 

por células do infiltrado inflamatório (Carmi et al., 2009; Semenza, 2009; Imtiyaz e Simon, 

2011). Em contrapartida, em condições de tensão normal de oxigênio, citocinas, como IL-1-β e 

TGF-β, são capazes de induzir  a produção de HIF-1α (Thornton et al., 2000; McMahon et al., 

2006).   

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), o principal estimulador da 

angiogênese, é induzido pelo HIF-1α ou por citocinas e fatores de crescimento como IL-1β, IL-

17, TNF-α e TGF-β. O VEGF está envolvido em vários estágios do desenvolvimento vascular, 

devido à sua habilidade em induzir respostas das células endoteliais, incluindo proliferação, 

migração, especialização e sobrevivência (Zachary e Gliki, 2001; Ferrara et al., 2003). 

Adicionalmente, o VEGF possui efeito pró-inflamatório (Moromizato et al., 2000; Sakurai et al., 

2003; Usui et al., 2004), aumentando a permeabilidade do endotélio vascular (Bates  et al., 

2002), promovendo a vasodilatação (Hood et al., 1998; Kroll e Waltenberger, 1999) e 

estimulando o recrutamento de células inflamatórias e expressão das metaloproteinases da 

matriz, as MMPs (Pepper et al., 1991; Unemori et al., 1992; Mandriota  et al., 1995).  

As MMPs constituem um grupo de enzimas responsáveis pela degradação dos 

componentes da matriz extracelular e da membrana basal (Navarro et al., 2006), sendo 

induzidas via fatores de crescimento e citocinas, tais como IL-1β, TNF-α, TGF-β e VEGF 

(Birkedal-Hansen, 1993). Ao mesmo tempo em que favorece os processos de remodelação e 

reparo tecidual, o excesso da atividade das MMPs nos tecidos pode provocar debilidade no 

reparo da matriz extracelular. Dentre estas proteases, as MMPs -2 e -9 são conhecidas por 

degradar o colágeno nativo e o desnaturado, portanto apresentando importante papel na 

inflamação e angiogênese (Visse e Nagase, 2003). 

A atividade das MMPs é controlada por meio dos inibidores endógenos específicos das 

metaloproteinases, os TIMPs (Leung et al., 1989; Howard et al., 1991; Ferrara et al., 1998; 

Lamoreaux et al., 1998; Sternlicht e Werb, 2001; Hiratsuka et al., 2002; Accorsi-Mendonça et 

al., 2005; Stetler-Stevenson e Seo, 2005). Estes inibidores são proteínas pequenas e 
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multifuncionais que regulam o nível de ativação das MMPs e sua habilidade de hidrolisar um 

determinado substrato (Birkedal-Hansen, 1993; Souza e Line, 2002). Desta forma, o equilíbrio 

entre a produção de MMPs e a de TIMPs representa o ponto principal para a homeostase da 

matriz extracelular (Navarro et al., 2006; Piotrowski et al., 2009).     

Assim, uma vez que o uso/indicação da pasta Trimix está baseado essencialmente em 

relatos de casos clínicos de dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta (Banchs e 

Trope, 2004; Jung et al., 2008; Akgun et al., 2009; Bose et al., 2009; Ding et al., 2009; Kim et 

al., 2010; Leung, 2010; Petrino et al., 2010; Thomson e Kahler, 2010; Nosrat et al., 2011; 

Torabinejad e Turman, 2011) sem comprovações científicas do seu papel na biologia tecidual, os 

objetivos do presente estudo foram: 

1) Caracterizar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à pasta Trimix por 

microscopia óptica convencional; 

2) Avaliar a expressão gênica local de citocinas pró e anti-inflamatórias, do HIF-1α, VEGF, MMPs 

e TIMPs induzida pela Trimix. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente estudo foi analisado e aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, protocolo no 

185/2009 (Anexo A). Os experimentos com animais realizados neste trabalho foram conduzidos 

de acordo com as recomendações desta Comissão. 

Foram utilizados 70 camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, machos, com 6 a 7 

semanas de idade, pesando de 20 a 25 gramas, distribuídos em 4 grupos. Cada animal recebeu 

dois implantes dorsais compostos de tubos de polietileno vazios ou contendo uma das 

substâncias avaliadas: pasta Trimix ou pasta de Ca(OH)2 (Calen - S.S.White Artigos Dentários 

Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), que foi empregada como controle. A pasta Trimix foi preparada 

imediatamente antes de ser implantada no tecido subcutâneo, manipulando-se partes iguais de 

ciprofloxacino, metronidazol e minociclina, nas concentrações de 200mg cada uma (Bioquant – 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) com água destilada esterilizada, obtendo-se uma pasta de 

consistência cremosa (Reynolds et al., 2009). Como controle adicional, foram utilizados animais 

que não receberam a implantação dos tubos.  
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Preparo dos tubos de polietileno 

Foram utilizados tubos de polietileno (Embramed, São Paulo, SP, Brasil) de 1,5mm de 

diâmetro interno e 10mm de comprimento, os quais tiveram uma extremidade fechada com o 

auxílio de uma pinça clínica aquecida. Após terem sido esterilizados por óxido de etileno, os 

tubos foram preenchidos com as pastas avaliadas, sob condições de assepsia (fluxo laminar), 

imediatamente antes de sua implantação. 

 
Procedimento operatório 

Para o procedimento cirúrgico, os animais foram anestesiados pela associação de 

cloridrato de quetamina (Dopalen, Agribrands, Saúde Animal, Paulínia, SP, Brasil) - 1mL/Kg e 

xilazina (Rompun, Bayer, Saúde Animal, São Paulo, SP, Brasil) - 0,5mL/Kg, administrada via 

intramuscular. Em seguida, foi realizada a tricotomia da região dorsal e antissepsia com solução 

de clorexidina a 2,0% (Bioquant).  

O procedimento cirúrgico consistiu de duas incisões de 0,5cm, efetuadas com tesoura 

cirúrgica, nas regiões escapulares do dorso de cada animal, seguidas de divulsão com tesoura 

de ponta romba, formando duas bolsas no tecido subcutâneo com bases a 20mm das linhas de 

incisão. Em cada bolsa, foi implantado um tubo de polietileno com a medicação, tomando-se o 

cuidado de se colocarem os tubos não paralelos à linha de incisão para evitar sua expulsão e 

mobilidade. Em cada animal, os dois tubos implantados continham a mesma substância. 

Após a sutura, com fio de seda 4-0 (Ethicon Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil), 

os animais foram mantidos em gaiolas individuais no biotério do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e alimentados com dieta padrão de laboratório e 

livre acesso à água.  

 
Avaliação histopatológica 

A avaliação histopatológica foi efetuada nos grupos das pastas Trimix e Calen, que foi 

empregada como controle. O quadro 1 apresenta a distribuição dos grupos. 
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Quadro 1 – Divisão dos grupos, substâncias empregadas, número de animais e períodos experimentais. 

 
Decorridos os períodos experimentais de 7, 21 e 63 dias, 5 camundongos do grupo Calen 

e do grupo Trimix, escolhidos ao acaso, foram anestesiados, a tricotomia dorsal foi realizada e 

os implantes foram removidos juntamente com o tecido conjuntivo subcutâneo e a pele 

adjacente (n = 10 implantes por grupo em cada período). Em seguida, os animais foram 

eutanizados por sobredose anestésica. Os tecidos foram fixados em formol tamponado a 10% 

por 24 horas e submetidos ao processamento histotécnico.  

Os espécimes foram desidratados em soluções crescentes de álcool etílico (80%, 95%, 

30 minutos cada um e 100%, 4 trocas de 1 hora cada uma). Após o último álcool, foram 

efetuados três banhos de xilol (30 minutos cada um), dois banhos de parafina (2 horas cada 

um) e inclusão dos espécimes em parafina, que foram orientados de maneira a permitir cortes 

histológicos do implante em seu sentido longitudinal. Cortes semi-seriados foram obtidos com 

6μm e com 7μm de espessura da região correspondente à parte central do tubo e corados com 

hematoxilina e eosina e com picrosírius vermelho, respectivamente.  

Picrosírius vermelho  

Os cortes foram desparafinizados, hidratados em série decrescente de alcoóis, lavados 

em água corrente, deixados em solução de ácido fosfomolibdico a 2% por 2 minutos e lavados 

em água. Em seguida, os cortes foram deixados em solução vermelho da síria a 0,1% por 90 

minutos e lavados em água corrente. Os cortes foram passados pelo HCl 0,01N por 2 minutos e 

lavados em água corrente. Por último, foram desidratados, diafanizados, e as lâminas foram 

montadas. 

As análises qualitativa e quantitativa, foram efetuadas em microscópio de luz 

convencional Leica (Leica DMR; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha), examinando a 

extremidade do implante em que as pastas Calen e Trimix ficaram em contato com tecido 

Períodos 

Substâncias 

Calen (controle) Trimix 

7 dias 
5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

21 dias 
5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

63 dias 
5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 
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subcutâneo. Foram avaliados três cortes de cada implante, mantendo-se um intervalo mínimo 

de 50µm entre os cortes (Bortolo, 2009).  

Na análise qualitativa, foram analisados os parâmetros de resposta biológica, incluindo a 

presença e extensão da cápsula fibrosa, do infiltrado inflamatório, de necrose, ocorrência de 

fibroblastos e vascularização.  

Para a análise quantitativa, foi utilizado o programa Leica QWin v3 (Leica Imaging 

Systems Ltd; Cambridge, Inglaterra) em conjunto com uma videocâmera (Leica DFC 300FX; 

Leica Microsystems AG, Heerbrugg, Suíça) acoplada ao microscópio e um computador on-line. 

Foram avaliados:  

- O número de células inflamatórias presentes em quatro campos histológicos de 100µm2 cada 

um;  

- O número de vasos, suas áreas em µm2 e a densidade vascular em quatro campos histológicos 

de 100µm2 cada um. Os vasos sanguíneos foram definidos como estruturas com luz e com 

presença ou não de hemácias, sendo delineados manualmente, contados e a área delimitada 

por cada vaso calculada pelo programa Leica QWin (Kyriakides et al., 2001; Ho et al., 2004). A 

densidade vascular foi obtida por meio da relação entre área e número de vasos por campo 

histológico (Prado et al., 2000; Kyriakides et al., 2001); e 

- O percentual relativo de colágeno, expresso em porcentagem (%) de colágeno por área, de 

quatro campos histológicos dos cortes corados com picrosírius vermelho (Campos et al., 2011). 

As análises foram realizadas às cegas por um único avaliador calibrado. Todos os 

procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 
RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) 

As reações de RT-qPCR foram realizadas nos grupos que portavam tubo vazio, pastas 

Calen e Trimix, nos períodos experimentais de 7 e 21 dias utilizando 5 animais de cada grupo. 

Também foram usados animais que não receberam os tubos (controle adicional). O quadro 2 

apresenta a distribuição dos grupos. 
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Quadro 2 – Divisão dos grupos, substâncias empregadas, número de animais e períodos experimentais. 

