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RESUMO 

 

SEIDEL, S.R.T. Correlação entre concentrações plaquetárias e de fator de 
crescimento TGF-β presente no plasma rico em plaquetas de equinos. 
[Correlation between platelet concentration and growth factor TGF-β present in 
platelet-rich plasma of horses]. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 

 

Os hemoderivados têm sido utilizados com frequência cada vez maior na medicina 

equina, sendo caracterizados como um produto autólogo, com maior quantidade de 

fatores de crescimento e que melhora a capacidade de cicatrização de tecidos com 

pouco aporte sanguíneo, como tendões e articulações, diminuindo o tempo de 

recuperação do animal. Sabe-se que os fatores de crescimento são derivados das 

plaquetas, porém a correlação positiva entre o aumento na contagem plaquetária e a 

maior concentração de fatores de crescimento ainda é motivo de discussão entre os 

autores. Com o intuito de se obter um produto final com maior contagem plaquetária, 

é frequente o aumento da velocidade ou número de centrifugações na metodologia 

empregada, aumentando o risco de agregação plaquetária precoce. O objetivo do 

presente trabalho é estudar o efeito da dupla centrifugação no preparo de PRP, por 

meio da comparação entre contagens plaquetárias, concentrações de fator de 

crescimento TGF-β1, e grau de ativação plaquetária por meio da porcentagem de 

agregação. Foram utilizados 12 equinos, machos, de 3 a 5 anos, clinicamente sadios. 

Para tanto foram realizados dois protocolos distintos: um com centrifugação única e o 

outro com dupla centrifugação. No primeiro, o sangue com anticoagulante foi 

centrifugado a 141G/12 minutos; enquanto no segundo a primeira centrifugação foi de 

300G/5 minutos seguida de 700G/15 minutos, com repouso entre as mesmas e após. 

Os produtos obtidos após cada centrifugação foram submetidos à contagem 

plaquetária, teste de agregação e quantificação de TGF-β1 por meio de kit ELISA. Os 

resultados obtidos demonstraram maior concentração plaquetária quando utilizado 

protocolo de dupla centrifugação. Agregometria evidenciou maior ativação das 

plaquetas durante o preparo do PRP quando submetidas a maiores velocidades de 

centrifugação (força gravitacional) e não ao fato das amostras serem centrifugadas 

duas vezes. A quantificação do TGF-β1 não mostrou diferença quando realizado em 

amostras com apenas uma centrifugação, mas demonstrou valores maiores no 



 
 

produto final da segunda centrifugação. A avaliação por meio de coeficiente de 

determinação e coeficiente de correlação de Pearson evidenciou correlação positiva 

entre contagem plaquetária e de TGF-β1. O protocolo com dupla centrifugação se 

mostrou mais eficaz em concentrar plaquetas e TGF-β1, não sendo prejudicado pela 

ativação precoce dessas plaquetas durante o preparo. 

 

 

 

Palavras-chave: Plasma rico em plaquetas. Agregação plaquetária. Fator de 

crescimento.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SEIDEL, S.R.T. Correlation between platelet concentration and growth factor 
TGF-β present in platelet-rich plasma of horses. [Correlação entre concentração 
plaquetária e de fator de crescimento TGF-β presente no plasma rico em plaquetas 
de equinos]. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

Blood derived products have been used in equine medicine with increasing frequency, 

being characterized as an autologous product, with greater amount of growth factors 

and be capable of improvement the healing capacity in tissues with poor blood supply, 

such as tendons and joints, reducing the time of recovery of the animal. It is known 

that the growth factors are derived from platelets, but the positive correlation between 

the increase in platelet count and the higher concentration of growth factors is still a 

reason for discussion among the authors. In order to obtain a final product with a higher 

platelet count, it is frequent to increase the speed or number of centrifugations in the 

methodology employed, increasing the risk of early platelet aggregation. The aim of 

the present study is to verify the effect of double centrifugation in PRP preparation by 

comparing platelet counts, TGF-β1 growth factor concentrations, and degree of platelet 

activation through percentage of aggregation. Twelve horses, male, aged 3 to 5 years-

old, clinically healthy were subjected. Two different protocols were performed: one with 

single centrifugation and the other with double centrifugation. In the first one, the 

anticoagulated blood was centrifugated at 141G/12 minutes; while in the second one 

the first centrifugation was 300G/5 minutes followed by 700G/15 minutes, with rest 

between them and after. The products obtained after each centrifugation were 

submitted to platelet counting, aggregation test and measurement of TGF-β1 by ELISA 

kit. The results showed a higher platelet concentration when double centrifugation 

protocol was used. The aggregometry test evidenced a greater activation of the 

platelets during the preparation of PRP when submitted to higher centrifugation 

velocities (times g), and not to double centrifugation. Quantification of TGF-β1 showed 

no difference when performed on samples with only one centrifugation, but was higher 

values in the final product of the second centrifugation. The determination coefficient 

and Pearson’s correlation coefficient showed a positive correlation between the 

platelet count and TGF-β1 concentration. The double centrifugation protocol proved to 



 
 

be more effective at concentrating platelets and consequently higher amounts of TGF-

β1, not being impaired by early activation during obtainment. 

 

 

Keywords: Platelet-rich plasma. Platelet aggregation. Growth factor. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

No universo equestre o cavalo está continuamente sendo utilizado para 

trabalho, e o animal atleta é submetido de forma rotineira a novos tipos de treinos e 

desafios com o intuito de obter a melhor performance possível. Tais exigências levam 

a um desgaste natural, comumente desencadeando distúrbios locomotores, motivo de 

grande apreensão por parte dos proprietários e médicos veterinários devido à 

consequente diminuição do desempenho e qualidade de vida do animal, aliado à 

geração de ônus financeiro e incerteza do retorno à função. 

O uso de hemoderivados surge como estratégia para o tratamento das 

afecções que acometem os diferentes tecidos do sistema musculoesquelético. Apesar 

de difícil padronização, os hemoderivados, em particular o plasma rico em plaquetas 

(PRP), têm mostrado efeitos benéficos no tratamento de várias enfermidades 

musculoesqueléticas em equinos, melhorando a reparação tecidual, diminuindo o 

número de recidivas da lesão e o tempo necessário para a volta às competições 

(VENDRUSCOLO et al., 2014).  

A maioria dos estudos clínicos em equinos produzem resultados positivos em 

relação ao uso do PRP, já os resultados dos ensaios clínicos em humanos não 

mostram a mesma eficácia. Os resultados benéficos em ambas as espécies são mais 

frequentes em estudos com alto risco de viés (BROSSI et al., 2015), e a evidência 

clínica dos efeitos benéficos do PRP no tratamento de lesões em tendões, ligamentos 

e cartilagem, ainda permanece falha.  

Um dos fatores que prejudicam esta comprovação é a difícil padronização do 

produto, apesar de ser alvo de inúmeros estudos experimentais, in vitro e in vivo. A 

correta caracterização desse produto, considerando desde a forma de preparo até a 

apresentação final de seus constituintes, visa proporcionar uma aplicação mais 

direcionada e assertiva na terapia locomotora, resultando em melhor resposta 

terapêutica. Em especial, este trabalho tem como interesse a caracterização do PRP 

para melhor estudar seus efeitos no ambiente articular, ou seja, ação condroprotetora 

e de modulação da inflamação.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  PLASMA RICO EM PLAQUETAS 

 

 

O conceito de terapias derivadas de plaquetas teve início em meados dos 

anos 70, quando Ross et al. (1974) percebeu melhores resultados na capacidade 

mitogênica do plasma/soro após adição de plaquetas com cálcio ou sobrenadante 

derivado de plaquetas com trombina; concluindo que as plaquetas poderiam 

apresentar uma maior fonte de efeitos proliferativos. Nos anos seguintes alguns dos 

fatores de crescimento foram descobertos e caracterizados, como fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF) (WITE et al., 1978; KAPLAN et al., 1979), 

fator de crescimento transformante beta (TGFβ) (ASSOIAN et al., 1983), fator de 

crescimento tipo insulina (IGF-1) (KAREY & SIRBASKU, 1989), fator de crescimento 

fibroblástico básico (bFGF) (BRUNNER et al., 1993) e fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) (BANKS et al., 1998). 

O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é classificado como um produto autólogo, 

hemoderivado, de fácil aquisição e baixo custo, apresentando em sua composição 

plaquetas, fatores de crescimento, proteínas plasmáticas, algumas hemácias e 

leucócitos; sendo capaz de auxiliar na reparação tecidual devido sua atividade 

mitótica, quimiotáxica e neovascular (MAIA et al., 2008; MARX, 2001).  

O primeiro uso clínico do PRP na medicina foi reportado por Marx et al. (1998) 

como tratamento na reconstrução de defeitos mandibulares em pessoas. Desde 

então, tem sido documentado seu emprego na medicina humana em diferentes 

campos terapêuticos, como cirurgia oral e maxilofacial, regeneração neural, 

oftalmologia, terapia cardiovascular, dermatologia, cosmética, engenharia de tecidos 

e ortopedia (ANITUA et al., 2012; LUBKOWSKA et al., 2012). Seus resultados 

satisfatórios encorajaram a aplicação do mesmo na medicina equina, concentrando-

se predominantemente nas afecções locomotoras, com boa resposta terapêutica em 

desmites (WASELAU et al., 2008), tendinites (MAIA et al., 2009; BOSCH et al., 2010), 

laminite crônica (CARMONA; LÓPEZ; SAMUDIO, 2013) e uso intra-articular 

(FORTIER et al., 2002). 
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2.1.1  Plaquetas 

 

 

As plaquetas são originadas de prolongamentos de megacariócitos 16n a 64n, 

que após seccionados são liberados na corrente sanguínea (HARTWIG; ITALIANO, 

2003), apresentando-se nos equinos de formato predominantemente discoide com 5 

a 7 µm de comprimento e largura de 1 a 3 µm (GENTRY, 2000), podendo ser 

encontradas com até 20 µm de diâmetro na corrente sanguínea (ARGÜELLES et al., 

2006). 

Possuem uma vida útil de 5 a 9 dias na circulação sanguínea, sendo 

removidas por apoptose após alterações em sua estrutura de superfície, que ocorre 

predominantemente por meio das células de Kuppfer e hepatócitos (GROZOVSKY et 

al., 2010). Na circulação, as plaquetas são suscetíveis a sofrer alterações físicas, 

bioquímicas e funcionais, o que colabora para sua heterogeneidade; sua resposta 

funcional é variável e relacionada ao seu tamanho e idade, sendo atribuída uma maior 

capacidade hemostática àquelas maiores e mais jovens (KARPATKIN, 1978; 

HARTLEY, 2007; PEREIRA, 2008). 

Com o intuito de promover uma melhor compreensão da anatomia 

plaquetária, alguns autores propõem que sua estrutura seja dividida em quatro zonas: 

(1) periférica; (2) sol-gel; (3) zona de organelas; (4) membranar (Figura 1). Esta 

divisão, entretanto, não é amplamente aceita, já que é artificial e não descreve bem a 

função plaquetária. Apesar disso, descrevemos a seguir cada uma dessas “zonas”. 

A zona periférica consistiria de membranas e estruturas associadas à 

superfície plaquetária (WHITE, 1979). Sua membrana plasmática é composta por uma 

bicamada fosfolipídica, na qual colesterol, glicolipídios e glicoproteínas estão 

incorporados (SMYTH et al., 2010). Fosfolipídeos com carga negativa, como 

fosfatidilserina e fosfatidilinositol, estão presentes predominantemente na lamela 

interna da membrana, o que mantém a superfície plaquetária em um estado de “não 

coagulação”. A assimetria fosfolipídica é mantida por flipases, translocases 

aminofosfolipídicas ATP-dependentes, que movem ativamente os fosfolipídeos de 

carga negativa da lamela externa para a lamela interna da membrana (HEEMSKERK; 

BEVERS; LINDHOUT, 2002).  
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Figura 1 -  Ilustração de plaqueta demonstrando os componentes visíveis por micrografia eletrônica 
e citoquímica. 

 

 

Fonte: (BENTFELD-BARKER e BAINTON, 1982). 

Legenda: À esquerda, corte equatorial e à direita, longitudinal. Componentes e organelas assinalados 
de cima à baixo: Microtúbulos, Grânulos Densos, Sistema Canalicular Aberto, Mitocôndria, Grânulos 
Alfa, Glicogênio, Sistema Tubular Denso, Peroxissomo, Lisossomo, Membrana Plasmática. 