 
Foram realizadas anestesia, tricotomia, antissepsia, incisão, divulsão e cuidadosa 

remoção da “cápsula” de tecido conjuntivo subcutâneo presente na extremidade aberta de cada 

um dos dois tubos de polietileno implantados em cada animal. Em seguida, as duas “cápsulas” 

retiradas foram colocadas em miniplaca RNase e DNase-free, a qual estava sobre o gelo. Os 

resíduos de pasta junto às “capsulas” foram removidos com irrigação usando soro fisiológico 

gelado. As duas “cápsulas” foram maceradas, usando-se lâmina de bisturi n°15 e inseridas em 

um tubo RNase e DNase-free, contendo 500μl de Trizol (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, 

CA, EUA). Nos animais que não receberam os implantes, foi efetuada a remoção do tecido 

conjuntivo subcutâneo na região dorsal, usando-se pinça e tesoura cirúrgica. As amostras foram 

congeladas a -80°C até o momento da extração do RNA.  

 
Extração do RNA total e confecção do DNA complementar (cDNA) 

Para extração do RNA, foi utilizado o método que combina o uso do Trizol seguido da 

utilização parcial do Kit de extração Illustra™ RNAspin Mini (GE Healthcare, Alemanha). 

Inicialmente os espécimes foram descongelados e permaneceram em temperatura ambiente 

para a extração do RNA. Acrescentaram-se 200μL de clorofórmio (Merck, Frankfurt, Alemanha), 

e o macerado foi misturado por agitação manual durante 15 segundos e centrifugado a 

12.000xg, por 15 minutos a 4ºC, com o objetivo de separar a solução em 3 fases distintas: fase 

aquosa superior (RNA), fase intermediária (restos de células e proteínas desnaturadas) e fase 

inferior (Trizol e clorofórmio). A fase aquosa superior foi processada, usando-se o Kit de 

extração RNAspin Mini, e o RNA foi isolado de acordo com as normas do fabricante. Após a 

extração, foram determinadas quantidade, pureza e qualidade do RNA, usando-se um 

espectrofotômetro (Thermo Scientific NanoDrop™ 1000, Wilmington, DE, EUA). 

O RNA purificado foi submetido à confecção do cDNA com a enzima Transcriptase 

Reversa SuperScript™ III (Invitrogen Life Technologies). Foram adicionados 1µL (500µg/mL) de 

Períodos 

Substâncias 

Vazio Calen Trimix Sem implante 

7 dias 
5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

 

21 dias 
5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais
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Oligo (dT)12-18, 1µL de mix dNTP 10mM, 1µg do RNA extraído e água destilada para 14µL de 

volume final para cada reação. A reação foi incubada a 65°C por 5 minutos em termociclador 

PTC-100 (MJ Research, Watertown, EUA), seguida de incubação no gelo por 5 minutos. A 

seguir, foram adicionados à reação, o mix contendo 4µL de tampão, 1µL de DTT 0,1mM e 1µL 

de enzima Transcriptase Reversa SuperScript™ (200U/µL), totalizando 20µL de volume final de 

reação, conforme recomendações do fabricante (Invitrogen Life Technologies). A reação foi 

então prosseguida com incubação a 50°C por 60 minutos e inativação a 70°C por 15 minutos. O 

cDNA confeccionado foi diluído 4 vezes, adicionando-se 60µL de água destilada esterilizada ao 

volume final após a reação. 

 
Detecção e quantificação das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α e IL-17) e anti-

inflamatória (TGF-β), VEGF, HIF-1α, MMP-2 e -9 e TIMP-1 e -2 

A análise de transcritos de genes de citocinas (IL-1β, TNF-α, IL-17 e TGF-β), VEGF, 

HIF-1α, metaloproteinases (MMP-2 e -9) e seus inibidores (TIMP-1 e -2) foi realizada com cDNA 

confeccionado a partir do RNA extraído das “cápsulas” de tecido conjuntivo subcutâneo dos 

camundongos. A reação RT-qPCR foi realizada com 6,5µL de SYBR Green Mix (Invitrogen Life 

Technologies), 0,5µL de cada primer (senso e antisenso) a 10µM, 5µL do cDNA sintetizado a 

partir de 1µg de RNA extraído e H2O destilada esterilizada suficiente para volume final de 15µL. 

A reação foi submetida ao aparelho Step One Plus (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e 

compreendeu de 2 minutos a 50ºC, 2 minutos a 95º C, e quarenta ciclos de 15 segundos a 

95ºC, 30 segundos a 58º C e 30 segundos a 72ºC. Nas reações SYBR Green, um ciclo final de 

20 minutos com temperatura crescente de 60 a 95°C foi empregado para a obtenção de uma 

curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para análise da especificidade de 

amplificação. Os resultados foram normalizados com β-actina e analisados com base no valor de 

Ct (cycle threshold) ou linha de corte. O resultado foi calculado com a fórmula  ∆Ct = Ct gene 

estudado – Ct β-actina; ∆∆Ct = ∆Ct amostra – ∆Ct amostra calibradora, sendo que esta foi 

definida como a média de ∆Ct de cinco amostras sem implante. O número de vezes de 

expressão diferencial no mRNA comparado com o controle foi definido pela fórmula 2-∆∆Ct, de 

acordo com o “User’s Bulletin #2 (P/N 4303859)” da empresa fabricante do aparelho (Applied 

Biosystem).  

Como controle adicional das reações de RT-qPCR, foram utilizadas amostras cujo cDNA 

foi confeccionado na ausência de Transcriptase Reversa SuperScript™ (falso cDNA), com a 

finalidade de  averiguar se não poderia estar ocorrendo amplificação de DNA genômico nas 
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amostras “reais” ao invés da expressão gênica em decorrência dos estímulos estudados. 

Os primers e sequências utilizados durante a reação RT-qPCR foram desenhados usando 

o PrimerExpress software (Applied Biosystems, Warrington, UK), com sequência de nucleotídeos 

presentes no banco de dados GenBank e estão descritos no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Relação dos primers e sequências utilizadas. 

 

Análise estatística 

Os dados da foram analisados por meio do programa estatístico Graph Pad Prism 5.01 

(Graph Pad Software In., San Diego, CA, EUA). Para os resultados da avaliação histopatológica 

foi empregado teste t de Student. Os resultados do RT-qPCR foram analisados por meio da 

ANOVA, seguida do pós-teste de Tukey. Os dados foram apresentados como a média e erro- 

padrão da média. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

 

Gene Senso Antisenso 

β-ACTINA   5’- AGT GCT TCT AGG CGG ACT GTT - 3’        5’- GCC ATG CCA ATG TTG TCT CT - 3’ 

IL-1β           5’- TAG CAG TGA TGA GAA TGA CCT GTT C - 3’ 5’- TTG GAA GCA GCC CTT CAT CT - 3’ 

IL-17          5’- TCT GTG CCA TCT CTG ATG CTG TTG GCT - 3’ 5’-TCG CTG CTG CCT TAC CTG TA - 3’ 

TGF-β         5’- TGA ACC AAG GAG ACG GAA TAC A - 3’ 5’- GGA GTT TGT TAT CTT TGC TGT CAC A - 3’ 

TNF-α         5’- TGT GCT CAG AGC TTT CAA CAA - 3’ 5’- CTT GAT GGT GGT GCA TGA GA - 3’ 

HIF-1α        5´-TCAAGTCAGCAACGTGGAAG-3´    5´-TATCGAGGCTGTGTCGACTG-3´ 

VEGF          5’- TTA CTG CTG TAC CTC CAC C - 3’  5’- ACA GGA CGG CTT GAA GAT G - 3’ 

MMP-2       5’- CTG ATG GCA CCC ATT TAC ACC T - 3’ 5’-GAT CTG AGC GAT GCC ATC AAA - 3’ 

MMP-9       5’- AGA GAT GCG TGG AGA GTC GAA - 3’ ’ 5’- AAG GTT TGG AAT CTG CCC AGG - 3’ 

TIMP-1       5’- CTA TCC CTT GCA AAC TGG AGA - 3’ 5’- ACC TGA TCC GTC CAC AAA CA - 3’ 

TIMP-2       5’- CAA GTT CTT CGC CTG CAT CAA - 3’ 5’- TCG AAA CCC TTG GAG GCT T - 3’ 
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RESULTADOS 

 
Da avaliação histopatológica 

A pasta Trimix induziu a formação de tecido reacional espesso com resposta inflamatória 

exuberante, formação de tecido de granulação apresentando densa rede de vasos sanguíneos 

congestos e grande quantidade de células inflamatórias, com predomínio de neutrófilos 

polimorfonucleares em todos os períodos. O grupo Calen (controle), aos 7 dias, apresentou 

tecido reacional moderadamente espesso, com predomínio de células inflamatórias do tipo 

leucócitos polimorfonucleares. Aos 21 e 63 dias, foram observadas poucas células inflamatórias 

do tipo linfomononucleares, presença de fibroblastos dispostos entremeados por numerosas 

fibras colágenas, que se apresentavam de forma organizada, indicando reparo (Figura 1).  

Em relação ao número de células inflamatórias (Figura 2), houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos Trimix e Calen aos 7, 21 e 63 dias, com o grupo 

Trimix apresentando maior número de células inflamatórias em todos os períodos (p<0,05). O 

número de células inflamatórias no grupo Calen diminuiu com o tempo (p<0,05), o que não 

ocorreu com o grupo Trimix (p>0,05).  

Considerando o número de vasos sanguíneos (Figura 3), não houve diferença entre os 

grupos Trimix e Calen nos 3 períodos experimentais (p>0,05). Quando analisada a área dos 

vasos sanguíneos, houve diferença entre os grupos Trimix e Calen (p<0,05) nos períodos de 7, 

21 e 63 dias, havendo a presença de vasos mais calibrosos no grupo Trimix (Figura 4) e 

consequentemente maior densidade vascular (p<0,05) como mostrado na Figura 5.  

Foi também realizada a avaliação do diâmetro e perímetro dos vasos a partir dos 

resultados da área vascular, obtendo-se as mesmas diferenças encontradas na comparação 

da área e densidade vascular (dados não mostrados). 
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Figura 1 - Aspectos microscópicos da resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos às 
pastas Calen e Trimix nos períodos de 7, 21 e 63 dias. (Hematoxilina e eosina; barra = 
200µm). 
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Figura 2 - Comparação do número de  células  inflamatórias
               7, 21 e 63 dias após a implantação dos tubos nos
               grupos Calen e Trimix.

Figura 3 - Comparação  do número de  vasos 7, 21 e 63
                dias após a implantação dos tubos nos grupos
                Calen e Trimix. ns = não significante.

Figura 4 - Comparação da área dos vasos 7, 21 e 63 dias
               após a implantação dos  tubos nos grupos Calen
               e Trimix.
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Figura 5 - Comparação da densidade vascular 7, 21 e 63
                dias após a implantação dos tubos nos grupos
                Calen e Trimix.

 
 

Em relação ao colágeno, aos 7 dias o grupo Trimix apresentou maior percentual 

relativo de colágeno por área comparado ao grupo Calen (p<0,05). Aos 21 e 63 dias, o grupo 

Trimix apresentou menor quantidade de colágeno que o grupo Calen (p<0,05 e p<0,0001, 

respectivamente). Houve aumento da colagenização de forma estatisticamente significativa e 

progressiva no grupo Calen a partir de 21 dias (p<0,05), por meio da deposição de colágeno 

fino do tipo III, seguido de colágeno denso do tipo I. Contrariamente, a porcentagem de 

colágeno por área diminuiu no grupo Trimix do período de 7 para 21 dias (p<0,05), como 

mostrado na Figura 6.  
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Do RT-qPCR 

Os resultados da análise da expressão de RNAm dos genes relacionados à resposta 

imuno-inflamatória e angiogênese por meio do RT-qPCR (Figuras 7 e 8) revelaram que, nos dois 

períodos estudados, todos os genes foram expressos similarmente nos grupos tubo vazio e 

Calen (p>0,05), com exceção da MMP-2 aos 7 dias e MMP-9 aos 21 dias (p<0,05).  

Aos 7 dias, houve maior expressão dos genes IL-1β, TNF-α, IL-17, TGF-β, HIF-1α, VEGF 

e TIMP-1 no grupo Trimix (p<0,05) em comparação aos grupos que receberam tubos contendo 

Calen ou tubo vazio. Neste período não houve diferença na expressão do gene MMP-9 entre os 

grupos Calen e Trimix (p>0,05), mas no grupo Trimix a expressão foi superior comparado ao 

grupo tubo vazio (p<0,05). A expressão de MMP-2 foi superior no grupo Calen comparado ao 

Trimix e ao tubo vazio (p<0,05), enquanto que TIMP-2 apresentou expressão superior no grupo 

Calen em comparação ao Trimix, o qual não apresentou diferença do grupo tubo vazio 

(p>0,05). 

Aos 21 dias, a expressão de IL-1β, IL-17, HIF-1α e MMP-2  foi estatisticamente maior no 

grupo Trimix em relação a pasta Calen e àqueles animais que receberam o tubo vazio (p<0,05). 

Contrariamente MMP-9 apresentou expressão superior no grupo Calen comparado à pasta 

Trimix e tubo vazio (p<0,05). O gene TIMP-1 foi expresso sem diferença nos grupos Calen e 

Timix (p>0,05) e de forma inferior em relação ao grupo que recebeu tubo vazio comparado ao 

grupo Trimix (p<0,05). Com relação aos genes VEGF, TNF-α, TGF-β e TIMP-2, não houve 

diferença da expressão nos animais que receberam quaisquer intervenções (p>0,05).  

Considerando apenas o grupo Calen, os genes IL-1β, TGF-β, HIF-1α e TIMP-2 foram 

expressos sem diferença estatisticamente significante nos dois períodos avaliados (p>0,05). No 

período de 21 dias, observou-se aumento na expressão dos genes IL-17, VEGF e MMP-9 

(p<0,05, p<0,05 e p<0,0001, respectivamente). Por outro lado, houve redução da expressão de 

TNF-α, MMP-2 e TIMP-1 aos 21 dias (p<0,05). 

No grupo Trimix, houve manutenção de elevada expressão dos genes IL-1β e TGF-β 

entre os dias 7 e 21 (p>0,05). Os genes TNF-α, HIF-1α e TIMP-1 apresentaram diminuição de 

sua expressão aos 21 dias (p<0,0001, p<0,0001 e  p<0,05, respectivamente); enquanto IL-17, 

VEGF, MMP-9, MMP-2 e TIMP-2, contrariamente, tiveram expressão aumentada no decorrer dos 

períodos experimentais (p<0,0001, p<0,05, p<0,0001, p<0,0001 e p<0,05, respectivamente).  
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Figura 7 - Comparação da expressão de genes envolvidos na resposta tecidual frente ao tubo vazio, à 

pasta Calen e à Trimix nos períodos de 7 e 21 dias. Dentro de cada período, diferenças 
estatísticas foram representadas por letras diferentes. A linha tracejada corresponde à média 
da expressão gênica do controle adicional (sem implante) nos períodos avaliados. 
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Figura 8 - Comparação da expressão de genes envolvidos na resposta tecidual frente ao tubo vazio, à 

pasta Calen e à Trimix nos períodos de 7 e 21 dias. Dentro de cada período, diferenças 
estatísticas foram representadas por letras diferentes. A linha tracejada corresponde à média 
da expressão gênica do controle adicional (sem implante) nos períodos avaliados. 

 
Analisando a relação MMP-2 e TIMP-2, nos dois períodos avaliados, os resultados 

monstraram que no grupo Calen houve redução progressiva de MMP-2 (p<0,05), ao passo que 

a expressão de TIMP-2 sofreu aumento, embora não estatisticamente significante. No grupo 

Trimix, percebeu-se um aumento progressivo tanto da expressão MMP-2 quanto de TIMP-2 com 

o decorrer do tempo (p<0,05). Quando analisada a expressão de MMP-9 e TIMP-1, os 

resultados determinaram relação inversamente proporcional das expressões destes genes nos 

grupos Calen e Trimix, ou seja, houve aumento progressivo de MMP-9 (p<0,0001) e redução de 

TIMP 1 (p<0,05) com o tempo. Estes resultados podem ser mais bem observados nas Figuras 9-

12. 
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Figura 9 - Relação da expressão de MMP-2 e TIMP-2
               frente à pasta Calen nos períodos  de 7 e
               21 dias.

Figura 10 - Relação da expressão de MMP-9 e TIMP-1
                 frente à pasta Calen nos períodos  de 7 e
                 21 dias.

Figura 11- Relação da expressão de MMP-2 e TIMP-2
                frente à pasta Trimix nos períodos  de 7 e
                21 dias.

Figura 12 - Relação da expressão de MMP-9 e TIMP-1
                 frente à pasta Trimix nos períodos  de 7 e
                 21 dias.

DISCUSSÃO 
 
 
Do modelo experimental utilizado 

Este estudo foi realizado com base na norma ISO 10993-6 (2007) que descreve o 

método para comparação da resposta biológica de substâncias implantadas no tecido 

subcutâneo de animais, com o objetivo de caracterizar a evolução da resposta tecidual frente 

aos materiais avaliados. Os efeitos locais são avaliados por meio da comparação da resposta 

tecidual induzida pelo material-teste e pelo material-controle, que por sua vez deve apresentar 

biocompatibilidade e aceitabilidade clínica. Deste modo, os efeitos locais desencadeados pelos 
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espécimes teste, neste trabalho representado pela pasta Trimix, foram comparados à resposta 

tecidual induzida pelos espécimes controle, a pasta Calen, a qual possui características de 

biocompatibilidade bem estabelecidas (Leonardo et al., 1993; Nelson-Filho et al., 1999; 

Delgado, 2002), além de aceitabilidade clínica (Faria et al., 2004; Faria et al., 2005; Leonardo, 

2005; Nelson-Filho et al., 2006). 

O método de implantação de materiais no tecido subcutâneo de animais é classificado 

como teste secundário para avaliação da resposta tecidual de materiais endodônticos, sendo 

largamente utilizado e aceito (Olsson et al., 1981). No presente estudo, optou-se por este tipo 

de avaliação devido à escassez de estudos avaliando a resposta biológica da pasta Trimix em 

diferentes períodos de tempo (Scarparo et al., 2011; Gomes-Filho et al., 2012) e, também, 

devido ao seu uso clínico como medicação intracanal estar baseado essencialmente em relatos 

de sucesso de casos clínicos (Banchs e Trope, 2004; Jung et al., 2008; Akgun et al., 2009; Bose 

et al., 2009; Ding et al., 2009; Leung, 2010; Petrino et al., 2010; Nosrat et al., 2011; 

Torabinejad e Turman, 2011), sem comprovações científicas do seu papel na biologia tecidual. 

Animais de diversas espécies podem ser utilizados nestes testes, como cão, coelho, rato 

e camundongo, entre outros. Porém, o camundongo é o mais utilizado e o mais conhecido 

cientificamente (Chorilli et al., 2007), devido principalmente ao fato de ser mamífero, pequeno, 

muito prolífero, ter período de gestação curto, ser de fácil domesticação e manutenção (Santos, 

2002), além de apresentar os mesmos sistemas e órgãos que os humanos (Willis-Owen e Flint, 

2006). Do mesmo modo que Silva et al. (2009) e Queiroz et al. (2011), no presente trabalho 

foram utilizados camundongos isogênicos machos, devido ao ciclo hormonal das fêmeas que 

poderia interferir nos resultados. Ademais, os animais tiveram a mesma origem e padrões de 

idade, peso e saúde semelhantes, possibilitando resposta biológica homogênea ao mesmo 

estímulo. 

Para acondicionamento das pastas avaliadas, optou-se pelo tubo cilíndrico de 

polietileno, baseado na literatura que mostra biocompatibilidade deste material (Torneck, 1966; 

1967; Olsson et al., 1981; Garcia et al., 2008; Silva et al., 2009; Queiroz et al., 2011; Gomes-

Filho et al., 2012), sendo, portanto, largamente empregado e aceito em protocolos para testes 

de resposta biológica em tecido subcutâneo de camundongos. Os tubos utilizados possuíam 

10mm de comprimento por 1,5mm de diâmetro interno e apenas uma das extremidades 

abertas, com o objetivo de simular as condições do canal radicular e permitir o contato do 

material testado com o tecido conjuntivo subcutâneo. Desta forma, foi possível estabelecer a 
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quantidade do material a ser implantada e, ao mesmo tempo, limitar e padronizar a área para 

análise da resposta biológica, favorecendo condições similares para comparação (Cintra et al., 

2010). 

Os períodos avaliados neste estudo foram de 7, 21 e 63 dias (Silva et al., 2009; Queiroz 

et al., 2011). Conforme a norma ISO 10993-6 (2007), para teste de implantação de curta 

duração, os períodos testes devem ser determinados de acordo com o tempo de exposição 

clínica, variando de 1 até 4 semanas, e ser continuados até alcançado um estado de equilíbrio 

no que diz respeito à resposta biológica, aproximadamente por volta de 9 semanas. Assim, no 

presente estudo, foram determinados os períodos de 7 e 21 dias por serem mais comumente 

encontrados na literatura para o tempo de permanência da pasta Trimix nos canais radiculares 

(Jung et al., 2008; Ding et al., 2009; Petrino et al., 2010; Nosrat et al, 2011), sendo continuado 

até ser alcançado um estado de equilíbrio da população celular, aos 63 dias. 