 

O citoesqueleto plaquetário (Figura 2) encontra-se na zona cortical sol-gel e é 

composto por uma rede formada por filamentos de actina, ao qual se liga a proteína 

espectrina. Essa rede liga-se a proteínas integrais de membrana por meio das 

proteínas adaptadoras. (TEXTOR, 2014; LODISH et al., 2004). A rede de filamentos 

de espectrina-actina faz interações com uma proteína de ligação à actina, denominada 

filamina A, a qual se liga ao complexo GPIb/IX/V, integral de membrana, que também 

é um receptor, na superfície plaquetária, para fatores da coagulação do sangue 

(SMYTH et al., 2010). 
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Figura 2 -  Micrografia eletrônica em camadas evidenciando a ultraestrutura do esqueleto de plaqueta 
equina em repouso. 

 
 

 
Fonte: (HARTWIG et al., 1999). 

Legenda: Da porção mais externa à porção mais interna: Membrana plasmática, esqueleto da 
membrana, esqueleto de espectrina, esqueleto de actina, anel de microtúbulo. 

 

As integrinas, associadas internamente ao citoplasma com as proteínas de 

sinalização, como proteínas G e tirosina-quinase, e externamente ao meio através de 

subunidades com domínios extracelulares; são capazes de produzir agregação e 

adesão plaquetária (TABLIN, 2000; PELAGALLI et al., 2003). A resposta plaquetária 

se produz por uma atividade contrátil mediada pela polimerização do complexo actina-

miosina, sendo que os microtúbulos citoplasmáticos mantém a forma discoide e guiam 

os movimentos gerados pelo complexo actina-miosina (HARTWIG; ITALIANO, 2003). 

A centralização dos componentes do esqueleto da membrana é provavelmente 

mediada pela miosina IIA, forma predominante da miosina II presente nas plaquetas, 

a qual apresenta importantes funções na formação plaquetária, ativação e contração 

(HEATH et al., 2001; BEARER, 2005). 

 

Os grânulos e componentes plaquetários constituem a zona de organelas. 

São conhecidos dois tipos de grânulos plaquetários: densos e alfa. Os grânulos 

densos, presentes em menor quantidade, contém componentes de baixo peso 

molecular que regulam a agregação, como a serotonina, ADP, ATP, GDP, GTP, 

histamina, cálcio, magnésio e polifosfato (RENDU; BROHARD-BOHN, 2001). Os 

grânulos alfa contêm proteínas. São microvesículas de 300 a 500 nm (MAYNARD et 
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al., 2007), sendo responsáveis pela coloração arroxeada no esfregaço sanguíneo 

típico (BOSWELL et al., 2012), e contém biomoléculas ativas como proteínas adesivas 

(fibrinogênio, fator de von Willebrand), receptores, fatores de coagulação (V, XI, XIII, 

pro-trombina), fatores fibrinolíticos (antitrombina, plasmina, plasminogênio), outras 

proteínas básicas, glicoproteínas de membrana e fatores de crescimento (ANITUA et 

al., 2004). As proteínas presentes nos grânulos alfa desempenham importante papel 

em relação às funções plaquetárias como formação e crescimento de trombos, 

modulação inflamatória e estímulo à síntese de matriz extracelular (MEC) durante a 

cicatrização de feridas (GENTRY, 2000), porém há indícios que a distribuição dessas 

proteínas não ocorre de maneira uniforme, sugerindo a existência de subpopulações 

distintas de grânulos alfa com liberação cinética diferenciada (SEHGAL; STORRIE, 

2007; ITALIANO et al., 2008). 

Os demais componentes da zona de organelas incluem as mitocôndrias, 

envolvidas no metabolismo de energia oxidativa (HOLMSEM, 1993), peroxissomos, 

que contém a enzima catalase, e lisossomos, compostos por proteinases como 

catepsinas, elastase e colagenase, além de glicosidase e heparinase, os quais 

contribuem com a regulação da formação de trombo, remodelação da matriz 

extracelular e lise de coágulos (CIFERRI et al., 2000; RENDU; BROHARD-BOHN, 

2001). 

A quarta zona, denominada sistema membranar, apresentaria o Sistema 

Tubular Denso (STD), onde é armazenado o cálcio intracelular, o qual é liberado por 

meio do mensageiro solúvel inositol 1,4,5 trifosfato. O STD também atua na síntese 

de prostaglandina e tromboxano, e é o local onde se encontra a enzima cicloxigenase 

(HARTWIG, 2002; ITALIANO et al., 2008). 

Além das funções hemostáticas, as plaquetas também têm demonstrado 

ações bactericida e fungicida, presença de fatores de coagulação e glicoproteínas de 

membrana capazes de influenciar a inflamação (FORTIER; HACKETT; COLE, 2011), 

propriedades analgésicas mediante liberação de peptídeos ativadores de proteases 

(ASFAHA, 2007), e fatores capazes de induzir a proliferação e reparo celular, como 

os lipídios bioativos e espécies de oxigênio reativo, não limitando seus efeitos 

anabólicos estritamente aos fatores de crescimento (TEXTOR, 2014). 

 

 

2.1.2  Fatores de crescimento 
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Os fatores de crescimento (FC) são proteínas biologicamente ativas que 

podem ser produzidos por diferentes tipos de células, podendo tanto ser produzidos 

autocrinamente pela célula alvo ou liberados através da membrana plasmática das 

células adjacentes (TAKAHASHI et al., 2007). Essas proteínas atuam em nível de 

membrana celular, provocando uma cascata bioquímica que leva a sua ação direta no 

núcleo da célula, resultando em estímulos como divisão celular, crescimento e 

diferenciação (FORTIER et al., 2011). 

Segundo Everts (2007), os FCs derivados das plaquetas podem ser 

classificados em dois grupos: os de ação morfométrica, envolvidos principalmente 

com crescimento ósseo mediante presença da proteína óssea morfogênica (BMP); e 

os de ação mitogênica, capazes de aumentar a população de células saudáveis por 

mitogênese, sendo comum à maioria dos FCs. Tratam-se de proteínas que juntamente 

com moléculas de sinalização podem atingir um ambiente molecular adequado que 

permita atividade anabólica com proliferação celular, diferenciação e quimiotaxia 

(EVERTS, 2007; CUGAT et al., 2015). 

A liberação dos FC não se restringe unicamente às plaquetas, e alguns, como 

o TGFβ, são sintetizados pela maioria das células do organismo, estando envolvidos 

em grande parte dos processos fisiológicos. Cada FC pode ainda desempenhar uma 

ou mais funções, sendo sua atividade específica sobre grupos celulares determinada 

pelo ambiente celular no qual se encontra (CUGAT et al., 2015). No quadro 01 há uma 

breve descrição dos principais FCs plaquetários, suas origens e principais ações. 

Dentre os FCs presentes no PRP, o TGFβ merece destaque devido sua 

abrangência na resposta celular de diversos tecidos. A superfamília do TGFβ 

apresenta três isoformas: β1, β2 e β3, incluindo também a BMP, possuindo peso 

molecular de 25kDa (LUBKOWSKA; DOLEGOWSKA; BANFI, 2012). Embora 

possuam algumas atividades semelhantes, cada isoforma possui modos de ação 

específicos.  

O TGF-β1, em estudos in vitro, mostrou-se capaz de estimular a 

condrogênese na membrana sinovial e em células tronco derivadas de medula 

(DENKER; NICOLL; TUAN, 1995; BAUGÉ et al., 2013); também estimula a atividade 

de condrócitos e diminui a atividade catabólica de IL-1 (BAUGÉ et al., 2007), aumenta 

a síntese de matriz extracelular cartilagínea, diminui a inflamação articular e promove 
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diferenciação de células tronco (CARON, 2003). A isoforma β2 apresenta potencial 

condrogênico sobre condrócitos (LEHMANN et al., 2013), estimula crescimento de 

células tronco mesenquimais (CALS et al., 2012) e combate a degradação de 

colágeno em explantes de cartilagem (TCHETINA et al., 2006). Já a isoforma β3 

estimula a síntese de matriz extracelular e tem sido avaliada em modelos in vitro de 

injúria aguda em cartilagens de coelhos (FAN et al., 2010; KURTH et al., 2007; LEE 

et al., 2010), apresentando potencial condrogênico, associada ou não à BMP-6, em 

células tronco derivadas de tecido adiposo e de medula óssea de equinos (VIDAL et 

al., 2009; SHADEMAN; PARHAM; DEHGHANI, 2016).  

Acredita-se que o TGF-β1 desempenhe importante função no tratamento de 

inflamações articulares, conforme resultados apresentados por experimentos in vitro 

e in vivo que evidenciam sua eficácia em reduzir degradação de proteoglicanos 

induzida por citocinas pró-inflamatórias (VAN BEUNINGEN et al., 1993; VAN 

BEUNINGEN et al., 1994), sendo indicado como uma alternativa promissora ao 

tratamento de defeitos articulares, sejam eles parciais ou completos (HUNZIKER; 

SCHENK, 1995; HUNZIKER; ROSENBERG, 1994). Porém há indícios que altas 

doses possam estimular proliferação sinovial e fibrose, atração de leucócitos 

inflamatórios à membrana sinovial e indução de formação de osteófitos (BAKKER et 

al., 2001; BLANEY DAVIDSON; VAN DER KRAAN; VAN DEN BERG, 2007) 

 

Quadro 1 -  Fatores de crescimento: origem e ação 

 

Fator de 

crescimento 
Origem Ação 

PDGF Plaquetas, macrófagos, 

monócitos, células 

endoteliais, osteoblastos  

Mitogênico para tecido conjuntivo e células de origem 

mesenquimal; quimiotático para fibroblastos, células 

musculares, neutrófilos e células mononucleares; 

estimula fagocitose dos neutrófilos, síntese de 

colágeno e regula colagenase 

TGFb Plaquetas, MEC óssea, 

matriz cartilagínea, 

células TH1 ativas e 

natural killer, 

macrófagos/monócitos e 

neutrófilos 

Migração celular, neovascularização e angiogênese; 

melhora síntese e inibe a degradação da MEC; regula 

síntese de colágeno e secreção de colagenase; ação 

mitogênica sobre outros FCs, inibe proliferação de 

macrófago e linfócitos 

(continua) 
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Fator de 

crescimento 
Origem Ação 

 
Fonte: (EVERTS, 2007; DHURAT; SUKESH, 2014; CUGAT et al., 2015). 

 

Apesar do TGFβ ser liberado por plaquetas, já na sua forma ativa (BLAKYTNY 

et al., 2004), outras células, dentre elas os macrófagos, também podem secretá-lo, 

porém em uma forma latente, necessitando de posterior ativação para alcançar as 

células alvo (DOYLE et al., 2012). Ele é capaz de atuar tanto de forma autócrina 

quanto parácrina, sendo portanto um FC com características de longo prazo na sua 

ação (BECK et al., 1993; EVERTS, 2007). Em seu mecanismo parácrino, age nas 

células próximas fazendo com que liberem proteínas de TGFβ, sendo esse processo 

de ativação mantido pelo mecanismo autócrino, envolvendo FCs secretados pela 

célula em seus próprios receptores de membrana (RUDKIN; MILLER, 1996). Dessa 

forma, após secreção pelas plaquetas ou macrófagos, o TGFβ pode causar efeitos 

nas células adjacentes, incluindo fibroblastos, células mesenquimais, endoteliais e 

pré-osteoblastos; podendo estimular angiogênse, condrogênese, produção de 

bFGF Plaquetas, macrófagos, 

células mesenquimais, 

condrócitos, osteoblastos 

Crescimento e diferenciação de condrócitos e 

osteoblastos; mitogênico para células mesenquimais, 

condrócitos, osteoblastos, fibroblastos e mioblastos; 

inibe síntese de colágeno tipo 1 

EGF Plaquetas, macrófagos, 

monócitos, células renais, 

glândulas submandibular, 

lacrimal e de Brunner 

Estimula angiogênese e quimiotaxia em células 

endoteliais; regula secreção de colagenase; aumenta 

expressão de fibroblastos, pré-osteoblastos e pré-

condrócitos 

VEGF Plaquetas, células 

endoteliais 

Aumenta angiogênese e permeabilidade vascular; 

mitogênico para células endoteliais 

IGF Plasma, células epiteliais, 

endoteliais, hepáticas e 

do músculo liso; 

fibroblastos, osteoblastos, 

matriz óssea 

Formação de matriz óssea, síntese de osteocalcina, 

fosfatase alcalina e colágeno tipo 1 pelos 

osteoblastos; proliferação e diferenciação de MSC em 

células condrogênicas, adipogênicas, miogênicas e 

neurogênicas 

CTGF Plaquetas com 

endocitose para medula 

óssea  

Angiogênese, regeneração cartilagínea, fibrose e 

adesão plaquetária 

(conclusão) 
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fibronectina, glicosaminoglicanos e colágeno; bem como estimular os monócitos a 

secretarem FGF, PDGF, TNF-α e Interleucina-1 (LUBKOWSKA; DOLEGOWSKA; 

BANFI, 2012). 