 
Da avaliação histopatológica 

O objetivo inicial do presente estudo foi caracterizar a resposta do tecido conjuntivo 

subcutâneo de camundongos frente à pasta Trimix. Observou-se que a pasta Trimix ocasionou 

em todos os períodos avaliados resposta inflamatória de grande intensidade, caracterizada por 

grande infiltrado inflamatório composto principalmente de neutrófilos e células 

linfomononucleares, resposta angiogênica exacerbada e deposição insatisfatória de colágeno, 

denotando agressão tecidual mesmo aos 63 dias. Apesar de ter apresentado número de vasos 

sanguíneos semelhante ao grupo Calen (p>0,05), as áreas vasculares e, consequentemente, a 

densidade vascular apresentaram-se maiores no grupo Trimix (p<0,05). Paralelamente, 

enquanto no grupo Trimix as áreas dos vasos e densidade vasculares permaneceram 

semelhantes nos três períodos avaliados neste estudo (p>0,05); no grupo Calen, houve 

diminuição progressiva das áreas vasculares e da densidade vascular (p<0,05). Estes resultados 

direcionam para o fato de que, nos períodos iniciais, a inflamação induz resposta angiogênica, 

produzindo tecido de granulação que pode ter evolução diferente: (1) no caso da pasta Calen, 

acredita-se que a neoformação vascular forneceu oxigênio, nutrientes e leucócitos para a área 

lesada, favorecendo a reparação tecidual e posteriormente ocorreu a regressão vascular; (2) em 

contrapartida, frente à continuidade da irritação tecidual provocada pela Trimix, provavelmente 

houve manutenção da ativação leucocitária e liberação contínua de citocinas e enzimas 

proteolíticas, levando à persistência da reposta inflamatória e à excessiva angiogênese (Arroyo e 

Iruela-Arispe, 2010).  
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Também foi evidenciada a diminuição da quantidade de colágeno no grupo Trimix do 

período de 7 para 21 dias (p<0,05). Contrariamente, foi evidenciada a deposição de colágeno a 

partir dos 21 dias no grupo Calen (p<0,05). Sabe-se que a deposição do colágeno após uma 

lesão é um marco do reparo tecidual. Tem sido demonstrado que as fibras que compõem a 

área reparada são inicialmente compostas de colágeno do tipo III (fibras finas), sendo 

substituído por colágeno tipo I, composto por fibras densas (Junqueira et al., 1973; Vaz et al., 

2009). Os dois padrões distintos de colágeno foram visualizados, sendo que as fibras se 

tornaram espessadas, mudando de verde (Tipo III) para amarelo/vermelho (tipo I) com o 

decorrer do tempo, mostrando a evolução do reparo tecidual no grupo Calen, mas não no 

grupo Trimix. 

Estes achados mostram persistência de irritação tecidual que pode ter culminado em 

reação inflamatória persistente e retardo no processo do reparo em função do tempo em 

comparação à pasta Calen.  

Os resultados do presente trabalho confirmam especulações de que a Trimix seria tóxica 

aos tecidos, uma vez que dentes de cães com rizogênese incompleta e lesão periapical, 

tratados com a Trimix não apresentaram revascularização do canal radicular (Wang et al., 

2010) e mostraram infiltrado inflamatório mais intenso e retardo no reparo quando comparado 

com o grupo sem o uso da Trimix (Silva et al., 2010). 

Em estudo radiográfico e histológico em dentes de ratos com rizogênese incompleta e 

lesão periapical no qual foi usada a Trimix como medicação intracanal, foi observada redução 

significante da lesão periapical, aumento do comprimento da raiz e da espessura das paredes 

radiculares. Entretanto, a avaliação histológica mostrou reposta inflamatória variável frente à 

pasta Trimix, mesmo após 6 semanas. Em alguns espécimes, houve formação parcial de tecido 

conjuntivo e tecido semelhante ao cemento na porção radicular apical e superfície externa da 

raiz. Outros apresentaram infiltrados inflamatórios leves e ausência de formação de tecido 

mineralizado no ápice radicular. Paralelamente, alguns animais apresentaram formação de 

cemento somente sobre a superfície radicular externa e distante da abertura apical e intenso 

infiltrado inflamatório (Scarparo et al., 2011), como evidenciado no presente estudo. 

Contrariamente aos nossos resultados, estudo recente (Gomes-Filho et al., 2012), 

mostrou no tecido conjuntivo subcutâneo de ratos que a Trimix, proporcionou nos períodos de 

7 e 15 dias, moderada infiltração de células inflamatórias crônicas, linfócitos e macrófagos, 

presentes em uma cápsula fibrosa. A resposta tecidual da Trimix ocorreu de forma semelhante 
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à pasta de Ca(OH)2 e ao controle (tubo vazio). Nos períodos de 30, 60 e 90 dias, houve 

redução da intensidade da inflamação, com presença de cápsula fibrosa fina e raras células 

inflamatórias para o grupo Trimix, pasta de Ca(OH)2 e controle. Estes autores concluíram que a 

Trimix foi biocompatível nos diferentes períodos avaliados. 

A divergência de resultados talvez se deva a diferentes concentrações dos antibióticos 

e aos veículos utilizados na pasta Trimix. Isto porque Gomes-Filho et al. (2012) utilizaram 

quantidades iguais de ciprofloxacino 200mg, metronidazol 500mg e minociclina 100mg, 

juntamente com macrogol e propilenoglicol (Trope, 2008). No presente estudo, a pasta Trimix 

consistiu na mistura de partes iguais de ciprofloxacino, metronidazol e minociclina, nas 

concentrações de 200mg cada um, com água destilada esterilizada (Reynolds et al., 2009; 

Cohenca et al., 2010; Silva et al., 2010). Considerando que a citotoxidade destes antibióticos é 

dose-dependente (Ferreira et al., 2010) e que apenas a minociclina apresenta maior 

concentração no presente estudo, é no mínimo intrigante a diferença dos resultados. A 

princípio, estes dados geram a suposição de que talvez a minociclina seria a responsável pela 

agressividade tecidual evidenciada no presente estudo. No entanto, esta suposição não é 

amparada pela literatura, pois tem sido demonstrado que além da ação antimicrobiana, a 

minociclina apresenta atividade anti-inflamatória por meio da inibição de MMPs e também efeito 

antiapoptótico (Soory, 2008).  

Outra consideração seria em relação aos veículos utilizados. Enquanto os veículos 

viscosos, macrogol (nomenclatura internacional do polietileno glicol) e proprilenoglicol, foram 

utilizados por Gomes-Filho et al. (2012), no presente estudo, foi utilizada a água destilada 

esterilizada, ou seja, veículo aquoso. Sabe-se que o veículo pode interferir na resposta tecidual 

das pastas endodônticas, como ocorre na própria pasta Calen, em que a resposta tecidual 

satisfatória pode ser atribuída pelo menos em parte ao seu veículo, o polietileno glicol 400, o 

qual libera íons de hodrogênio (H+) que interagem com grupo hidroxila (OH-) do Ca(OH)2, 

reduzindo a área de necrose superficial decorrente de sua alcalinidade (Nelson-Filho et al., 

1999). Desta forma, a diferença dos veículos utilizados poderia ser o motivo para os resultados. 

A importância em se conhecer a compatibilidade biológica de materiais endodônticos 

se deve do fato de que, se estes materiais forem demasiadamente irritantes aos tecidos, 

causarem inflamação de maior porte ou promoverem necrose tecidual de maior extensão, todo 

o tratamento endodôntico será prejudicado e, como consequência, a capacidade de reparação 

tecidual sofrerá interferências significativas (Nassri et al., 2003). 
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Desta forma, pelo exposto, os resultados do presente estudo mostraram resposta 

biológica insatisfatória da pasta Trimix comparada à pasta Calen. Ademais, apesar de a 

associação de antibióticos diminuir a ocorrência do desenvolvimento de cepas bacterianas 

resistentes (Ding et al., 2009), a possibilidade de ocorrer resistência bacteriana foi relatada 

(Greenstein e Polson, 1998). Além disso, os componentes da pasta Trimix podem desencadear 

reação alérgica (Bhalla et al., 2007), e a minociclina está relacionada à descoloração da coroa 

dentária (Windley et al., 2005; Reynolds et al., 2009; Kim et al., 2010). Estes efeitos colaterais 

biológicos e clínicos, associados aos resultados do presente estudo, que monstraram a 

ocorrência de resposta inflamatória aguda e persistente, fornecem indícios de que a pasta 

Trimix não deveria ser empregada como medicação intracanal. 

 
Do RT-qPCR 

É possível que a manutenção da ativação leucócitária no local da implantação dos tubos 

com pasta Trimix tenha levado à liberação crônica de citocinas e enzimas proteolíticas (Arroyo e 

Iruela-Arispe, 2010), perpetuando assim o dano tecidual em detrimento ao reparo. 

Em função disso, o presente estudo objetivou complementar os resultados da avaliação 

histopatológica nos períodos de 7 e 21 dias, que correspondem aos tempos mais indicados para  

permanência clínica da pasta Trimix nos canais radiculares como medicação (Jung et al., 2008; 

Ding et al., 2009; Petrino et al., 2010; Nosrat et al., 2011). Por meio do RT-qPCR, foram 

determinadas in vivo as expressões relativas de RNA mensageiro dos biomarcadores 

relacionados ao processo inflamatório e à angiogênese promovidos pela interação do hospedeiro 

com as pastas Calen e Trimix.  

No presente estudo, não houve diferença entre os grupos tubo vazio e Calen na 

expressão de todos os genes avaliados nos dois períodos estudados, exceto para MMP-2 aos 7 

dias e MMP-9 aos 21 dias. Conhecendo, por meio de estudos prévios, a compatibilidade 

biológica do tubo de polietileno (Torneck, 1966; 1967; Olsson et al., 1981; Garcia et al., 2008; 

Semenoff et al., 2008; Silva et al., 2009; Danesh et al., 2010; Queiroz et al., 2011; Gomes-Filho 

et al., 2012) e da pasta Calen (Leonardo et al., 1993; Nelson-Filho et al., 1999; Delgado, 2002), 

esta última confirmada pela avaliação histopatológica no presente estudo, acredita-se que o 

padrão de respostas moleculares observado no grupo Calen seja o ideal e necessário para 

direcionar a ocorrência do reparo.    

Comparando com o grupo Calen, a pasta Trimix induziu maior expressão de IL-1β aos 7 

e 21 dias. A intensa e estável expressão de IL-1β pelo grupo Trimix corrobora com os achados 
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histopatológicos que monstraram reação inflamatória grave e persistente, acompanhada por 

resposta angiogênica exuberante. A IL-1β é considerada uma das principais citocinas pró-

inflamatórias e pró-angiogênica. Sua função principal é mediar a resposta inflamatória frente a 

diferentes estímulos (Thornton et al., 2000; Naldine e Carraro, 2005; Abbas et al., 2008; Carmi 

et al., 2009). Assim, o estímulo químico, representado neste estudo pela pasta Trimix, 

desencadeou uma superexpressão de IL-1β e, subsequentemente, indução de uma rede de 

citocinas, quimiocinas e de mediadores inflamatórios. A principal fonte celular de IL-1β são 

fagócitos mononucleares ativados. Entretanto, a IL-1β também é produzida por muitos tipos 

celulares que não os macrófagos, tais como neutrófilos, células epiteliais e endoteliais 

(Dinarello, 1996; Naldini e Carraro, 2005; Apte et al., 2006; Abbas et al., 2008; Dinarello, 

2009). Assim, supõe-se que a manutenção de expressão aumentada no grupo Trimix pode ter 

sido ocasionada pela grande quantidade de neutrófilos observada mesmo no período de 21 

dias, além de células linfomononucleares e endoteliais.  

Ademais, a IL-1β se comporta como um regulador da angiogênese por meio de efeitos 

diretos (aumentando a proliferação) e indiretos (aumentando a liberação de fatores pró-

angiogênicos por células inflamatórias), principalmente sobre as células endoteliais (Naldini e 

Carraro, 2005). A maior densidade vascular frente à pasta Trimix pode estar relacionada, pelo 

menos em parte, à expressão elevada de IL-1β. Este fato é suportado por estudo prévio que 

determinou o papel da IL-1β na indução e manutenção da angiogênese, evidenciando que esta 

citocina desempenha ação essencial na iniciação e propagação angiogênica. Isso porque sua 

neutralização promoveu redução no recrutamento celular e na angiogênese, bem como 

ausência da indução de respostas angiogênicas por macrófagos derivados de ratos knockout  

para IL-1β (Carmi et al., 2009).  