O papel do TGFβ no desenvolvimento e manutenção da cartilagem articular 

já foi bem definido e caracterizado, ou seja, apresenta a habilidade de modular a 

biossíntese de diversos componentes da MEC (GELB; ROSIER; PUZAS, 1990; 

MORALES; JOYCE; ROBERTS, 1991; MALEMUD, 1993). Dentre seus efeitos já 

relatados na literatura, estão: produção de colágeno tipo II e agrecam, aumento de 

inibidores de protease, bloqueio da degradação da MEC (BLANEY DAVIDSON; VAN 

DER KRAAN; VAN DEN BERG, 2007; VAN DER KRAAN ET AL., 2009); manutenção 

da homeostase da matriz cartilagínea (BLANEY DAVIDSON et al., 2005; PLAAS et 

al., 2011), e indução condrogênica de células-tronco mesenquimais (FREYRIA; 

MALLEIN-GERIN, 2012). 

Porém, seu uso intra-articular pode apresentar respostas indesejadas na 

cartilagem, como estímulo para crescimento de osteófitos, inflamação e efeitos 

fibrogênicos (BAKKER et al., 2001; FORTIER; HACKETT; COLE, 2011). Em trabalho 

mensurando a isoforma TGF-β1 em líquido sinovial de equino, Anderson et al. (1998) 

encontraram uma concentração média de 885 pg/ml em articulações sadias, sendo 

que ao classificar os animais pela faixa etária, os mais jovens alcançavam maiores 

valores, chegando a 1.011 pg/ml, enquanto os animais adultos apresentavam valores 

inferiores. A presença do fator no líquido sinovial, mesmo em sua forma latente, pode 

contribuir para uma resposta exacerbada após a administração de FC exógeno. 

 

 

2.1.3  Obtenção do PRP 

 

Muitos pesquisadores têm buscado obter preparações ricas em plaquetas 

(PRP) para que essas plaquetas, uma vez ativadas, liberem seus fatores de 

crescimento nos tecidos ou órgãos lesionados. Portanto, não é desejável que as 

plaquetas sejam “ativadas” e liberem o conteúdo de seus grânulos alfa durante o 

processo de obtenção do PRP. Entretanto, a grande diversidade nas técnicas 

empregadas para a obtenção do PRP dificulta sua padronização, à medida que cada 

protocolo resulta em um produto com características únicas e diferente potencial 

terapêutico.  
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Assim como a falta de padronização de técnicas, o PRP e seus derivados 

também não possuem uma classificação que seja utilizada de maneira uniforme e 

geral. No sistema descrito por Ehrenfest et al. (2014), a classificação do PRP se 

baseia em dois fatores: conteúdo celular e arquitetura de fibrina; agrupando o PRP 

em quatro tipos. Plasma rico em plaquetas puro (P-PRP), sem leucócitos e com rede 

de fibrina de baixa densidade; Leucócito e plasma rico em plaquetas (L-PRP), com 

maior concentração de leucócitos e fibrina de baixa densidade; Fibrina rica em 

plaquetas pura (P-PRF), livre de leucócitos e com fibrina de alta densidade; Leucócito 

e fibrina rica em plaquetas (L-PRF), combinando alta concentração de leucócitos e 

fibrina de alta densidade.  

Outro sistema de classificação, proposto por DeLong et al. (2012), baseia-se 

em três fatores, sendo denominado PAW (Platelets, Activation system, White blood 

cells). Caracteriza os produtos de PRP de acordo com a concentração plaquetária, 

crescente de P1 a P4; uso de ativador exógeno, assinalado como x; concentração 

leucocitária acima ou abaixo da basal, A e B; bem como a concentração de neutrófilos, 

α e β. De acordo com essa metodologia, um PRP contendo 1.000.000 de plaquetas/µl, 

ativado com cloreto de cálcio e sem leucócitos ou neutrófilos seria denominado P3-x-

Bβ. Há ainda outros sistemas de classificação, como os sugeridos por Mishra et al. 

(2012), destinado apenas para aplicações na medicina esportiva; Mautner et al. (2015) 

e sua metodologia PLRA com ênfase ao volume administrado e frequência de 

aplicações; e Magalon et al. (2016) com a classificação DEPA. Em tais classificações 

comumente se consideram a concentração plaquetária, se há enriquecimento 

leucocitário e uso ou não de ativadores exógenos; porém é incomum a utilização de 

tais sistemas em grande parte da literatura vigente. 

Para obtenção do PRP, é necessário que ocorra a separação seletiva dos 

componentes sólidos e líquidos do sangue total por intermédio de uma técnica 

denominada aférese (WEIBRICH, 2001), e as metodologias empregadas para atingir 

a adequada separação dos componentes sanguíneos incluem centrifugação simples 

ou dupla de tubos ou sistemas comerciais, sistemas automatizados como 

equipamentos de plasmaferese e kits que utilizam filtração (SUTTER; KANEPS; 

BERTONE, 2004; ARGÜELLES et al., 2006). Aférese e os sistemas automatizados 

minimizam possibilidade de erro do operador, têm alta repetibilidade, atingem altas 

concentrações plaquetárias e possuem baixo risco de contaminação; enquanto o 

sistema de centrifugação de tubo comercial proporciona PRP com mínima 
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manipulação e baixo risco de contaminação; porém ambas as metodologias 

necessitam de equipamentos especializados, aumentando o custo da produção 

(SUTTER; KANEPS; BERTONE, 2004; MCLELLAN; PLEVIN, 2011). 

A técnica de coleta por tubos é simples e pouco onerosa, exigindo laboratório 

com centrífuga e preferencialmente uma câmara de fluxo para sua manipulação, pois 

apresenta maior possibilidade de contaminação devido coleta manual do PRP, bem 

como maiores cuidados e atenção por parte do operador (TEXTOR, 2011; 

FONTENOT et al., 2012). Segundo Efeoglu et al. (2004), os métodos manuais 

basicamente diferem entre si quanto à quantidade de sangue total coletado, 

anticoagulante e proporção do mesmo, tipos de equipamentos utilizados para coleta 

e centrifugação do sangue, velocidade das centrifugações e adição de ativadores 

exógenos. Os princípios para realizar a técnica de forma adequada iniciam com a 

coleta obedecendo antissepsia, uso de agulhas com calibre 21g ou maior e aspiração 

lenta do sangue, a fim de manter a qualidade das plaquetas (LIPPI; SALVAGNO; 

MONTAGNANA, 2006).  

O uso de tubo de vidro deve ser evitado, dando preferência a materiais de 

plástico, como tubos de polipropileno; a superfície de vidro pode dar início à cascata 

de coagulação ou diminuir a contagem plaquetária, por promover sua adesão à sílica 

(LANDESBERG; ROY; GLICKMAN, 2000). A escolha do anticoagulante deve priorizar 

aquele que cause menor interferência na funcionalidade plaquetária, preservando ao 

máximo sua integridade e morfologia durante o processo (DHURAT; SUKESH, 2014). 

Os anticoagulantes formulados com citrato se adequam aos requisitos 

supramencionados, sendo utilizados por grande parte dos pesquisadores (SUTTER; 

KANEPS; BERTONE, 2004; PICCIONE et al., 2010; TEXTOR, 2011). Dentre eles, o 

citrato de sódio a 3,8% contendo 24,4 mg/ml de íon citrato e pH de 7.8, atua como 

quelante de cálcio, reagindo com o cálcio livre do sangue e impedindo a coagulação 

(BELL; SPAIN; GOLDSMITH, 1990; CALLAN; SHOFER; CATAFALMO, 2009). A 

proporção deve ser ajustada de modo a permitir a ação anticoagulante sem diluir em 

excesso a amostra. Kingston et al. (2001) em estudo dos efeitos do citrato de sódio, 

heparina de baixo peso molecular e prostaglandina sobre a agregação, ligação de 

fibrinogênio e contagem plaquetária; observou que o aumento na concentração de 

citrato de sódio ocasiona em redução na resposta da agregação plaquetária. A 

proporção sangue total:anticoagulante de 9:1 geralmente é utilizada nas metodologias 
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de obtenção manual do PRP (TEXTOR, 2011), e sua homogeneização deve ser 

realizada de forma lenta, permitindo a interação dos componentes.  

Após a coleta e homogeneização, o sangue é submetido à centrifugação, e 

fatores como tempo de duração, força e velocidade utilizados podem resultar em 

diferentes concentrações plaquetárias, bem como alterar a morfologia das plaquetas 

(NIKOLIDAKIS; JANSEN, 2008). O processo de centrifugação atua graças à diferença 

de gradiente e densidade dos componentes do sangue, dando origem a três camadas 

de composição distinta. Os eritrócitos, por serem mais densos, se concentram na 

camada mais profunda; os leucócitos e algumas plaquetas maiores localizam-se 

acima da camada eritrocitária, formando uma linha branca denominada zona de 

névoa; as plaquetas permanecem suspensas no plasma, logo acima da zona de 

névoa, e sua concentração decresce à medida em que se aproxima da superfície da 

camada plasmática (BOSWELL et al., 2012). Embora alguns protocolos sejam 

extrapolados daqueles realizados na medicina humana, deve ser levado em 

consideração que as células sanguíneas dos equinos requerem uma força relativa de 

centrifugação menor para atingir o gradiente de separação, quando comparada à dos 

humanos (KISSICH et al., 2012).  

As velocidades e tempo empregados, bem como realizar uma ou mais 

centrifugações, apresentam bastante diversidade na literatura. Arora et al. (2016), em 

estudo quantificando plaquetas e fatores de crescimento de PRP preparados em 

diferente força centrífuga e tempo de duração, observaram que as maiores forças de 

centrifugação resultaram em maiores concentrações plaquetárias. 

Ainda relacionado ao método de obtenção do PRP por tubo, quando 

trabalhando com dupla centrifugação, o produto final pode apresentar propriedades 

distintas dependendo da coleta do plasma sobrenadante obtido na primeira 

centrifugação. Para obter um PRP dito “puro” ou pobre em leucócitos, o plasma 

sobrenadante e a camada superficial acima da zona de névoa são transferidos para 

um novo tubo, e após a segunda centrifugação, aproximadamente 70% do 

sobrenadante é descartado, e a fração remanescente onde se encontra o botão 

plaquetário é ressuspendida. De outra forma, quando se deseja obter um PRP rico em 

leucócitos, toda a zona de névoa e consequentemente pequena porção da camada 

de eritrócitos é coletada, transferida a novo tubo e após a segunda centrifugação, 

obtém-se um PRP com alta concentração plaquetária, alta concentração leucocitária 
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e presença de alguns eritrócitos (DHURAT; SUKESH, 2014; LANSDOWN; FORTIER, 

2016). 

Não somente as etapas dos protocolos podem influenciar no produto final, 

como também fatores individuais e ambientais. Em estudo desenvolvido por Giraldo 

et al. (2013), os autores observaram que os fatores de crescimento apresentam 

variação na sua concentração de acordo com o tipo de concentrado plaquetário 

obtido, bem como diferença de acordo com a raça, gênero e idade dos animais. Em 

outro estudo, conduzido por Rinnovati et al. (2016) foi utilizado um grupo homogêneo 

de cavalos, com mesma raça, faixa etária próxima e peso médio semelhante; a fim de 

avaliar se variáveis ambientais poderiam influenciar a concentração plaquetária do 

PRP. Os autores concluíram que o horário de coleta, estado de hidratação dos animais 

e prévia administração de anti-inflamatórios não esteroidais também devem ser 

levados em consideração no momento de preparar o PRP.  

Embora a concentração plaquetária final adequada não tenha sido 

estabelecida de modo geral, alguns autores sugerem que as plaquetas devem 

concentrar de duas a oito vezes em relação ao valor basal (FORTIER, 2011; 

MCILWRAITH, 2011), enquanto outros adotam os valores propostos por Marx (2001), 

alcançando uma concentração de três a cinco vezes em relação ao basal ou de ao 

menos 1 x 106 plaquetas/µL. 

 

 

2.1.4  Ativação do PRP 

 

 

Quando em seu estado fisiológico na circulação sanguínea, as plaquetas 

estão em sua forma inativa, podendo ser ativadas após estímulo de origem endógena 

ou exógena, capazes de promover alteração de sua forma e função (EVERTS, 2007). 

A alteração do formato da plaqueta é facilitada pelos filamentos de actina e miosina, 

que levam a uma reestruturação do citoesqueleto e desenvolvimentos de filopódios 

(Figura 3), os grânulos plaquetários são levados ao centro da célula onde se fundem 

e liberam seu conteúdo no ambiente extracelular (BOSWELL et al., 2012; TEXTOR, 

2014). A exocitose e degranulação resultam em um aumento da área de superfície 

plaquetária, que passa a apresentar uma forma espiculada (BOSWELL et al., 2012).  
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Figura 3 -  Estágios de alteração de forma apresentados pela plaqueta durante processo de ativação. 
 

 

 

Fonte: (HARTWIG et al., 1999). 

Legenda: Plaqueta em seu formato discoide, em repouso, à esquerda. Forma mais arredondada após 
início da ativação, com aumento de cálcio (Ca2+) intracelular, imagem central. Último estágio após 
ativação, com emissão de filopódios e lamelipódios, mediada por fosfoinositídeos (Pls), à direita. 

 

Para que ocorra a ativação, os agonistas ligam-se a receptores específicos 

presentes na membrana, o que ocasiona o aumento da concentração do íon cálcio 

intracitoplasmático, tanto pela liberação de estoque intracelular quanto pelo influxo 

pela membrana plasmática (VARGA-SAZBO; BRAUN; NIESWANDT, 2009). O 

aumento da concentração de cálcio disponível promove alterações estruturais e 

funcionais apresentadas pelas plaquetas, e suas projeções de membrana promovem 

uma reação de mudança de forma que permite às plaquetas interagirem umas com 

as outras, resultando na agregação plaquetária (RUMBAUT; THIAGARAJAN, 2010). 

Os agonistas atuam principalmente em receptores associados à proteína G, 

e, após a interação agonista-receptor, ocorre a ativação das fosfolipases, sendo a 

fosfolipase C considerada a principal via de ativação plaquetária (VARGA-SAZBO; 

BRAUN; NIESWANDT, 2009) (Figura 4). Sua ativação resulta em dois mensageiros 

secundários: diacilglicerol (DAG) e inositol-trifosfato (IP3). O IP3 se liga a receptores 

de membrana do sistema tubular denso liberando estoque intracelular de cálcio, que 

estimula a atividade da fosfolipase A2 a liberar ácido araquidônico. Por sua vez, o 
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ácido araquidônico é convertido a prostaglandina H2 (PGH2) pela cicloxigenase 1 

(COX1), sendo posteriormente metabolizado a tromboxano A2, o qual é um potente 

ativador plaquetário. O DAG também contribui, mediando o influxo de cálcio 

(MURUGAPPAN; SHANKAR; KUNAPULI, 2004). 

Há ainda a participação de várias glicoproteínas nas fases iniciais da ativação, 

alteração e agregação plaquetária. Dentre elas, a principal é a GPIIb/IIIa, que 

permanece inativa até sofrer alterações conformacionais devido ativação plaquetária, 

tornando-a capaz de se ligar ao fibrinogênio, fibronectina e fator de von Willebrand 

(FvW), embora sua sequência de ações ainda não tenha sido completamente 

elucidada, sua ligação ao FvW e fibrinogênio é associada à indução de agregação 

plaquetária (VARGA-SAZBO; BRAUN; NIESWANDT, 2009). Enquanto a GPIb 

estimula o aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio e ativação da 

GPIIb-IIIa, potencializando a liberação dos grânulos alfa e lisossomais e consequente 

agregação e contração plaquetária (LANDI; MARQUES JÚNIOR, 2003; HARRISON, 

2005). 

 

Figura 4 -  Ilustração esquemática dos respectivos receptores e agonistas plaquetários. 
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Fonte: (STEGNER e NIESWANDT, 2011). 

Legenda: PAR-1 e PAR-4, receptor ativado por proteinases 1 e 4; G12/13, Gi, Gq e Gz, subunidades 
da proteína G; CLEC-2, receptor de lectina tipo C; TF, fator tecidual; TxA2, tromboxano A2; TP, receptor 
de TxA2; a2, receptor adrenérgico; P2Y1, P2Y12 e P2X1, receptores purinérgicos; LAT, proteína 
ligadora para ativação de células T; Pl3K, AC, adenilato ciclase; fosfoinositideo-3-quinase; PIP2, 
fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato; PIP3, fosfatidilinositol-3,4,5-bisfosfato; IP3, inositol-1,4,5-trisfosfato; 
DAG, diacilglicerol; Src, Syk, Fyn, Lyn, SFK, proteínas tirosina quinases. 
 

Diversas substâncias de origem endógena ou exógena podem desencadear 

a ativação plaquetária, incluindo adenosina difosfato (ADP), trombina bovina ou 

autóloga, cloridrato de cálcio, gluconato de cálcio, tromboplastina, colágeno, fator 

ativador de plaqueta, serotonina, magnésio, tromboxano A2 e epinefrina (BOSWELL 

et al., 2012; TEXTOR; TABLIN, 2012). Dentre essas, a trombina bovina ou autóloga, 

e o cloreto de cálcio tem sido descritos como os mais utilizados na literatura (TEXTOR; 

TABLIN, 2012).  

A trombina é considerada como o agonista fisiológico mais potente das 

plaquetas, atuando sobre os receptores de protease ativados (PAR) 1 e 4, os quais 

são relacionados à proteína G (ZHOU; SCHMAIER, 2005; RUMBAUT; 

THIAGARAJAN, 2010). Sua adição ao PRP causa uma rápida ativação plaquetária, 

com formação de coágulo entre 5 a 15 minutos, e liberação de grande parte dos 

fatores de crescimento (TEXTOR; TABLIN, 2012; CAVALLO et al., 2016), o que pode 

ocasionar em diminuição dos FC disponíveis caso não sejam utilizados logo após sua 

liberação (DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012). A trombina bovina pode 

desencadear respostas indesejáveis, como hemorragia, trombose e reação imune; 

sendo recomendado dar preferência a trombina autóloga, associada ou não ao cloreto 

de cálcio (ORTEL; MERCER; THAMES, 2001; LANSDOWN; FORTIER, 2016). 

O cloreto de cálcio age basicamente anulando o efeito promovido pelo 

anticoagulante, ou seja, sua adição desencadeia a recalcificação do PRP, levando à 

formação de coagulação espontânea em até 30 minutos, quando facilitado por uma 

superfície de vidro (TEXTOR; TABLIN, 2012). É considerado um ativador fraco e sua 

resposta é dose-dependente (WASTERLAIN; BRAUN; DRAGOO, 2012; 

LANSDOWN; FORTIER, 2016). Seu processo de ativação é mais lento e fisiológico, 

quando comparado à trombina exógena, ao promover uma rede de fibrina que contém 

as plaquetas, resultando na formação de pequenas quantidades de trombina 

endógena e permitindo uma liberação mais lenta dos fatores de crescimento por um 

período de até sete dias (FOSTER et al., 2009; TEXTOR; TABLIN, 2012). Contudo, 

devido a seu baixo pH de 6.3, sua administração pode causar dor significativa e uma 
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sensação de queimação no local (DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012; 

LANSDOWN; FORTIER, 2016).  

Em condições fisiológicas, quando há lesão do endotélio, as plaquetas 

circulantes são ativadas pela exposição ao colágeno subendotelial. Sua ação sobre 

as plaquetas ocorre principalmente devido interação com dois receptores: GPIa/IIa 

(integrina α2β1), que contribui para adesão plaquetária; e GPVI, responsável pela 

sinalização e ativação plaquetária, levando à formação de tromboxano A2 (TXA2) 

(WATSON; BERLANGA; BEST, 2000). O uso de colágeno tipo 1 como ativador do 

PRP tem demonstrado potencial semelhante ao da trombina na liberação de fatores 

de crescimento, porém apresentando um perfil de liberação mais constante ao longo 

do tempo (KINGSTON et al., 2001; FUFA et al., 2008). 

A ativação por meios físicos também pode ser realizada. Submeter o PRP a 

ciclos de congelamento-descongelamento provoca o rompimento da membrana 

plaquetária com consequente liberação de seu conteúdo citoplasmático, embora não 

apresente uma liberação satisfatória de FCs (DUNKEL; BOLT; SMITH, 2011; 

TEXTOR; TABLIN, 2012). A centrifugação também tem sido apontada como um fator 

que contribui para a ativação plaquetária, sendo que quanto maior a força utilizada, 

maior o grau de ativação e auto-agregação plaquetária (BAUSSET et al., 2012; 

ARORA et al., 2016). 

 

 

2.1.5  Avaliação da ativação plaquetária 

 

 

A multifuncionalidade das plaquetas e seu envolvimento em processos 

patofisiológicos, motivou o principal interesse do estudo da sua atividade e 

funcionalidade na medicina humana, levando ao desenvolvimento de metodologias 

específicas para melhor compreensão da resposta plaquetária (KAMATH; BLANN; 

LIP, 2001; HARRISON, 2005). A utilização dessas técnicas no âmbito dos 

concentrados de plaquetas pode ser direcionada a observar se há uma melhor 

resposta na adição de um agonista em relação a outros, ou, se a força gravitacional 

utilizada nas centrifugações é capaz de diminuir a funcionalidade das plaquetas. Os 

testes comumente empregados para avaliar a capacidade de resposta das plaquetas 

do PRP são baseados na capacidade de agregação plaquetária, expressão de 
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glicoproteínas de membrana e alterações na ultraestrutura celular (SEGURA et al., 

2006; ZANDIM et al., 2012). 

A agregometria por transmissão de luz foi desenvolvida em meados de 1960, 

sendo descrita primeiramente por Born (1962). É considerada como “padrão ouro”, e 

permanece amplamente utilizada (GURNEY; LIP; BLANN, 2002; HARRISON, 2005; 

PAKALA; WAKSMAN, 2011). É baseada no princípio de que as plaquetas se agregam 

em resposta à adição de um agonista exógeno, sendo essa resposta detectada e 

quantificada pela quantidade de luz capaz de passar pela amostra. Agonistas de 

diferentes potências podem ser utilizados, como trombina, ADP, epinefrina e colágeno 

(KAMATH; BLANN; LIP, 2001). Para sua realização é necessário utilizar um aparelho 

denominado agregômetro óptico, dotado de fonte de luz, cuvetes com agitador, 

espectofotômetro e conectado a um computador; o que possibilita acompanhar a 

curva de agregação. Na realização do teste, o PRP é classificado como a amostra 

mais opaca possível, enquanto o PPP a amostra com maior transparência possível, 

permitindo maior passagem de luz. À medida que o PRP responde ao agonista 

utilizado, as plaquetas que estavam inativas começam a ativar e promovem a 

agregação, permitindo que o feixe de luz atravesse a amostra com maior intensidade 

(PAKALA; WAKSMAN, 2011). A duração do teste geralmente é em torno de 5 minutos, 

podendo chegar a 10 em alguns casos, a velocidade e formação da curva deve ser 

acompanhada, alguns agonistas como ADP e epinefrina podem apresentar curva 

primária e secundária, enquanto outros, como o colágeno, podem ter uma resposta 

mais lenta (ZHOU; SCHMAIER, 2005). 

A análise por citometria de fluxo é um método sensível e quantitativo para 

avaliar a função plaquetária. Apresenta como uma de suas vantagens a possibilidade 

de usar amostras de pouco volume, independente da contagem plaquetária 

(KAMATH; BLANN; LIP, 2001; PAKALA; WAKSMAN, 2011). Para sua realização, as 

amostras devem ser marcadas com um anticorpo monoclonal específico, ao passar 

pela câmara o fluoróforo é ativado pelo laser e emite uma luz que permite caracterizar 

os marcadores de interesse (MICHELSON et al., 2007). Permite detectar a ativação 

plaquetária por meio da mudança de forma das plaquetas ativadas, detecção de 

antígenos específicos da membrana de plaquetas ativadas, como as glicoproteínas P-

selectina, GPIIb-IIIa; proteínas de ligação como o fibrinogênio ou expressão de 

superfície procoagulante (RUF; PATSCHEKE, 1995; LAZARUS et al., 1995). A 

citometria de fluxo é considerada mais sensível que a agregometria óptica quando se 
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pretende detectar agregados plaquetários menores ou distúrbios funcionais das 

plaquetas (JY et al., 1998), porém, de acordo com Landi e Marques Júnior (2003) 

alguns cuidados devem ser tomados quanto ao preparo das amostras e interpretação 

dos resultados, pois a expressão das glicoproteínas de membrana pode variar 

conforme o anticoagulante empregado, solução tampão utilizado no preparo, tempo 

de processamento da amostra, presença de fibrina ou FvW e natureza do anticorpo 

monoclonal. 