O TNF-α também é considerado um importante mediador pró-inflamatório, podendo agir 

em conjunto com a IL-1β (Wajant et al., 2003; Abbas et al., 2008) e é possível que sua 

expressão elevada também tenha contribuído para a intensidade da resposta inflamatória frente 

à pasta Trimix aos 7 dias. A principal fonte celular de TNF-α são os fagócitos mononucleares 

ativados, e sua ação ocorre por meio de estímulo ao recrutamento e ativação de neutrófilos e 

monócitos. Estes efeitos são mediados por ações sobre as células do endotélio vascular e 

leucócitos (Abbas et al., 2008). Relatos prévios sugeriram que o TNF-α está relacionado à 

angiogênese (Naldini e Carraro, 2005; Sethi et al., 2008). Sua atuação seria pela inibição direta 

da proliferação de células endoteliais, mas indiretamente aumentaria a angiogênese por meio 
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do recrutamento e ativação de macrófagos (Naldini e Carraro, 2005). Entretanto, foi 

demonstrado que diferentemente da IL-1β, sua neutralização não alterou o processo de 

angiogênese (Carmi et al., 2009), o que corrobora com a manutenção de maior área e 

densidade vascular no grupo Trimix aos 21 dias, mesmo com a redução significativa da 

expressão de TNF-α.  

Assim, a intensa expressão de IL-1β, no grupo Trimix, nos dois períodos avaliados e de 

TNF-α aos 7 dias, suportam a ocorrência da iniciação e perpetuação de processo inflamatório 

grave e angiogênese exuberante.  

Recentemente, a IL-17 tem sido intensamente pesquisada, principalmente pelo fato de 

potencializar o dano tecidual (Abbas et al., 2008; Liang et al., 2010; Schenkein et al., 2010). No 

presente estudo, pode-se observar expressão tardia (21 dias) de IL-17 no grupo Trimix, o que 

indica que sua produção provavelmente foi originada de células T CD4+ efetoras, uma vez que 

células da imunidade inata também são importantes fontes de IL-17 (Liang et al., 2007; Peck e 

Mellins, 2009; Pelletier et al., 2010; Schenkein et al., 2010). A ação da IL-17 ocorre por meio da 

ativação de células endoteliais e macrófagos para produção de mais citocinas pró-inflamatórias, 

como a IL-1β, além de várias quimiocinas, as quais promovem recrutamento de neutrófilos 

(Beklen et al., 2007; Bilate, 2007; Abbas et al., 2008; Fukushima et al., 2010). Dessa forma, a 

manutenção da expressão de IL-1β aos 21 dias no grupo Trimix pode estar relacionada à ação 

da IL-17. A IL-17 também induz a produção de citocinas hematopoiéticas, as quais estimulam a 

produção de neutrófilos pela medula óssea (Abbas et al., 2008), favorecendo a persistência 

deste tipo celular como evidenciado na análise histopatológica do grupo Trimix. Ainda, é 

possível que outras citocinas ou quimiocinas relacionadas ao recrutamento de neutrófilos (Bilate, 

2007; Abbas et al., 2008) estejam sendo produzidas no local da inflamação, favorecendo o 

acúmulo inicial dessas células no local de inserção dos tubos com Trimix, anteriormente ao 21º 

dia experimental. A ausência de reparo frente à pasta Trimix pode ter sido influenciada pela 

expressão tardia de IL-17, pois sua produção por células T favorece a inflamação destrutiva 

(Abbas et al., 2008). 

Frente à lesão tecidual ocorre queda dos níveis de oxigênio - hipóxia (Fraisl et al., 2009; 

Semenza, 2009). Nesta condição de hipóxia, o HIF-1α regula a expressão de genes envolvidos 

na glicólise, eritopoiese, angiogênese, proliferação e função celular. Deste modo, visando a 

homeostase de oxigênio - normóxia, o HIF-1α induz a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

e pró-angiogênicas por células do infiltrado inflamatório (Carmi et al, 2009; Dehne e Brüne, 
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2009; Semenza, 2009; Imtiyaz e Simon, 2011). Diante da normóxia, o HIF-1α sofre degradação 

por meio de hidroxilação dependente de oxigênio (Cramer et al., 2003). De acordo com os 

resultados obtidos no presente estudo, a agressividade tecidual provocada pela pasta Trimix, 

aos 7 dias, pode ter influenciado a maior expressão de HIF-1α, o qual, por sua vez, estaria 

relacionado ao aumento da expressão de IL-1-β, TNF-α e VEGF. Aos 21 dias, a significante 

redução do HIF-1α no grupo Trimix pode ser explicada pela maior densidade vascular e 

consequente homeostase de oxigênio. Por outro lado, a maior expressão de HIF-1α frente à 

pasta Trimix, mesmo diante da rica área vascular observada na avaliação histopatológica, 

provavelmente se deve ao fato de que, além da hipóxia, outros estímulos produzidos por 

citocinas, como IL-1-β e TGF-β, são capazes de induzir acúmulo e transcrição de HIF-1α em 

normóxia (Thornton et al., 2000; McMahon et al., 2006). Assim, recentemente, tem-se sugerido 

que o HIF-1α possui um importante e adicional papel na inflamação. Em macrófagos, o HIF-1α 

não somente regula a geração de energia glicolítica, mas também otimiza a imunidade inata, 

controla a expressão de genes pró-inflamatórios e influencia a migração celular. Em neutrófilos, 

o HIF-1α promove sua sobrevivênvia em condições de hipóxia e medeia saída de células 

inflamatórias dos vasos sanguíneos (Imtiyaz e Simon, 2011).  

Em geral, a hipóxia gera sinal inicial para indução de TGF-β (Ambalavanan et al., 2008), 

o que provavelmente contribuiu para sua maior expressão aos 7 dias no grupo Trimix. O TGF-β 

é sintetizado e secretado por células T estimuladas, fagócitos mononucleares ativados, entre 

outros tipos de células. Sua principal ação é inibir a proliferação e a função efetora de células T 

e a ativação de macrófagos. Atua também em neutrófilos e células endoteliais, em grande parte 

para contrapor-se aos efeitos das citocinas pró-inflamatórias. Desta forma, após as repostas 

imunes e inflamatórias regredirem, o TGF-β regula a reparação tecidual, por ações sobre a 

sístese de colágeno, proteoglicanos e fibronectina e produção de MMPs pelos macrófagos e 

fibroblastos (Roberts et al., 1992; Abbas et al., 2008). Esta atuação do TGF-β foi evidenciada 

no grupo Calen no qual ocorreu um aumento progressivo de colágeno a partir de 21 dias 

favorecendo o reparo tecidual.  

Entretanto, além de efeitos anti-inflamatórios, o TGF-β é capaz de exercer ação pró-

inflamatória. Em combinação com citocinas evocadas durante respostas imunes naturais, como 

IL-6, IL-1 e IL-23, o TGF-β pode promover a diferenciação de um subconjunto pró-inflamatório 

de células T CD4+ que secretam IL-17. Assim, o TGF-β exerce efeitos complexos sobre 

respostas imunes mediadas por células T (Veldhoen et al., 2006; Dwivedi et al., 2011), os quais 



CAPÍTULO 1 

Maristela Soares Swerts Pereira 
46 

 
podem estar relacionados com a reação frente à pasta Trimix, uma vez que a manutenção da 

lesão tecidual pode ter impedido as ações do TGF-β sobre a sístese de colágeno e 

provavelmente favorecido seu efeito pró-inflamatório.  

O VEGF é uma citocina pró-angiogênica que age induzindo a proliferação, diferenciação e 

migração de células endoteliais. Adicionalmente, induz o aumento da permeabilidade vascular 

(Ferrara e Davis-Smyt, 1997; Byrne et al., 2005; Takahashi e Shibuya, 2005; Damico, 2007). É 

expresso por neutrófilos, macrófagos e fibroblastos (Reyes-Carmona et al., 2011) por meio de 

mecanismo dependente do HIF-1α ou quando estimulado por citocinas e fatores de crescimento, 

tais como a IL-1β, IL-17, TNF-α e TGF-β. A análise dos dados deste trabalho forneceu evidência 

de relação positiva entre a expressão de VEGF aos 7 dias no grupo Trimix e estes genes,  uma 

vez que todos apresentaram maior expressão em comparação ao grupo Calen. O VEGF possui 

efeito pró-inflamatório (Moromizato et al., 2000; Sakurai et al., 2003; Usui et al., 2004), 

neuroprotetor (Storkebaum e Carmeliet, 2004) e é um fator importante na estabilização e 

remodelação vascular (Benjamin et al., 1998). Desta forma, sugere-se que a maior expressão de 

VEGF observada durante a fase inicial da inflamação no grupo Trimix esteja relacionada à 

gravidade da resposta inflamatória, gerando maior aumento da permeabilidade vascular e da 

indução de angiogênese. Por outro lado, o aumento progressivo da expressão observada aos 21 

dias pode estar relacionado à estabilização e remodelação vascular (Benjamin et al., 1998). O 

VEGF também aumenta a expressão celular de MMPs, que degradam a matriz extracelular e 

facilitam a penetração dos neovasos no tecido, ao mesmo tempo em que diminui a expressão 

endotelial dos TIMPs (Leung et al., 1989; Ferrara et al., 1998; Lamoreaux et al., 1998; Hiratsuka 

et al., 2002). Esta relação pode ser observada aos 21 dias, quando houve relação positiva entre 

expressão de VEGF e MMP-2, MMP-9 e TIMP-1. 

As MMPs são uma família de endopeptidades zinco-dependentes envolvidas no processo 

de degradação da matriz extracelular (Sternlicht e Werb, 2001; Navarro et al., 2006; Araújo et 

al., 2011). São estimuladas durante o processo inflamatório podendo atuar como mediadoras da 

remodelação e reparo tecidual ou provocar debilidade no reparo e dano à matriz extracelular 

(Curran e Murray, 2000; Sternlicht e Werb, 2001; Accorsi-Mendonça et al., 2008; Kim et al., 

2011). São expressas por fibroblastos, neutrófilos e macrófagos, entre outras células (Sternlicht 

e Werb, 2001; Accorsi-Mendonça et al., 2005), sendo subdivididas de acordo com seu substrato. 

As MMPs -2 e -9, as quais foram avaliadas no presente estudo, são conhecidas como gelatinases 

por degradar gelatina, ou seja, o colágeno nativo e o colágeno desnaturado, portanto 
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apresentando importante papel na inflamação e angiogênese (Visse e Nagase, 2003). No 

presente estudo, a expressão de MMP-2 no grupo Calen decresceu com o tempo. 