Outra possibilidade é a observação da ultraestrutura plaquetária, sendo 

necessário o uso de microscópio de transmissão eletrônica. As amostras devem ser 

fixadas e preparadas previamente, de modo a permitir a visualização de alterações 

relacionadas à ativação plaquetária, como mudança de forma e degranulação dos alfa 

grânulos (SEGURA et al., 2006; ZANDIM et al., 2012). 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

 

Sabe-se que o efeito terapêutico do PRP está relacionado principalmente à 

presença dos fatores de crescimento, não se restringindo à sua concentração 

plaquetária de forma isolada. Porém, a quantificação dos fatores de crescimento não 

tem sido uma prática utilizada frequentemente para classificação do PRP, 

assegurando-lhe qualidade; provavelmente devido ao custo ou à necessidade de 

conhecimentos específicos para sua realização, não sendo aplicável na rotina clínica.  

Ao se considerar que os fatores de crescimento são derivados das plaquetas, 

um PRP com maiores contagens plaquetárias resultaria em um produto com maior 

concentração de fatores de crescimento. Porém, assim como a grande maioria das 

peculiaridades relacionadas ao PRP, ainda não há um consenso na literatura vigente. 

A possibilidade de estimar a concentração dos fatores de crescimento por meio da 

contagem plaquetária permitiria caracterizar os produtos finais de forma pouco 

onerosa, sendo de fácil realização.  

Para que se obtenha um produto final com maior contagem plaquetária, sem 

aumento do número de leucócitos, ou seja, o almejado para tratamentos intra-

articulares, há necessidade de mais de uma centrifugação na metodologia 

empregada.  

Diante do exposto, nossa hipótese é que a partir de uma segunda 

centrifugação utilizada na metodologia de preparo do PRP em equinos, ocorra maior 

agregação plaquetária, e assim diminuição da concentração de fatores de crescimento 

liberados no momento de ativação do produto final no tecido alvo. 

  



45 

 
 

4  OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

Estudar o efeito da dupla centrifugação no preparo de PRP, por meio da 

comparação entre contagens plaquetárias, concentrações de fator de crescimento 

TGF-β1, e grau de ativação das plaquetas por meio da porcentagem de agregação 

plaquetária. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Quantificação do número de plaquetas e concentração plaquetária obtida após 

cada centrifugação. 

2. Mensuração da agregação plaquetária provocada por cada centrifugação. 

3. Quantificação da concentração de fator de crescimento TGF-β1 em cada 

produto obtido durante a metodologia de preparo do PRP. 
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5  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1  ANIMAIS 

 

  

Foram utilizados doze equinos, machos, com intervalo de idade entre 3 a 5 

anos, com o intuito de manter um grupo homogêneo, evitando possíveis variações 

individuais relacionadas a sexo ou faixa etária. Como critério de inclusão, os mesmos 

deveriam apresentar-se clinicamente sadios, sendo assim, foram avaliados por meio 

de exame físico completo, hemograma, fibrinogênio, perfil bioquímico, triglicérides e 

colesterol. 

Os animais selecionados foram aqueles encaminhados ao atendimento no 

Serviço de Clínica Médica de Equinos ou Serviço de Cirurgia de Grandes Animais na 

FMVZ/USP, após autorização dos proprietários por meio de termo de consentimento, 

sendo incluídos aqueles destinados a acompanhamento ou portadores de afecções 

locomotoras localizadas, sem alteração do quadro clínico geral ou hematológico, bem 

como sem histórico de administração de medicamentos durante 15 dias prévios.  

 

 

5.2  MÉTODO DE OBTENÇÃO DO PRP 

 

 

Foram realizados dois protocolos distintos para obtenção do PRP, o primeiro 

com uma única centrifugação e o segundo com dupla centrifugação (Figura 5). O 

primeiro protocolo, rotineiramente utilizado no Departamento de Bioquímica da Escola 

Paulista de Medicina – UNIFESP, sabidamente produz um PRP com menor 

concentração plaquetária, mas com ausência de agregação plaquetária. Este 

protocolo foi utilizado com o intuito de comparação com o de dupla centrifugação, o 

qual produz um PRP com maior concentração plaquetária, e é indicado para 

tratamentos articulares em equinos. Os PRPs e seus subprodutos foram comparados 

quanto ao grau de ativação plaquetária, contagem plaquetária e mensuração da 

concentração de fator de crescimento TGF-β1.  
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Figura 5 -  Esquema de realização dos protocolos para obtenção dos hemoderivados. 

 

Fonte: (SEIDEL, 2016) 

 

O primeiro protocolo, realizado segundo técnica descrita por Ottaiano et al. 

(2016), foi denominado PRP-0. Após prévia preparação asséptica da veia jugular 

externa, foram coletados 10 ml de sangue total de cada animal com uso de agulha 

21G e seringa com capacidade de 10 ml, e seu volume transferido tubos falcon 

contendo citrato de sódio a 3,8% na proporção 1:10. As amostras foram 

homogeneizadas e em seguida centrifugadas a 141 x G por 12 min a temperatura 

ambiente, com aceleração e desaceleração máximas1. O sobrenadante obtido, 

considerado PRP que não sofreu ativação das plaquetas durante processo de 

centrifugação (PRP-0), foi transferido a novo tubo falcon e utilizado no teste de 

agregação plaquetária. 

O segundo protocolo realizado apresenta duas centrifugações, dando origem 

a três produtos distintos: plasma pobre em plaquetas oriundo da primeira 

centrifugação (PPP-1), plasma pobre em plaquetas oriundo da segunda centrifugação 

                                            
1 Eppendorf Centrifuge 5804 R 
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(PPP-2) e plasma rico em plaquetas final (PRP-1). Para obtenção do mesmo foram 

coletados 30 ml de sangue total de cada um dos animais por meio de punção da veia 

jugular externa com uso de vacutainer com agulha calibre 21G após prévia preparação 

asséptica da região. O sangue foi coletado e distribuído de forma homogênea em 

tubos com capacidade para 4,5 ml contendo anticoagulante citrato de sódio a 3,8%2 

de modo a obter a proporção adequada de sangue:anticoagulante. Após a 

homogeneização, as amostras foram transferidas para três tubos falcon (Tubo 1, Tubo 

2, Tubo 3), sem anticoagulante, com capacidade de 15 ml, permanecendo em repouso 

durante 25 minutos à temperatura ambiente, sendo posteriormente centrifugadas a 

300 x G, durante 5 minutos, em centrífuga com aceleração e desaceleração mínimas, 

seguido de novo repouso de 25 minutos à temperatura ambiente, com o intuito de 

separar as células vermelhas e brancas das plaquetas e plasma. O sobrenadante do 

Tubo 1 (PPP-1) foi coletado e reservado para utilização de avaliação plaquetária, 

contagem plaquetária e análise para quantificação de fator de crescimento TGF-β1. 

Respeitado o período de repouso, o plasma sobrenadante dos tubos 2 e 3 foi 

coletado por meio de pipeta com ponteira de 1ml e transferido para dois novos tubos 

falcon, identificados novamente como Tubo 2 e Tubo 3, respectivamente, sem 

anticoagulante, com 15 ml de capacidade, procedendo-se a nova centrifugação a 700 

x G, durante 15 minutos, em centrífuga de aceleração e desaceleração mínimas, 

seguido de 45 minutos de repouso à temperatura ambiente com o intuito de obter o 

Plasma Pobre em Plaquetas (PPP-2) e o Plasma Rico em Plaquetas (PRP-1). 

Respeitado o período de repouso, um volume aproximado de ¾ do plasma do 

sobrenadante do Tubo 2, referente ao PPP-2 e leucócitos, foi coletado e reservado 

para avaliação da ativação plaquetária, contagem plaquetária e análise para 

quantificação de fator de crescimento, sendo o volume restante do mesmo 

descartado. Da mesma forma, ¾ do plasma sobrenadante do Tubo 3, referente ao 

PPP-2, foi coletado e centrifugado novamente a 1000 x G durante 5 minutos, em 

centrífuga com aceleração e desaceleração máximas, resultando em plasma com 

volume mínimo de plaquetas, o qual foi utilizado como branco no experimento de 

agregação plaquetária (PPP-0). A fração remanescente referente ao PRP-1 foi 

homogeneizada e reservada para avaliação da ativação plaquetária, contagem 

plaquetária e análise para quantificação de fator de crescimento TGF-β1. 

                                            
2 BD Vacutainer® 
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5.3  CONTAGEM PLAQUETÁRIA E LEUCOCITÁRIA 

 

 

A contagem das plaquetas foi realizada nas frações PRP-0, PPP-1, PPP-2 e 

PRP-1; pelo método de contagem manual por meio de microscópio óptico binocular 

com aumento de 400x em câmara de Neubauer espelhada3. Cada amostra foi diluída 

em tubos eppendorf sendo 5µl da amostra e 0,5ml de líquido de Brecher com oxalato 

de amônia a 1%, com repouso de 1 minuto após homogeneização. A concentração 

plaquetária foi determinada dividindo o número de plaquetas na amostra pelo número 

de plaquetas no sangue total. 

A contagem no sangue total foi realizada em contador automático4, com o 

intuito de obter o basal e demais parâmetros fornecidos pelo hemograma. A contagem 

de leucócitos foi realizada em contador automático nas frações PRP-0, PPP-1 e PRP-

1. 

 

 

5.4  AVALIAÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

 

 

A adesão e agregação plaquetária foi acompanhada pelo método 

turbidimétrico de Born e Cross (BORN & CROSS, 1963) em aparelho agregômetro da 

Chrono-Log Corporation, modelo 700, por meio de software Agrolink8, no laboratório 

do Departamento de Bioquímica – EPM – UNIFESP.  

Para realização do teste, 500 µl de PPP-0 foram adicionados a um cuvete e 

inserido na posição correspondente ao branco do aparelho. Da mesma forma, 498 µl 

das amostras destinadas a leitura foram adicionadas em cuvetes contendo barra de 

agitação magnética e inseridas em orifícios de repouso até alcançarem a temperatura 

de 37°C. Após posicionar as amostras nos orifícios de leitura, foi feita a identificação 

do teste no software, ajustadas as linhas de base para 0%, adicionados 2 µl do 

agonista colágeno tipo I5 nos cuvetes sob agitação e observada a curva de agregação 

                                            
3 Neubauer – Hirschmann – EM - Techcolor 
4 Contador hematológico automático modelo BS 2800 VET, Mindray 
5 Chrono-Log Corporation 
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durante 6 minutos a 37°C. O procedimento foi repetido em todas as frações de PRP-

0, PPP-1 e PRP-1. Nas amostras referentes ao PPP-2 não foi possível realizar o 

acompanhamento da curva de agregação devido apresentarem baixo número de 

plaquetas, sendo interpretadas pelo aparelho como semelhante ao branco, PPP-0, 

dessa forma, tais amostras foram subdivididas em duas frações, sendo uma 

submetida à adição do agonista sob agitação durante 6 minutos a 37°C sem leitura no 

agregômetro, PPP-2A, e a outra armazenada sem adição do agonista, PPP-2NA. 

 

 

5.5  MENSURAÇÃO DO FATOR DE CRESCIMENTO TGF-Β1 

 

 

Os sobrenadantes obtidos após o teste de agregação plaquetária, bem como 

os sobrenadantes de PPP-2 com e sem adição de agonista, foram fracionados em 

microtubos com capacidade para 0,5 ml e armazenados em freezer a -80°C para 

posterior quantificação dos fatores de crescimento por meio de kit ELISA Human TFG-

B1 Quantikine®, validado previamente para a espécie equina (TEXTOR et al., 2011; 

TEXTOR e TABLIN, 2012; TEXTOR et al., 2013). 

Após descongelamento e homogeneização das amostras, realizou-se a 

ativação das mesmas seguindo instruções do kit. Para tanto, 20 µl das mesmas foram 

coletados e fracionados em eppendorf, seguido da adição de 10 µl de HCl, com 

homogeneização e repouso de 10 minutos, após o mesmo foram adicionados 10 µl 

de NaOH e 160 µl de diluente RD5-53.  

Para preparação da placa foram adicionados 50 µl de diluente, seguidos de 

50 µl de padrão, controle ou amostra, sendo a mesma coberta com filme e incubada 

por 2 horas a temperatura ambiente. Após incubação, cada poço foi aspirado e lavado 

quatro vezes com solução wash buffer, sendo invertido sobre papel toalha ao final. 

Em seguida foram adicionados 100 µl de TGF-β1 em cada poço, coberto com filme e 

incubado novamente por 2 horas à temperatura ambiente. O procedimento de 

lavagem foi repetido como descrito anteriormente e após o mesmo foram adicionados 

100 µl de solução substrato em cada poço, sendo coberto com papel alumínio e 

incubado por 30 minutos à temperatura ambiente. Decorrido o período de incubação, 

foram adicionados 100 µl de stop solution em cada poço, homogeneizado e lido a 450 

nm em leitor de ELISA.  
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6  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados obtidos foram avaliados pelo programa computacional Instat 

Graphpad 3 software. Os dados foram avaliados segundo a normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, sendo os dados paramétricos submetidos à análise de variância 

(ANOVA). Para determinação da correlação entre contagem plaquetária e 

quantificação de TGF-β1, foi utilizado coeficiente de determinação e coeficiente de 

correlação de Pearson. O grau de significância adotado foi de 5% (P<0,05). 

  



52 

 
 

7  RESULTADOS 

 

 

7.1  CONTAGEM PLAQUETÁRIA E LEUCOCITÁRIA 

 

 

A contagem das plaquetas foi realizada no sangue total para obtenção do 

basal, e nas frações obtidas após cada centrifugação. A contagem do número total de 

plaquetas evidenciou diferença estatística (p<0,05) entre todas as frações analisadas 

(Tabela 1 e Gráfico 1). Quanto à contagem de leucócitos, a média basal apresentada 

pelos animais foi de 7,23 x 10³ leucócitos/µl, permanecendo abaixo dos valores basais 

em todas as amostras submetidas à leitura, sendo as médias respectivas de 0,23 x 

10³ leucócitos/µl no PRP-0; 0,13 x 10³ leucócitos/µl no PPP-1 e 4,18 x 10³ leucócitos/µl 

no PRP-1. 

 

Tabela 1 -  Contagem do número total de plaquetas (x103 plaquetas/µl) presentes no sangue total e 
após protocolos de obtenção do PRP – São Paulo – 2016 

Animal Basal PRP-0 PPP-1 PPP-2 PRP-1 

1 169 451 630 73 908 

2 223 740 907 72 2112 

3 192 516 630 53 1140 

4 137 432 602 49 1230 

5 143 456 580 32 1253 

6 271 880 1282 95 2109 

7 220 434 1084 93 1911 

8 164 353 658 54 1002 

9 177 480 839 43 1323 

10 139 371 683 27 1198 

11 165 383 561 33 1097 

12 163 430 612 33 1164 

Média 180 A 494 B 756 C 55 D 1371 E 

DP 40,08 157,35 228,45 23,59 423,53 

Legenda: Letras diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 
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Gráfico 1 -  Contagem do número total de plaquetas (x103 plaquetas/µl) presentes no sangue total e 
após protocolos de obtenção do PRP – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Símbolos diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 

 

Para obtenção da concentração plaquetária, a contagem de cada fração foi 

dividida pelo número de plaquetas no sangue total de cada animal. As maiores 

concentrações foram obtidas no PRP-1, com cinco dos doze animais atingindo 

concentrações superiores a 8x, seguido do PPP-1 com concentração média de 4,2x, 

enquanto o PRP-0 obteve a menor média de concentração (Tabela 2). A concentração 

do PPP-2 não foi mensurada, pois o mesmo apresentou quantidade total de plaquetas 

menor que o basal. 

 

Tabela 2 -  Concentração plaquetária alcançada após protocolos de obtenção do PRP – São Paulo – 
2016 

Animal PRP-0  PPP-1  PRP-1  

1 2,66 3,72 5,37 

2 3,31 4,06 9,47 

3 2,68 3,28 5,93 

4 3,15 4,39 8,97 

5 3,18 4,05 8,76 

6 3,24 4,73 7,78 

7 1,97 4,92 8,68 

8 2,15 4,01 6,1 

9 2,71 4,74 7,47 

10 2,66 4,91 8,61 

11 2,32 3,4 6,64 

12 2,63 3,75 7,14 

Média 2,7 A 4,2 B 7,6 C 

DP 0,43 0,57 1,35 
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Legenda: Letras diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 

 

Todas as frações apresentaram diferença significativa (P<0,05) entre si tanto 

referente ao número de plaquetas totais quanto à concentração plaquetária obtida. 

 

 

7.2  AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

 

 

As três frações submetidas à avaliação da agregação plaquetária 

apresentaram diferença estatística significativa entre elas (P<0,05) (Tabela 3 e Gráfico 

2). O PRP-0 apresentou atividade de agregação mais homogênea e responsiva 

(Figura 6), seguido do PPP-1 (Figura 7); enquanto o PRP-1 apresentou menor 

resposta ao agonista e presença de agregados identificáveis por microscopia óptica 

(Figuras 8 e 9). 

 

Tabela 3 -  Valores individuais, média e desvio padrão (DP) da porcentagem (%) de agregação 
plaquetária após protocolos de obtenção do PRP, mensurada em agregômetro óptico – 
São Paulo – 2016 

Animal PRP-0 PPP-1 PRP-1 

1 117 114 94 

2 113 83 22 

3 100 97 20 

4 117 60 69 

5 118 102 69 

6 107 101 32 

7 110 98 72 

8 110 90 84 

9 112 90 86 

10 119 109 85 

11 105 62 83 

12 107 85 85 

Média 111,3 A 90,9 B 66,8 C 

DP 5,88 16,69 26,58 

Legenda: Letras diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 
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Gráfico 2 -  Porcentagem de agregação plaquetária após protocolos de obtenção do PRP, mensurada 
em agregômetro óptico – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Símbolos diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 

 

Figura 6 -  Resposta plaquetária após adição de agonista em PRP-0, mensurada em agregômetro 
óptico – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Traçados vermelho e verde correspondem a amostra de PRP-0 de um mesmo animal. 
Resposta rápida a adição do agonista, resultando em linha de decréscimo abrupta, ultrapassando 100% 
de agregação antes de 4:30. 

Fonte: SEIDEL (2016) 
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Figura 7 -  Resposta plaquetária após adição de agonista em PPP-1, mensurada em agregômetro 
óptico – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Traçados vermelho e verde correspondem a amostra de PPP-1 de um mesmo animal. 
Resposta rápida mais lenta após adição do agonista, chegando ao tempo máximo estimado para 
monitoramento do teste e alcançando valores próximos a 100%. Traçados azul e preto irresponsivos 
por falta de amostra. 

Fonte: SEIDEL (2016) 

 

Figura 8 -  Resposta plaquetária após adição de agonista em PRP-1, mensurada em agregômetro 
óptico – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Traçados azul e preto correspondem a amostra de PRP-1 de um mesmo animal. Resposta 
rápida mais lenta após adição do agonista, estabilizando após 5 minutos, não ultrapassando 70% de 
ativação das plaquetas. 

Fonte: SEIDEL (2016) 
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Figura 9 -  Enquadramento parcial de câmara de Neubauer contendo amostra de PRP-1 – São Paulo 
– 2016 

 

Legenda: Presença de aglomerados plaquetários (círculos vermelhos) indicativos de agregação 
plaquetária em resposta à ativação precoce. 

Fonte: SEIDEL (2016) 

 

 

7.3  MENSURAÇÃO DO FATOR DE CRESCIMENTO TGF-Β1 

 

 

Os resultados obtidos demonstraram diferença estatística entre o grupo PRP-

1 quando comparado aos grupos PRP-0 e PPP-1, bem como dos grupos PPP-2 

ativado e não ativado (P<0,05) (Tabela 4 e Gráfico 3). Os valores mais baixos foram 

observados no PPP-2 ativado, com média de 2942,4 pg/ml, seguido do PPP-2 não 

ativado, com 3102,4 pg/ml. O PRP-0 e PPP-1 apresentaram resultados similares, com 

5537,3 pg/ml e 5539,4 pg/ml respectivamente. O grupo PRP-1 obteve as maiores 

concentrações, com média de 12407,78 pg/ml (Gráfico 4). Para obter a concentração 

final de TGF-β1 obtida no volume total de cada produto gerado após centrifugação, a 
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concentração média do FC de cada fração foi multiplicada pelo volume final 

correspondente (Tabela 5). 

 

 

Tabela 4 -  Valores individuais, média e desvio padrão (DP) de TGF-β1 (pg/ml) resultantes após 
protocolos de obtenção de PRP – São Paulo – 2016 

Animal PRP-0 PPP-1 PPP-2 PPP-2NA PRP-1 

1 4907 4547 2015 1455 10507 

2 4727 7127 4020 3147 17233 

3 5940 7140 3233 3960 15393 

4 5133 3667 1593 2567 6307 

5 5453 7067 2973 3453 15753 

6 7460 5967 3713 4113 17547 

7 6740 4813 3213 3513 10633 

8 5733 4753 3120 2680 13013 

9 5373 6000 3793 4533 13947 

10 6093 4647 2667 2487 12113 

11 4700 5620 2460 2287 6860 

12 4187 5127 2507 3033 9587 

Média 5537,3 A 5539,4 A 2942,4 B 3102,4 B 12407,78 C 

DP 925,88 1144,95 729,19 870,09 3757,96 

Legenda: Letras diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 

 

Gráfico 3 -  Média e desvio padrão de TGF-β1 (pg/ml) resultantes após protocolos de obtenção de 
PRP – São Paulo – 2016 
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Legenda: Símbolos diferentes correspondem a diferença estatística entre os grupos (P<0,05). 

 

 

Gráfico 4 -  Box plot contendo mediana e concentração de TGF-β1 (pg/ml) resultantes após protocolos 
de obtenção de PRP – São Paulo – 2016 

 

 

 

 

Tabela 5 -  Concentração de TGF-β1 (pg) relacionada ao volume total (ml) obtido após cada 
centrifugação – São Paulo – 2016  

Produto Volume total (ml) 
Média TGF-β1 

(pg/ml) 
Média TGF-β1 total 

PRP-0 6,5 5537,3 35992,45 

PPP-1 6,5 5539,4 36006,1 

PPP-2 4,5 3102,4 13960,8 

PRP-1 2 12407,78 24815,56 
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7.4  CORRELAÇÃO ENTRE CONTAGEM PLAQUETÁRIA E TGF-Β1 

 

 

O coeficiente de determinação encontrado foi de R2= 0,74; evidenciando 

quanto do resultado obtido na concentração de TGF-β1 está relacionado à contagem 

plaquetária alcançada (Gráfico 5). Ao submeter o valor de R2 para obtenção do 

coeficiente de correlação, o valor obtido é de r= 0,86; indicando forte correlação 

positiva entre a contagem plaquetária e de TGF-β1. 

A razão entre concentração de TGF-β1 e contagem plaquetária foi calculada 

dividindo os valores do FC pela quantidade de plaquetas obtidas após cada 

centrifugação. Com exceção do PPP-2, cuja concentração de TGF-β1 é reflexo do 

sobrenadante do PRP-1, os demais demonstram proporcionalmente a relação entre o 

FC e a contagem plaquetária (Tabela 5). 

 

Gráfico 5 -  Correlação entre concentração plaquetária e de TGFB-1 – São Paulo – 2016 
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Tabela 6 -  Razão entre concentração de TGF-β1 e contagem plaquetária obtida após cada 
centrifugação – São Paulo – 2016  

Animal PRP-0 PPP-1 PPP-2 PRP-1 

1 10,9 7,2 27,6 11,6 

2 6,4 7,9 55,8 8,2 

3 11,5 11,3 61,0 13,5 

4 11,9 6,1 32,5 5,1 

5 12,0 12,2 92,9 12,6 

6 8,5 4,7 39,1 8,3 

7 15,5 4,4 34,6 5,6 

8 16,2 7,2 57,8 13,0 

9 11,2 7,2 88,2 10,5 

10 16,4 6,8 98,8 10,1 

11 12,3 10,0 74,5 6,3 

12 9,7 8,4 76,0 8,2 

Média  11,9 7,8 61,6 9,4 

DP 3,0 2,4 24,7 2,9 
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8  DISCUSSÃO 

 

 

A utilização dos hemoderivados vem se consolidando como prática cada vez 

mais comum na terapia das afecções locomotoras de equinos, devido principalmente 

à possibilidade de uso de tratamento não farmacológico, derivado do próprio animal e 

que não somente proporciona um menor tempo de cicatrização, mas também resulta 

em um tecido semelhante ao sadio. 