Contrariamente, no grupo Trimix, houve aumento de MMP-2 aos 21 dias. Considerando a MMP-

9, os resultados obtidos determinaram uma expressão tardia desta protease frente às duas 

pastas avaliadas, sendo esta expressão superior no gupo Calen. Estudo prévio mostrou que a 

pasta Calen, utilizada como curativo de demora por 15 dias em dentes de cães com necrose 

pulpar e lesão periapical, promoveu redução da síntese de MMP -2 e -9 (Paula-Silva et al., 

2010). Esta ação inibitória do meio rico em cálcio sobre a indução de MMPs foi observada no 

presente trabalho apenas para a MMP-2 aos 21 dias. Contudo, a maior expressão de MMP-9 

frente à pasta Calen observada neste estudo não está associada ao dano tecidual. Sugere-se 

estar relacionada ao processo de remodelamento e reparo tecidual, caracterizado pelo 

entrelaçamento e organização da nova matriz colagenosa (Araújo et al., 2011). Porém, deve-se 

ressaltar que no presente estudo foi avaliada a expressão de RNAm de MMPs e não sua 

atividade propriamente dita, sendo que estudos posteriores ainda são necessários para 

confirmar a atividade dessas enzimas no modelo estudado. A menor expressão de MMP-9 pela 

pasta Trimix também pode estar relacionada à minociclina presente nesta pasta poliantibiótica, 

uma vez que estudo mostrou que a minociclina pode inibir a expressão de mRNA da MMP-9, 

mas não da MMP-2 (Yao et al., 2007). 

As MMPs são reguladas em vários níveis incluindo transcrição, secreção, ativação e 

inibição via inibidores teciduais endógenos, os TIMPs (Kim et al., 2011). A expressão destes 

inibidores é observada durante a remodelação tecidual, sendo que o equilíbrio entre a produção 

de MMPs e TIMPs representa um ponto crítico na manutenção da homeostasia da matriz 

extracelular (Navarro et al., 2006; Piotrowski et al., 2009). São expressos por muitos tipos 

celulares, incluindo fibroblastos, neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos e células endoteliais 

(Howard et al., 1991; Stemankovic, 2003), possuindo atividade mitogênica para vários tipos 

celulares (Gomez, 1997). Os TIMPs dos tipos 1 (TIMP-1) e 2 (TIMP-2) apresentam atividade 

frente a todas formas ativas de MMPs (Folgueras, 2004). Tadavia, o TIMP-1 forma 

preferencialmente complexo com a MMP-9, enquanto o TIMP-2 atua sobre a MMP-2 (Goldberg 

et al., 1992). 

Entretanto a ausência de relação significativa entre TIMP-1 e MMP-9, bem como entre 

TIMP-2 e MMP-2, parece indicar que mecanismos subjacentes e ainda não conhecidos possam  

influenciar  a  expressão  das  MMPs  (Ribeiro et al., 2008). A intensidade da expressão de MMP-
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2, avaliada em relação ao TIMP-2, determina que, no grupo Calen, houve uma redução 

progressiva de MMP-2, ao passo que a expressão de TIMP-2 sofreu um aumento, embora não 

estatisticamente significante. Esta relação permite inferir que, aos 7 dias, houve maior atividade 

de MMP-2, o que pode estar associado ao seu papel central na degradação da matriz 

extracelular, permitindo a invasão de células endoteliais, facilitando a angiogênese e o 

remodelamento tecidual (Araújo et al., 2011). Contrariamente, maior expressão do TIMP-2 foi 

observada aos 21 dias, justificando a inibição da degradação tecidual e o reparo tecidual. Por 

outro lado, no grupo Trimix percebeu-se um aumento progressivo tanto da expressão MMP-2 

quanto de TIMP-2 com o tempo, mas com maior intensidade para a MMP-2, o que pode 

justificar a maior densidade vascular neste grupo. Considerando MMP-9 e TIMP-1, os resultados 

mostraram relação inversamente proporcional das expressões destes genes nos grupos Calen e 

Trimix, caracterizada por aumento progressivo de MMP-9 e redução de TIMP 1 com o tempo. 

Entretanto, observando a intensidade da expressão, percebe-se uma tendência para o equilíbrio, 

principalmente no grupo Calen aos 21 dias. É possível que esse equilíbrio tenha importância no 

reparo tecidual observado frente à pasta Calen.  

No presente estudo, com exceção dos genes VEGF e MMP-9 aos 7 dias, houve diferença 

na expressão de todos os genes avaliados, entre os grupos sem inserção de tubo e tubo vazio 

nos dois períodos avaliados, mostrando que o fato de fazer um procedimento cirúrgico ou uma 

pequena incompatibilidade do material já pode induzir alterações na expressão gênica local. 

Os resultados obtidos no presente foram analisados por meio das respostas integradas 

dos genes avaliados com base em suas respectivas ações (Reyes-Carmona et al., 2011). Em 

função da ausência de estudos prévios avaliando a expressão de genes relacionados à resposta 

inflamatória e angiogênica frente às pastas avaliadas, uma real comparação dos resultados do 

presente estudo torna-se impossibilitada.  

Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos por este estudo, 

concluiu-se que: 

1) A resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à pasta Trimix caracterizou-se 

por reação inflamatória aguda persistente com ausência de reparo no período de 63 dias; 

2) A pasta Trimix promoveu maior expressão gênica dos biomarcadores relacionados à resposta 

inflamatória e angiogênica. 

 Desse modo, os resultados do presente estudo contraindicariam o uso da pasta Trimix 

como medicação intracanal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C
ap

ítu
lo

 2
 



CAPÍTULO 2 

Maristela Soares Swerts Pereira 
50 

 

CAPÍTULO 2 

AVALIAÇÃO DE MEDICAÇÕES INTRACANAL CONTENDO CLOREXIDINA 

 
INTRODUÇÃO 

 
O uso da medicação intracanal em dentes com necrose pulpar e lesão periapical visível 

radiograficamente, visando à redução e/ou à eliminação dos micro-organismos é justificada 

devido à presença destes micro-organismos por todo o sistema de canais radiculares 

(Takahashi, 1998; Leonardo et al., 2000; McGurkin-Smith et al., 2005; Sathorn et al., 2009). 

Tradicionalmente, o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] é considerado a medicação intracanal de 

escolha para esses casos (Heithersay 1975; Foreman e Barnes, 1990; Siqueira Jr e Lopes, 1999; 

Almyroudi et al., 2002; Gomes et al., 2002; Carrote, 2004; Soares et al., 2006a; Paquette et al., 

2007; Silva et al., 2008; Gangwar, 2011; Silveira et al., 2011). Em virtude de sua dissociação em 

íons Ca2+ e OH-, o Ca(OH)2 exerce atividade contra a maioria dos micro-ogranismos presentes na 

infecção endodôntica (Byström et al., 1985), promove a inativação da endotoxina bacteriana – 

LPS (Safavi e Nichols, 1993; Nelson-Filho et al., 2002) e ativa, na região periapical, mecanismos 

celulares e moleculares da regeneração tecidual (Leonardo et al., 1994; Siqueira Jr e Lopes 

1999; Mohammadi e Abbott, 2009b).  

Todavia, tem sido demonstrado reduzida atividade antimicrobiana do Ca(OH)2 contra 

importantes micro-organismos relacionados à infecção pulpar e perirradicular, tais como o 

Enterococcus faecalis e Candida spp (Ørstavik e Haapasalo, 1990; Barbosa et al., 1997; Waltimo 

et al., 1999; Komorowski et al., 2000; Gomes et al., 2002; Basrani et al., 2003; Evans et al., 

2003; Gomes et al., 2003; Haenni et al., 2003; Lin et al., 2003; Ercan et al., 2006; Lana et al., 

2009; Delgado et al., 2010; Gangwar, 2011). Estes micro-organismos são ocasionalmente 

detectados em infecções endodônticas primárias (Lana et al., 2001; Siqueira Jr et al., 2002), 

mas são os mais frequentemente isolados nas infecções secundárias ou persistentes (Sirén et 

al., 1997; Waltimo et al., 1997; D’Arcangelo et al., 1999; Siqueira Jr e Rôças, 2004; Stuart et al., 

2006; Krithikadatta et al., 2007), sendo, portanto, intimamente relacionados a falhas no 

tratamento endodôntico (Williams et al., 2006; Ballal et al., 2007; Krithikadatta et al., 2007). 

Isso porque o E. faecalis apresenta resistência a uma ampla variedade de agentes 

antimicrobianos, devido a diversos mecanismos de defesa (Love, 2001; Distel et al., 2002;  

Evans et al., 2002;  Figdor et al., 2003). Por sua vez, a C. albicans, além de possuir capacidade 



CAPÍTULO 2 

Maristela Soares Swerts Pereira 
51 

 
de sobreviver frente a altos níveis de pH, utiliza os íons Ca2+, fornecidos pelo Ca(OH)2,  para 

favorecer seu crescimento e morfogênese (Siqueira Jr e Sen, 2004).  

Assim, têm sido pesquisadas várias substâncias para serem utilizadas como medicação 

intracanal alternativa ao Ca(OH)2. Dentre elas, destaca-se a clorexidina (CHX), a qual apresenta 

alta eficácia contra micro-organismos Gram-positivos, Gram-negativos, aeróbios, anaeróbios 

facultativos, leveduras e vírus, apresentando ação bactericida em alta concentração e 

bacteriostática em baixa concentração (Michelotto et al., 2008; Mohammadi e Abbott, 2009b; 

Shen et al., 2011). Outra favorável e importante característica da CHX é sua adsorção a tecidos 

mineralizados e liberação gradual (substantividade), o que prolonga seu período de atividade 

antimicrobiana (Komorowski et al., 2000; Almyroudi et al., 2002; Dametto et al., 2005; 

Michelotto et al., 2008). Devido a estas propriedades, a CHX tem sido recomendada como 

medicação intracanal (Barbosa et al., 1997; Lindskog et al., 1998; Almyroudi et al., 2002; 

Basrani et al., 2002; Basrani et al., 2003; Lynne et al., 2003; Gomes et al., 2003; Zamany et al., 

2003; Siqueira Jr et al., 2003; Wuerch et al., 2004; Onçag et al., 2006; Manzur et al., 2007; 

Malkhassian et al., 2009), sendo mais efetiva do que o Ca(OH)2 na eliminação dos E. faecalis e 

de C. albicans (Heling et al., 1992; Almyroudi et al., 2002; Basrani et al., 2003; Haenni et al., 

2003; Lin et al., 2003; Krithikadatta et al., 2007; Neelakantan et al., 2007; Kandaswamy et al., 

2010; Vaghela et al., 2011) presentes nos túbulos dentinários.  

Com o objetivo de potencializar o efeito antimicrobiano do Ca(OH)2, tem sido proposta, 

como medicação intracanal, a utilização da pasta de Ca(OH)2 associada à CHX em concentrações 

de 0,12% a 2% (Evans et al., 2003; Sirén et al., 2004; Ercan et al., 2006; Soares et al., 2006a; 

Soares et al., 2007; Onçag et al., 2006; Manzur et al., 2007; Al-Nazhan e Al-Obaidae, 2008; 

Gomes et al., 2009b; Silva et al., 2009; Valera et al., 2009; 2010; Delgado et al., 2010; Gondim 

et al, 2011; Lima et al., 2011). Essa associação resulta em um efeito antimicrobiano sinérgico 

(Evans et al., 2003; Podbielski et al., 2003; Zehnder et al., 2003; Zarella et al., 2005; Soares et 

al., 2007; Souza-Filho et al., 2008; Lima et al., 2011), sem alteração da solubilidade, 

alcalinidade ou atividade de ambas as substâncias (Podbielski et al., 2003; Basrani et al., 2003; 

Sirén et al., 2004; Signoretti et al., 2011). No entanto, não há consenso na literatura se a adição 

da CHX ao Ca(OH)2 prejudica/altera a reação do tecido conjuntivo (Semenoff et al., 2008; Silva 

et al., 2009).  

Outra forma de utilização da CHX, como medicação intracanal, é o gel a 2,0% (Lenet et 

al., 2000; Basrani et al., 2002; Basrani et al., 2003; Wuerch et al., 2004; Manzur et al., 2007; 
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Krithikadatta et al., 2007; Neelakantan et al., 2007; Gomes et al., 2009b; Malkhassian et al., 

2009; Valera et al., 2010), o qual apresenta propriedade antimicrobiana satisfatória (Wang et 

al., 2007; Delgado et al., 2010; Kandaswamy et al., 2010; Martinho et al., 2011; Vaghela et al., 

2011) e substantividade (Ferraz et al., 2001; Neelakantan et al., 2007). Sua viscosidade 

favorece bom contato com as paredes do canal radicular e atividade residual por até 2 semanas 

(Barthel et al., 2002). No entanto, são escassos estudos, avaliando sua compatibilidade biológica 

em diferentes períodos de tempo (Gomes-Filho et al., 2008). 

Desta forma, diante da escassez de estudos e de resultados controversos, o objetivo 

deste estudo foi caracterizar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos a 

medicações contendo CHX: associações de Ca(OH)2  com CHX a 0,5 e a 2,0% e o gel de CHX a 

2,0% por microscopia óptica convencional. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, protocolo no 185/2009 (Anexo A). Os experimentos com animais realizados no presente 

estudo foram conduzidos de acordo com as recomendações desta Comissão. 

Foram utilizados 60 camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, machos, com 6 a 7 

semanas de idade, pesando de 20 a 25 gramas. Os camundongos foram divididos em 4 grupos 

para cada período experimental de 7, 21 e 63 dias. Cada animal recebeu dois implantes dorsais 

compostos de tubos de polietileno contendo uma das substâncias avaliadas: pasta à base de 

Ca(OH)2 (Calen, S.S.White Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil; composição: 2,5g 

Ca(OH)2, 0,5g óxido de zinco, 0,05g colofônia e 1,75mL polietilenoglicol 400) que foi empregada 

como controle; pasta Calen associada à CHX (Bioquant, Ribeirão Preto, SP, Brasil) na 

concentração final de 0,5%; pasta Calen associada à CHX (Bioquant) na concentração final de 

2,0%; ou gel de CHX a 2,0% (composição: 1% natrosol e gluconato de CHX a 2,0% em pH 7; 

Bioquant, Ribeirão Preto, SP, Brasil). O quadro 1 apresenta a distribuição dos grupos. 

 
Preparo dos tubos de polietileno 

Foram utilizados tubos de polietileno (Embramed, São Paulo, SP, Brasil) de 1,5mm de 

diâmetro interno e 10mm de comprimento, os quais tiveram uma extremidade fechada com o 

auxílio de uma pinça clínica aquecida. Após terem sido esterilizados por óxido de etileno, os 



CAPÍTULO 2 

Maristela Soares Swerts Pereira 
53 

 
tubos foram preenchidos com os materiais a serem avaliados, sob condições de assepsia (fluxo 

laminar), imediatamente antes de sua implantação. 

 
Quadro 1 – Divisão dos grupos: substâncias empregadas, períodos experimentais e número de animais. 

 
Procedimento operatório 

Para o procedimento cirúrgico, os animais foram anestesiados pela associação de 

cloridrato de quetamina (Dopalen, Agribrands, Saúde Animal, Paulínia, SP, Brasil) - 1mL/Kg e 

xilazina (Rompun, Bayer, Saúde Animal, São Paulo, SP, Brasil) - 0,5mL/Kg administrada via 

intramuscular. Em seguida, foi realizada a tricotomia da região dorsal e antissepsia com solução 

de clorexidina a 2,0% (Bioquant).  

O procedimento cirúrgico consistiu de duas incisões de 0,5cm, efetuadas com tesoura 

cirúrgica, nas regiões escapulares do dorso de cada animal, seguidas de divulsão com tesoura 

de ponta romba, formando duas bolsas no tecido subcutâneo com bases a 20mm das linhas de 

incisão. Em cada bolsa, foi implantado um tubo de polietileno com a medicação, tomando-se o 

cuidado de se colocarem os tubos não paralelos à linha de incisão para evitar sua expulsão e 

mobilidade. Em cada animal, os dois tubos implantados continham a mesma substância. 

Após a sutura com fio de seda 4-0 (Ethicon Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil), 

os animais foram mantidos em gaiolas individuais no biotério do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e alimentados com dieta padrão de laboratório e 

livre acesso à água.  

Decorridos os períodos experimentais de 7, 21 e 63 dias, 5 camundongos de cada grupo, 

escolhidos ao acaso, foram anestesiados, a tricotomia dorsal foi realizada, e os implantes foram 

removidos juntamente com o tecido conjuntivo subcutâneo e a pele adjacente (n= 10 implantes 

por grupo em cada período). Em seguida, os animais foram eutanizados por sobredose 

Períodos 

Substâncias 

Calen  

(controle) 
Calen+CHX a 0,5% Calen+CHX a 2,0% Gel de CHX a 2,0% 

7 dias 
5 animais 

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

21 dias 
5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 

63 dias 
5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 

5 animais 

(10 tubos) 

5 animais

(10 tubos) 
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anestésica. Os tecidos foram fixados em formol tamponado a 10% por 24 horas e submetidos 

ao processamento histotécnico.  

 
Avaliação histopatológica 

No processamento histotécnico, os espécimes foram desidratados em soluções 

crescentes de álcool etílico (80%, 95%, 30 minutos cada e 100%, 4 trocas de 1 hora cada). 

Após o último álcool, foram efetuados três banhos de xilol (30 minutos cada), dois banhos de 

parafina (2 horas cada) e inclusão em parafina, sendo os espécimes orientados de maneira a 

permitir cortes histológicos do implante em seu sentido longitudinal. Cortes semi-seriados foram 

obtidos com 6μm de espessura da região correspondente à parte central do tubo e corados com 

hematoxilina e eosina (HE).  

As análises qualitativa e quantitativa dos cortes corados com HE foram efetuadas em 

microscópio de luz convencional Leica (Leica DMR; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, 

Alemanha), examinando-se a extremidade do implante em que as substâncias ficaram em 

contato com tecido subcutâneo. Foram avaliados três cortes de cada implante, mantendo-se um 

intervalo mínimo de 50µm entre os cortes (Bortolo, 2009).  

Na análise qualitativa, foram verificados os parâmetros de resposta biológica, incluindo a 

presença e extensão da cápsula fibrosa, do infiltrado inflamatório, de necrose, ocorrência de 

fibroblastos e vascularização. Para a análise quantitativa, foi utilizado o programa Leica QWin v3 

(Leica Imaging Systems Ltd; Cambridge, Inglaterra), em conjunto com uma videocâmera (Leica 

DFC 300FX; Leica Microsystems AG, Heerbrugg, Suíça) acoplada ao microscópio e um 

computador on-line. Foram avaliados:  

- O número de células inflamatórias presentes em quatro campos histológicos de 100µm2 cada 

um;  

- O número de vasos e suas áreas (µm2) em quatro campos histológicos de 100µm2 cada um. 

Os vasos sanguíneos foram definidos como estruturas com luz e com presença ou não de 

hemácias, sendo delineados manualmente e contados. A área delimitada por cada vaso foi 

calculada pelo programa Leica QWin (Kyriakides et al., 2001; Ho et al., 2004). 

As análises foram realizadas às cegas por um único avaliador calibrado. Todos os 

procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 
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Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados por meio do programa estatístico Graph Pad Prism 

5.01 (Graph Pad Software In., San Diego, CA, EUA). Foi empregada a análise de variância 

(ANOVA), seguida do pós-teste de Tukey. Os dados foram apresentados como a média e erro- 

padrão da média por um campo de 100µm2. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 
RESULTADOS 

 
Da avaliação histopatológica 
 
Calen (controle) 

Aos 7 dias, o grupo Calen apresentou tecido reacional moderadamente espesso com 

infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico e vasos sanguíneos de pequeno calibre. 

Aos 21 e 63 dias, foram observadas poucas células inflamatórias do tipo linfomononucleares, 

presença de fibroblastos entremeados por numerosas fibras colágenas, que se apresentavam de 

forma organizada, indicando reparo (Figura 1). 

 
Calen+CHX a 0,5%  

Aos 7 dias, observou-se camada espessa de tecido reacional com presença de infiltrado 

inflamatório neutrofílico, necrose do tecido circunjacente com sinais de reparo no tecido 

muscular e pequena quantidade de vasos. Aos 21 e 63 dias, a camada de tecido reacional 

apresentou-se delgada e bem organizada, semelhante a um tecido conjuntivo fibroso, porém 

com persistência, em menor grau, da necrose do tecido circunjacente e sinais de reparo no 

tecido muscular, caracterizado pela presença de células satélites (Figura 1). 

 
Calen+CHX a 2,0%  

Aos 7 e 21 dias, observou-se camada espessa de tecido reacional com presença de 

infiltrado inflamatório neutrofílico, necrose do tecido circunjacente com sinais de reparo no 

tecido muscular e rede de vasos sanguíneos de pequeno calibre. Já, aos 63 dias, a camada de 

tecido reacional apresentou-se delgada e mais organizada, porém com persistência, em menor 

grau, da necrose do tecido circunjacente e sinais de reparo no tecido muscular (Figura 1). 

 
Gel de CHX a 2,0%  

O gel de CHX a 2,0% induziu reação tecidual severa, caracterizada por espessa camada 

de tecido reacional e intenso infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos, além de 
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células linfomononucleares, o qual persistiu mesmo aos 63 dias indicando agressividade 

residual. Presença de necrose do tecido circunjacente e sinais de reparo no tecido muscular e de 

vasos sanguíneos de pequeno calibre também foram observados (Figura 1). 

Aos 7 dias, o gel de CHX a 2,0% apresentou maior número de células inflamatórias do 

que os grupos Calen, Calen+CHX a 0,5% e Calen+CHX a 2,0% (p<0,05). Nos períodos de 21 

e 63 dias, os grupos Calen e Calen+CHX a 0,5% apresentaram menor número de células 

inflamatórias, seguidos pelo Calen+CHX a 2,0% e pelo gel de CHX a 2,0% (p<0,05), que, por 

sua vez, apresentou o maior número de células inflamatórias (Figura 2 A). 

A comparação dentro de cada grupo, nos diferentes períodos avaliados, mostrou que, 

no grupo Calen, houve uma diminuição progressiva do número de células inflamatórias 

(p<0,0001) com o passar do tempo. Nos grupos Calen+CHX a 0,5% e Calen+CHX a 2,0%, o 

número de células inflamatórias diminuiu aos 21 dias (p<0,05), mas não aos 63 dias. No 

grupo gel de CHX a 2,0% houve manutenção de elevado número de células inflamatórias nos 

três períodos estudados (p>0,05). 

Quanto ao número de vasos, não houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos em nenhum dos períodos avaliados (Figura 2 B). Em relação à área dos vasos, não 

houve diferença entre os grupos no período de 7 dias. No período de 21 dias, não houve 

diferença entre os grupos Calen, Calen+CHX a 0,5% e Calen+CHX a 2,0% (p>0,05), ao 

mesmo tempo em que os grupos Calen e Calen+CHX a 0,5% diferenciaram estatisticamente 

do grupo gel de CHX a 2,0% (p<0,05) o qual não diferiu do grupo Calen+CHX a 2,0% 

(p>0,05). Aos 63 dias, os grupos Calen e Calen+CHX a 0,5% apresentaram vasos menos 

calibrosos, sendo estatisticamente diferentes dos Calen+CHX a 2,0% e gel de CHX a 2,0%, os 

quais apresentaram maior área vascular (p<0,05), como pode ser evidenciado na Figura 2 C. 