O PRP apresenta, dentre suas características, uma ampla versatilidade 

quanto às suas formas de obtenção, seja por meio de kits comerciais ou método de 

tubos, dando origem a produtos com formulações distintas e consequente resposta 

terapêutica variada. Tal cenário evidencia a necessidade de um maior conhecimento 

acerca das especificações dos produtos escolhidos para uso, incluindo sua 

composição e funcionalidade celular. Dessa forma, no presente estudo buscamos 

mensurar se a concentração plaquetária obtida refletia em aumento de fator de 

crescimento TGF- β1 disponível a despeito da ativação precoce das plaquetas. 

A contagem plaquetária, realizada após cada centrifugação, permitiu observar 

que o protocolo de centrifugação única com menor velocidade concentrou em média 

2,7x em relação ao basal, sendo superior aos valores encontrados por Vendruscolo 

et al. (2012) ao testar dez protocolos, e Rios et al. (2015), todos com centrifugação 

dupla; Hessel et al. (2015), na centrifugação manual dupla e em dois kits comerciais 

de centrifugação única, Angel® e APC®, porém ambos com maior velocidade; e 

Fontenot et al. (2012), com quatro protocolos de centrifugação única. 

Ao avaliar o resultado da primeira centrifugação do protocolo de centrifugação 

dupla, obtivemos média de 4,2x em relação ao basal, atingindo a concentração 

mínima sugerida para que o produto possa ser considerado PRP (MARX, 2001). Além 

de ser superior às concentrações obtidas por meio de protocolos de dupla 

centrifugação comumente utilizados na medicina equina, conforme previamente 

relatado, tal centrifugação foi suficiente para superar a concentração atingida por 

Textor e Tablin (2013) ao utilizarem o dispositivo E-PET®, resultando em 

concentração plaquetária média de 3,2x; bem como a de Hessel et al. (2015), que 

utilizando o mesmo dispositivo alcançaram concentração de 3,8x.  

O produto resultante da segunda centrifugação, denominado PRP-1, 

apresentou a maior concentração plaquetária em comparação aos demais, 
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corroborando com dados de Arguelles et al. (2006), que ao avaliarem diferentes 

frações de um protocolo de dupla centrifugação, observaram uma maior concentração 

plaquetária no produto derivado da segunda centrifugação, após descarte de 

aproximadamente 75% do sobrenadante. A concentração plaquetária alcançada após 

a segunda centrifugação em nosso estudo atingiu média de 7,6x, sendo que cinco dos 

doze animais utilizados obtiveram concentrações acima de 8x; ultrapassando as 

concentrações encontradas por Pereira et al. (2012) em estudo que avaliou a 

capacidade de concentração plaquetária de sete protocolos distintos, todos com dupla 

centrifugação, bem como a concentração obtida por Hessel et al. (2015), utilizando kit 

comercial GPS®. Contudo, permaneceu inferior aos valores encontrados por Textor e 

Tablin (2011b), alcançando média de 8x com dupla centrifugação; e por Sutter, 

Kaneps e Bertone (2004), pelos métodos de aférese seguida de filtração e buffy coat, 

com 13 e 9x, respectivamente; permanecendo superior ao método por aférese, com 

média de 5x.  

Com a dosagem de leucócitos foi possível constatar que não houve 

enriquecimento leucocitário em nenhuma das frações avaliadas, permanecendo a 

todo momento com valores inferiores aos apresentados pela média do sangue total. 

As frações resultantes de centrifugação única apresentaram as menores quantidades 

de leucócitos, diferindo dos resultados obtidos por Fontenot et al. (2012), que ao 

avaliarem protocolos de centrifugação única com velocidade elevada, obtiveram 

produtos ricos em leucócitos; bem como os de Argüelles et al. (2006), que apesar de 

produzirem um PRP com concentração leucocitária abaixo da basal, resultante de um 

protocolo com centrifugação única com baixa velocidade e curto tempo, apresentaram 

valores superiores aos atingidos no presente trabalho. 

A quantidade de leucócitos presente no PRP-1 mostra-se superior à média 

obtida por Vendruscolo et al. (2012) em avaliação de 10 protocolos de centrifugação 

dupla, todos com velocidades inferiores às utilizadas no presente estudo; sendo 

também superior à média obtida por Pereira et al. (2012) em avaliação de 7 protocolos, 

dentre os quais, apenas um resultou em concentração leucocitária levemente superior 

à obtida em nosso experimento. A profundidade do local de coleta do PRP se constitui 

como um dos fatores que pode influenciar na concentração leucocitária final, ao se 

considerar que plaquetas maiores, devido à sua densidade, se localizam mais próximo 

da zona de névoa, fazendo com que o PRP coletado logo acima dessa área possa 

apresentar uma quantidade mais significativa de leucócitos. 
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Apesar dos leucócitos apresentarem um efeito antimicrobiano devido à 

mieloperoxidase presente em monócitos e neutrófilos (CIESLIK-BIELECKA et al., 

2009), bem como atuarem no debridamento de tecidos lesionados e influenciarem na 

liberação de FCs (BOSWELL et al., 2012); seu enriquecimento no PRP destinado ao 

uso intra-articular não é um fator desejável, sendo relacionado a um aumento do 

catabolismo e diminuição da síntese de matriz extracelular nos tecidos, e 

apresentando ainda correlação positiva com TNFα e IL-1 (MCCARREL; FORTIER, 

2009). 

A mensuração da agregação plaquetária, acompanhada por meio de 

agregômetro óptico, permitiu estimar quanto das plaquetas mostravam-se 

responsivas após adição de agonista exógeno, inferindo que a porcentagem não 

responsiva já havia sido ativada previamente, provavelmente por meio de estímulo 

físico durante a centrifugação. O primeiro protocolo, de única centrifugação, foi 

utilizado como parâmetro de método que não promove agregação precoce das 

plaquetas durante a centrifugação, consequentemente o resultado apresentado pelo 

mesmo foi de média superior a 110%, inferindo que todas as plaquetas presentes na 

amostra estavam em seu estado inativo até o momento de adição do agonista. O fato 

de sua resposta ultrapassar o limite de 100% está relacionado à funcionalidade das 

plaquetas presentes, que, por se apresentarem em forma inativa e com maior 

capacidade de resposta, estão mais sensíveis ao agonista, aglomerando-se com 

maior força e velocidade, o que permite que uma maior quantidade de feixe de luz 

atravesse a amostra, resultando em uma resposta exacerbada; bem como deve-se 

levar em consideração que embora o plasma utilizado como branco para leitura no 

agregômetro seja pobre em plaquetas, ainda há a presença de uma ínfima quantidade 

das mesmas, contribuindo para que ocorra um pequeno grau de turbidez. 

O sobrenadante obtido após a primeira centrifugação do protocolo duplo já 

apresenta certa porcentagem de plaquetas agregadas antes da adição do agonista, 

apresentando uma média de 90,9% de agregação plaquetária durante a realização do 

teste, portanto, em torno de 10% das plaquetas presentes na amostra foram ativadas 

previamente. Porém a menor resposta plaquetária no teste de agregação surge com 

o PRP resultante da segunda centrifugação, do qual apenas 66,8% das plaquetas 

respondem em média após a adição do agonista. Na medicina equina alega-se que o 

PRP é, na grande maioria dos casos, utilizado em sua forma inativa, baseando-se no 

pressuposto que ocorrerá a ativação plaquetária ao entrar em contato com o tecido 
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alvo (LOPEZ-VIDRIERO et al., 2010); porém tal afirmação não considera a possível 

ativação sofrida pelas plaquetas durante o preparo. 

Na literatura vigente há poucos trabalhos que utilizem métodos de avaliar a 

ativação plaquetária no PRP equino. O presente estudo constatou que o aumento da 

força e tempo de centrifugação refletem em maior porcentagem de ativação das 

plaquetas, corroborando com o observado por Bausset et al. (2012) e Arora et al. 

(2016). A influência da centrifugação sobre a quantidade e qualidade das plaquetas 

foi avaliado por Bausset et al. (2012) em estudo com PRP humano. Para mensurar a 

ativação plaquetária, os autores utilizaram citometria de fluxo, agregometria e análise 

de ultraestrutura morfológica. O PRP foi obtido por meio de dupla centrifugação, com 

diferentes forças na segunda centrifugação, sendo ativado com ADP. A citometria de 

fluxo evidenciou que valores superiores a 250G já apresentam menor expressão de 

P-Selectina após adição de ADP, porém não há diferença quando se usa 400 ou 

1000G. Resposta semelhante foi encontrada no teste de agregometria, demonstrando 

que velocidades acima de 400G já apresentam maior impacto na atividade de 

agregação, e quando a segunda centrifugação foi realizada a 1000G induzia 

autoagregação espontânea. A análise da ultraestrutura permitiu observar que mesmo 

acima de 250G algumas plaquetas já apresentam características morfológicas de 

ativação, e que com o aumento da velocidade, há um aumento significativo das 

plaquetas ativadas. Tais resultados estão de acordo com o observado no presente 

estudo, em que maior agregação plaquetária foi observada com o aumento da força 

de centrifugação. 

Contudo, Arguelles et al. (2006), em estudo no qual foram avaliados 

parâmetros indicadores de ativação plaquetária por meio de citometria de fluxo em um 

protocolo de dupla centrifugação, aferiram quatro frações distintas, coletando dois 

sobrenadantes de diferentes profundidades dos produtos obtidos após cada 

centrifugação, e, diferentemente do resultado obtido no presente estudo, os maiores 

valores relativos à ativação plaquetária foram observados após a primeira 

centrifugação, sendo que os produtos da segunda centrifugação apresentaram menor 

ativação plaquetária. Os autores acreditam que tal resposta possa ser devido ao uso 

do citrato de sódio, o qual poderia promover um efeito reverso parcial no processo de 

agregação plaquetária. Uma agregação reversível pode ser induzida por baixas 

concentrações de estímulo na presença de cálcio ou magnésio extracelular, enquanto 

altas concentrações promovem uma reação irreversível (HAMBERG et al., 1974), e o 
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citrato mesmo quando adicionado a uma amostra durante processo de agregação com 

ADP pode causar uma reversão parcial do processo de agregação (KINGSTON et al., 

2001).  

De fato, tanto a escolha do anticoagulante quanto do ativador exógeno pode 

influir no perfil de ativação plaquetária e consequente liberação dos fatores de 

crescimento. Textor e Tablin (2012) compararam diferentes metodologias de ativação 

plaquetária com uso de trombina bovina e autóloga em concentrações distintas, 

cloreto de cálcio e sequência de congelamento e descongelamento. A trombina 

autóloga apresentou menor potência de ativação plaquetária ao ser comparada com 

a trombina bovina em agregômetro óptico. Apesar da ativação por cloreto de cálcio 

não ter sido acompanhada em agregômetro devido a formação de gel, os autores 

consideram esse agonista como mais forte em relação aos outros métodos de 

ativação. Possivelmente essa decisão foi baseada no perfil de liberação de PDGF-BB, 

que atingiu valores maiores e estatisticamente significativos quando comparado ao 

demais; todavia, ao observar o perfil de liberação de TGF-β1 não houve diferença 

estatística entre as metodologias analisadas, sendo que o congelamento seguido de 

descongelamento obteve maior quantidade do FC.  

A escolha do colágeno como agonista propiciou resultados mais consistentes 

de agregação plaquetária no presente estudo. O uso desse ativador exógeno se 

caracteriza não somente por ser semelhante ao que supostamente ocorre in vivo, mas 

também por induzir a agregação irreversível das plaquetas, enquanto a resposta 

obtida por outros ativadores tende a variar, podendo inclusive resultar em uma 

agregação reversível (SEGURA et al., 2005).  

Essa possibilidade foi constatada por Kingston et al. (2001), cujo estudo 

buscou avaliar os efeitos do citrato de sódio, heparina de baixo peso molecular e 

prostaglandina na agregação, ligação de fibrinogênio e contagem de plaquetas 

equinas; utilizando como ativadores exógenos ADP e colágeno. A adição de PGE1 foi 

eficiente em inibir a resposta de agregação plaquetária de modo concentração-

dependente quando utilizada antes dos agonistas. Porém, quando a mesma dose de 

PGE1 foi acrescentada em até 4 minutos após a adição dos agonistas, a amostra 

ativada com ADP apresentou reversão na agregação, enquanto a amostra com 

colágeno permaneceu com sua agregação inalterada. Textor, Norris e Tablin (2011) 

também fizeram uso do colágeno como ativador exógeno, utilizando diferentes 

concentrações do agonista, sendo de 10 e 20 µg/ml, e observaram que para a mesma 
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concentração plaquetária, a maior concentração de colágeno ocasionou em uma 

maior liberação de TGF-β1, contudo esse aumento não foi significativo. 