A comparação dentro de cada grupo nos diferentes períodos, mostrou que os grupos 

Calen e Calen+CHX a 0,5% apresentaram redução da área dos vasos de 7 para 63 dias 

(p<0,05). Contrariamente, nos grupos Calen+CHX a 2,0% e gel de CHX a 2,0%, houve 

manutenção da área vascular no decorrer do tempo (p>0,05). 
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Figura 1 - Aspectos microscópicos da resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos às 

pastas Calen, Calen+CHX a 0,5%, Calen+CHX a 2,0% e ao gel de CHX a 2,0% nos períodos 
experimentais de 7, 21 e 63 dias. (HE; barra = 200µm). 
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Figura 2 -  Comparação do número de  células inflamatórias (A), número de vasos (B) e  área vascular (C) 

aos 7, 21 63 dias após a implantação dos tubos nos  grupos Calen, Calen+CHX a 0,5%, 
Calen+CHX a 2,0% e gel de CHX a 2,0%. Dentro de cada período, diferenças estatísticas 
foram representadas por letras diferentes.  Não houve diferença entre os grupos em relação 
ao número de vasos. 
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DISCUSSÃO 
 

 
 Implantação no tecido subcutâneo de tubos de polietileno contendo as substâncias a 

serem avaliadas é um método amplamente utilizado para determinar in vivo a reação tecidual 

frente a materiais endodônticos (Torneck, 1966; 1967; Olsson et al., 1981; Garcia et al., 2008; 

Semenoff et al., 2008; Silva et al., 2009; Danesh et al., 2010; Queiroz et al., 2011; Gomes-Filho 

et al., 2012), representando uma fonte preliminar de informações sobre a compatibilidade do 

material com a atividade biológica dos tecidos circundantes (Queiroz et al., 2011). Na maioria 

dos estudos, após técnica de coloração com HE, a avaliação histopatológica é realizada por meio 

de sistema de escores (análise semi-quantitativa). Todavia, tal análise promove uma avaliação 

subjetiva da reação tecidual (Yamanaka et al., 2011). No presente estudo, foi realizada análise 

histopatológica qualitativa e quantitativa, determinando o número de células inflamatórias e de 

vasos, além da área vascular. Desta forma, buscou-se complementar a leitura morfológica das 

reações teciduais com a morfometria, que além de conferir segurança pelas contagens em 

campos histológicos estratégicos, corrobora e sustenta a análise morfológica de forma bem 

definida e direcionada (Kyriakides et al., 2001; Ho et al., 2004; Garcia et al., 2008; Gomes-Filho 

et al., 2008). 

Diferentes substâncias têm sido associadas ao Ca(OH)2 com o objetivo de melhorar suas 

propriedades físico-químicas, tais como radiopacidade, viscosidade, infiltração, taxa de 

dissociação iônica e principalmente sua atividade antimicrobiana (Basrani et al., 2004). Dentre 

estas substâncias, a CHX tem sido empregada para potencializar a atividade antimicrobiana do 

Ca(OH)2 contra micro-organismos resistentes a este (Basrani et al., 2004; Schäfer e Bössmann, 

2005; Lima et al., 2011). Entretanto, ao selecionar uma combinação para o Ca(OH)2, além do 

benefício proporcionado por ela, deve-se avaliar a viabilidade das propriedades físico-químicas e 

biológicas desta associação (Kuga et al., 2010). 

Deste modo no presente estudo, baseado na norma ISO 10993-6 (2007), as respostas 

do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos frente às medicações intracanal contendo 

CHX foram comparadas à pasta Calen, utilizada como controle. A escolha da pasta Calen como 

controle é justificada por sua biocompatibilidade (Leonardo et al., 1993; Nelson-Filho et al., 

1999; Delgado, 2002; Leonardo et al., 2006), a qual está relacionada em parte, à neutralização 

do grupo OH- pelo H+ liberado por seu veículo, o polietileno glicol 400, reduzindo assim área de 

necrose superficial provocada pelo Ca(OH)2 (Nelson-Filho et al., 1999), além de sua 
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aceitabilidade clínica (Faria et al., 2004; Faria et al., 2005; Leonardo, 2005; Nelson-Filho et al., 

2006).  

Os resultados microscópicos do presente estudo mostraram que a pasta Calen+CHX a 

0,5% apresentou resposta tecidual semelhante à pasta Calen (p>0,05), caracterizada por 

reação inflamatória moderada aos 7 dias. Esta reação foi progressivamente reduzida, sendo aos 

63 dias evidenciado tecido conjuntivo bem organizado, com raras células inflamatórias e menor 

área vascular, indicando reparo tecidual. Este resultado é consistente com estudo prévio que 

observou a ocorrência de resposta tecidual adequada frente à associação da pasta Calen+CHX a 

0,4% (Silva et al., 2009), sendo a compatibilidade biológica da associação Calen+CHX a 0,5% 

provavelmente justificada pela baixa concentração da CHX. 

Considerando a reação tecidual induzida pela associação Calen+CHX a 2,0%, o presente 

estudo mostrou que apesar dos resultados aos 7 dias terem sido similares às pastas Calen e 

Calen+CHX a 0,5% (p>0,05), contrariamente a estes grupos, aos 21 e 63 dias, foi determinado 

persistência de irritação tecidual e consequente manutenção da resposta inflamatória. 

Similarmente, estudo recente evidenciou que a pasta de Ca(OH)2 associada à CHX a 2,0% 

(UltraCal™), implantada no tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos, levou à ocorrência 

de resposta tecidual insatisfatória, caracterizada por infiltrado inflamatório neutrofílico associado 

a grande quantidade de macrófagos e vasos congestos (Silva et al., 2009). Do mesmo modo, a 

pasta Calen+CHX a 1,0%, como medicação intracanal, retardou o processo de reparo de lesões 

periapicais de dentes de cães induzidas experimentalmente (De Rossi et al., 2005). 

Contrariamente, resultado de estudo anterior não observou diferença da resposta tecidual 

comparando o uso da associação de Ca(OH)2 com água destilada ou com CHX a 2,0%, no tecido 

submucoso bucal de ratos em diferentes períodos experimentais (Semenoff et al., 2008).  

Os resultados do presente estudo confirmaram que embora o Ca(OH)2, mais 

especificamente a pasta Calen, apresente compatibilidade biológica bem estabelecida (Leonardo 

et al., 1993; Nelson-Filho et al., 1999; Delgado, 2002; Leonardo et al., 2006), as substâncias a 

ela associada visando melhorar suas propriedades antimicrobiana e clínica podem alterar 

significativamente a resposta tecidual deste material (Silva et al., 2009). Deste modo, a resposta 

tecidual distinta apresentada pelas pastas Calen+CHX a 0,5% e Calen+CHX a 2,0% neste 

estudo, deve-se provavelmente à diferença nas concentrações da CHX, reforçando que a 

irritação tecidual provocada por estas associações é dose-dependente (Silva et al., 2009).  

A resposta tecidual observada neste estudo frente às pastas Calen+CHX a 0,5% e  
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Calen+CHX a 2,0% corrobora com estudos in vitro e in vivo que mostraram que a CHX 

apresenta toxicidade dose-dependente e induz a formação de amplos focos de necrose 

coagulativa associada com um infiltrado inflamatório, composto principalmente de neutrófilos e 

células mononucleares, e acentuado edema intersticial na derme e subcutâneo da pata traseira 

de camundongos (Faria et al., 2007; 2009). 

No presente estudo, o gel de CHX a 2,0% apresentou, em todos os períodos avaliados, 

maior número de células inflamatórias do que os demais grupos (p<0,05) e manutenção de 

maior área vascular, indicando resposta inflamatória severa e persistente. Resultados de 

pesquisa anterior, pela qual a reação tecidual frente ao gel de CHX a 2,0% foi determinada por 

meio da injeção da substância no tecido conjuntivo subcutâneo do dorso de ratos, evidenciaram 

leve reação inflamatória após 2 horas. No período de 48 horas, houve o pico do número de 

células inflamatórias que permaneceu até 14 dias. Posteriormente, aos 30 dias, significante 

diminuição da resposta inflamatória foi observada, direcionando para um processo de reparo no 

tecido conjuntivo. Sabe-se que a base viscosa utilizada no gel de CHX a 2,0% tem pouca 

solubilidade em água. Assim, os autores sugeriram que a maior resposta inflamatória no tecido 

conjuntivo apresentada pelo gel, às 48 horas e aos 14 dias, seja por sua dissolução mais lenta 

no tecido (Gomes-Filho et al., 2008). A manutenção da resposta inflamatória observada aos 63 

dias no presente trabalho, pode ser justificada pela diferença na metodologia empregada. A 

implantação, no tecido conjuntivo subcutâneo do material contido em tubos, é a forma 

determinada pela ISO 10993-6 diante de materiais não sólidos. Esta metodologia simula as 

condições do canal radicular e fornece as vantagens de padronizar a interface tecido/material, 

estabelecer a quantidade do material a ser implantada, facilitar a determinação do tecido a ser 

removido e ao mesmo tempo limitar e padronizar a área para análise da resposta biológica, 

favorecendo condições similares para comparação (Cintra et al., 2010), ao passo que, quando 

injetado diretamente no tecido conjuntivo subcutâneo do dorso de ratos (Gomes-Filho et al., 

2008), o material pode-se espalhar ou ser reabsorvido, dificultando a análise histopatológica e 

interferindo nela. 

Pelo exposto, os resultados do presente estudo evidenciaram que a Calen+CHX a 0,5% 

levou a resposta tecidual reparativa, em contraste com a Calen+CHX a 2,0% e o gel de CHX a 

2,0%, que propiciaram resposta inflamatória persistente, apontando para a agressividade 

desses materiais. Considerando a Calen+CHX a 2,0% e o gel de CHX a 2,0%, este apresentou 

resposta inflamatória de maior intensidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando as condições específicas do presente estudo e com base nos resultados 

obtidos, pôde-se concluir que: 

1) A resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos à pasta Trimix caracterizou-se 

por reação inflamatória aguda persistente com ausência de reparo no período estudado de 63 

dias; 

2) A pasta Trimix promoveu maior expressão gênica dos biomarcadores relacionados à resposta 

inflamatória e angiogênica quando comparado com a pasta Calen (controle); 

3) A pasta Calen+CHX a 0,5% levou a resposta tecidual reparativa, em contraste com a Calen+ 

CHX a 2,0% e o gel de CHX a 2,0% que propiciaram resposta inflamatória persistente; 

4) Considerando a Calen+CHX a 2,0% e o gel de CHX a 2,0%, este apresentou resposta 

inflamatória de maior intensidade. 

 Desse modo, o presente estudo fornece indícios que as pastas Trimix, Calen+CHX a 

2,0% e o gel de CHX a 2,0% não deveriam ser empregados como medicação intracanal. 
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Anexo A – Certificado de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. 

 

 

 