 A mensuração dos FCs presentes no PRP, embora de extrema importância 

para estimar se há presença de quantidade que resulte em resposta terapêutica, não 

é rotineiramente realizado na prática clínica, sendo ausente mesmo em alguns 

estudos que objetivam analisar o potencial terapêutico do PRP. Essa circunstância 

pode ser devido aos custos elevados dos kits, bem como a falta de praticidade em 

seu uso para poucas amostras. A necessidade de utilizar kits específicos para 

humanos também se enquadra nessa realidade, sendo preciso validar os kits 

utilizados para se obter um resultado confiável, como ocorrido no estudo em questão, 

em que foi utilizado kit previamente validado para espécie equina (TEXTOR et al., 

2011; TEXTOR e TABLIN, 2012; TEXTOR et al., 2013). Ressalta-se que apesar da 

possibilidade de ocorrer a forma latente do FC avaliado, o kit utilizado realiza leitura 

apenas do TGF-β1 ativado, sendo que a ativação ocorre durante a execução do kit, 

tornando o FC detectável pelo mesmo. 

A quantificação de TGF-β1 obtida tanto após o protocolo de centrifugação 

única quanto após a primeira centrifugação do segundo protocolo apresentaram 

valores próximos, mesmo com a diferença de contagem plaquetária entre as médias 

das amostras. Isso pode ter ocorrido devido a prévia ativação sofrida pelas plaquetas 

na centrifugação utilizando força maior, que liberaram parte de seus FCs no 

sobrenadante, o qual possuindo maior volume leva a uma diluição desses 

componentes; somado a uma resposta mais intensa das plaquetas presentes na 

amostra não ativada durante a centrifugação, por apresentarem maior integridade e 

consequente funcionalidade em resposta ao agonista; o que explicaria também o 

comportamento mais homogêneo apresentado por suas amostras. 

Os valores obtidos em ambas as amostras submetidas a uma centrifugação 

mostraram-se superiores aos alcançados por Textor, Norris e Tablin (2011), com PRP 

produzido utilizando kit comercial, chegando a 3.707 pg/ml; embora sua contagem 

plaquetária seja superior, com 951 x 10³ plaquetas/µl, enquanto nossas médias foram 

de 494 e 756 x 10³ plaquetas/µl, para o PRP-0 e PPP-1 respectivamente. Ao comparar 

com outro estudo, quando a trombina autóloga foi utilizada para ativar um PRP oriundo 

de dupla centrifugação, no qual a contagem plaquetária foi corrigida para 770 x 10³ 

plaquetas/µl, a quantificação de TGF-β1 foi ainda menor, alcançando 3.263 pg/ml 

(TEXTOR; TABLIN, 2012).  
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No estudo supracitado, ao utilizar outros agonistas, os autores obtiveram 

diferentes mensurações do FC, sendo de 9.528 pg/ml quando o agonista foi trombina 

bovina; 8.808 pg/ml com a utilização de cloreto de cálcio a 10% e 10.928 pg/ml ao 

submeter as amostras a uma sequência de congelamento e descongelamento 

(TEXTOR; TABLIN, 2012). Tais valores mostram-se inferiores à média obtida no 

presente estudo quando se quantificou o PRP-1, resultante da segunda centrifugação, 

o qual atingiu contagem plaquetária de 1.371 x 10³ plaquetas/µl e TGF-β1 de 

12.407,78 pg/ml.  

Por outro lado, em experimento realizado por Arguelles et al. (2006), embora 

as contagens plaquetárias finais tenham sido baixas, chegando no máximo a 272 x 

10³ plaquetas/µl, a quantificação de TGF-β1 atingiu 10.500 pg/ml no protocolo com 

dupla centrifugação; chegando a 10.300 pg/ml resultante do protocolo de 

centrifugação única, com contagem plaquetária final de 228 x 10³ plaquetas/µl; ambas 

ativadas com cloreto de cálcio a 10%. Para os autores, não houve diferença nos 

resultados apresentados entre os produtos da primeira e segunda centrifugação, 

considerando ainda que o método de simples centrifugação mostrou maior eficiência 

tanto na concentração plaquetária quanto na do FC mensurado.  

Nossa média de TGF-β1 obtida no PRP1 foi semelhante à encontrada por 

Pereira et al. (2012), embora os autores não tenham detalhado a contagem 

plaquetária final, as concentrações alcançadas na execução de sete protocolos de 

dupla centrifugação variaram de 4,1 a 5,4x em relação ao basal, e em sua maioria 

apresentaram quantificação de TGF-β1 inferior a 12.397 pg/ml. Curiosamente, no 

mesmo trabalho, o maior valor obtido na mensuração do FC, e o único que ultrapassou 

a média do presente estudo, foi de 14.053 pg/ml, sendo relacionado a uma 

concentração de 4,1x, ao testar o protocolo utilizado por Arguelles et al. (2006). Nosso 

resultado foi inferior aos obtidos por Sutter, Kaneps e Bertone (2004), que atingiram 

altas contagens plaquetárias e de FC com método de aférese seguido de filtração, 

com 2.172 x 10³ plaquetas/µl, e 57.900 pg/ml de TGF-β1. No mesmo trabalho, ao 

utilizar somente a aférese, foi alcançada contagem plaquetária de 855 x 10³ 

plaquetas/µl e 23.600 pg/ml de TGF-β1. 

Ao realizarmos a leitura das amostras de PPP-2, ativadas e não ativadas, foi 

possível constatar que mesmo com a baixíssima contagem plaquetária, já que se 

refere ao sobrenadante da segunda centrifugação, chegando a no máximo 55 x 10³ 

plaquetas/µl, havia quantidade considerável de TGF-β1, com média de 2.942 e 3.102 
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pg/ml para as amostras ativadas e não ativadas, respectivamente. Esses valores, 

apesar de superiores aos encontrados por Textor, Norris e Tablin (2012) em PRP de 

dupla centrifugação ativado com colágeno; Vendruscolo et al. (2012) sem uso de 

ativador exógeno e com baixa concentração plaquetária; e Hessel et al. (2014) tanto 

com PRP oriundo de kits comerciais quanto de dupla centrifugação. Esse resultado 

vai de acordo com de que não somente parte das plaquetas sofreram ativação durante 

a segunda centrifugação, mas também que parte dos fatores de crescimento liberados 

permanecem dispersos no sobrenadante, o qual geralmente é desprezado para 

obtenção do PRP. 

A preocupação em buscar identificar o momento de ativação plaquetária 

durante a obtenção do PRP não se baseia somente em utilizar o produto em sua forma 

inativa, até porque para que haja a liberação dos FCs é preciso que as plaquetas 

sofram ativação. Porém faz-se necessário saber se o produto final obtido apresenta 

plena função das plaquetas concentradas em sua totalidade, bem como, caso já 

tenham sido ativadas no decorrer do processo de obtenção, qual seria o tempo hábil 

para sua utilização sem danos na resposta terapêutica do mesmo. Os FCs em geral 

apresentam uma meia-vida curta, sendo de minutos a horas, e caso não sejam 

utilizados imediatamente após a sua liberação podem ser degradados antes de 

atingirem os receptores do tecido alvo (HARRISON et al., 2011); logo, uma rápida 

ativação ou ativação precoce quando não seguida de utilização do produto leva a uma 

diminuição dos FCs disponíveis ao longo do tempo (DELONG; RUSSELL; 

MAZZOCCA, 2012). 

Apesar de ter sido constatado a ativação precoce das plaquetas durante o 

processo de obtenção do PRP, sendo essa ativação mais significativa após a segunda 

centrifugação, não houve prejuízo na quantificação de TGF-β1 realizada no produto 

final, PRP-1, mas deve-se ressaltar que após a obtenção e ativação total, as amostras 

foram armazenadas e congeladas a -80°C em ato contínuo, o que contribuiu para 

manter os níveis do FC. Em estudo realizado por Hauschild et al. (2016) em que os 

autores buscaram avaliar a estabilidade de dois PRPs obtidos por meio de kits 

comerciais, ACP® e E-PET, quando mantidos em temperatura ambiente. Dois FCs, 

PDGF e TGF-β1, foram quantificados ao longo do tempo, nos momentos 0, 1, 5 e 30 

minutos, 1, 2 e 6h. Os autores observaram que os FCs não apresentaram decréscimo 

de sua concentração, mantendo-se estáveis durante todo o tempo avaliado; e dessa 
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forma sugerem que o PRP obtido por essas metodologias, mantém o nível inicial dos 

FCs por até 6 horas após a sua produção. 

Embora a quantidade ideal de plaquetas no PRP não tenha sido estabelecida, 

Mazzoca et al. (2012) realizou um experimento in vitro em que PRPs com diferentes 

contagens plaquetárias e leucocitárias foram aplicados em culturas de osteoblastos, 

miócitos e tenócitos de humanos. As melhores respostas observadas em relação à 

proliferação celular foram obtidas com PRP de baixa concentração plaquetária e 

leucocitária, evidenciando que mesmo com contagens em torno de 380.000 

plaquetas/µl já há uma resposta tecidual.  

Em relação à quantidade necessária de TGF-β1 para obter resposta anabólica 

em ambiente articular, estudos in vivo e in vitro têm trabalhado com valores entre 10-

200 ng/ml (BRANDL et al., 2010; van BEUNINGEN et al., 1998), sendo possível 

alcançar o limite inferior com o PRP-1, oriundo da nossa segunda centrifugação. Os 

efeitos do TGF-β1 sobre condrócitos de equinos foram demonstrados na década de 

90 em estudo in vitro com cartilagens articulares provenientes de potros (Fortier et al., 

1997). Os autores observaram efeitos benéficos do TGF-β1 sobre os condrócitos 

quando utilizados com concentrações de 5-10 ng/ml em até sete dias de cultivo, 

passando a concentrações de 1 ng/ml a partir do 14ª dia de cultivo.  

Com o objetivo de avaliar clinicamente os efeitos do PRP em cavalos 

acometidos por osteoartrite, Carmona et al. (2007) utilizaram quatro animais de 

diferentes modalidades esportivas e com diferentes articulações acometidas, e 

realizaram três aplicações intra-articulares de PRP com intervalo de duas semanas 

entre as mesmas. O PRP utilizado, embora com baixa concentração plaquetária 

(média de 250x106), apresentava concentração média de TGF-β1 de 12.515 pg/ml. 

Os animais apresentaram remissão total da claudicação e do grau de efusão, 

mantendo a clínica da avaliação final por até 8 meses.   

A eficiência em concentrar TGF-β1 foi alcançada nos produtos obtidos, sendo 

possível observar que mesmo quando baixas velocidades foram utilizadas, levando a 

uma menor contagem plaquetária, as plaquetas apresentaram uma liberação 

satisfatória do FC. Ao considerarmos o volume total do concentrado plaquetário 

resultante de cada centrifugação, é possível observar diferenças nos valores de TGF-

β1, sendo que quando for favorável a utilização de um maior volume do produto, a 

maior concentração do FC está presente no PRP-0 e PPP-1, enquanto que ao ser 

necessário fazer uso de volumes menores, indica-se o uso do PRP-1. 
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No presente trabalho é evidente a correlação positiva entre a concentração 

plaquetária e a de TGF-β1, com exceção dos sobrenadantes obtidos após a segunda 

centrifugação, nos quais há a presença de FC derivado da ativação das plaquetas de 

outra fração. Esse resultado está de acordo com o postulado por Sutter, Kaneps e 

Bertone (2004), McCarrel e Fortier (2009), Sundman, Cole e Fortier (2011) e McLellan 

e Plevin (2014). Porém, respostas distintas foram obtidas por Arguelles et al. (2006), 

Vendruscolo et al. (2012) e Pereira et al. (2012), o que evidencia a necessidade do 

controle de qualidade, ou seja, caracterização e classificação do PRP escolhido para 

ser utilizado no tratamento das diferentes enfermidades. 
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9  CONCLUSÕES 

 

  

O protocolo de dupla centrifugação estudado produz PRP com contagem 

plaquetária e concentração de TGF-β1 maiores do que protocolo de centrifugação 

única, porém com concomitante aumento da agregação plaquetária. 

A mensuração da agregação plaquetária comprovou prévia ativação de parte 

das plaquetas durante o processo de preparo, sendo essa ativação maior na medida 

em que houve aumento da força e tempo de centrifugação, bem como número de 

centrifugações. Contudo, ao quantificar o FC, nota-se que mesmo com a ativação 

prévia das plaquetas, não houve prejuízo da quantidade contida no produto, sendo 

possível obter uma correlação positiva entre a concentração de plaquetas e de TGF-

β1 presente no produto obtido. 
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