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RESUMO 

 

O sistema musculoesquelético dos equinos sofre sobrecarga constante, o que aumenta sua 

predisposição a lesões e em especial o desenvolvimento de doenças articulares. Os 

tratamentos convencionais com anti-inflamatórios possuem efeitos passageiros e 

sintomáticos, além de efeitos adversos indesejados. Terapias celulares, como o Plasma Rico 

em Plaquetas (PRP), estão sendo estudadas e buscam a modulação dos fatores de degradação 

e regeneração da matriz extracelular (MEC). Um expressivo fator de degradação são as 

metaloproteinases (MMPs). As MMP-2 (Metaloproteinases de Matriz tipo 2) e MMP-

9(Metaloproteinases de Matriztipo 9) são as mais expressivas no líquido sinovial (LS) de 

equinos. Portanto o objetivo dessa dissertação é revisar os elementos envolvidos nas 

artropatias, e investigar o efeito intra-articular do PRP nos níveis de MMP-2 e MMP-9 em 

equinos. Para esta pesquisa foram utilizados 12 equinos hígidos, divididos em Grupo Controle 

(GC) e Grupo Tratamento (GT). Foram realizadas induções de sinovite em todos os equinos 

com a aplicação delipopolissacarídeo (LPS) na articulação radiocárpica esquerda. O GT foi 

tratado com aplicação intra-sinovialde PRP preparado por dupla centrifugação. Utilizando a 

técnica de ELISA realizou-se análise do nível de MMP-2 e MMP-9 no líquido sinovial. 

Foram determinados também a densidade, pH, glicose, proteína, hemácias e contagem total e 

diferencial decélulas nucleadas. Essas análises foram realizadas antes e após a indução da 

sinovite, e seis, 24 e 48 horas após o tratamento com PRP.  Quanto aos níveis de 

metaloproteinases, não houve diferença entre os grupos (p>0,05), assim como para a 

avaliação de glicose, hemácias e células nucleadas.  Contudo, densidade, pH e proteínas 

foram diferentes na comparação entre os dois grupos, no tempo de seis horas após o 

tratamento com PRP (p=0,0057; p=0,0233; p=0,0152; respectivamente). No modelo 

experimental de sinovite induzida em equinos, o PRP influenciou os níveis de MMP-2, ainda 

que estatisticamente não tenha sido observado. Porém, o PRP não influênciou os níveis de 

MMP-9. Além disso, ele foi capaz de causar alterações nos aspectos físico-químicos e 

citológicos do LS.  

 

Palavras chave: artropatias, lipopolissacarídeo, matriz extracelular e terapias celulares. 
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ABSTRACT 

The equine  musculoskeletal system suffers contant overload, what increases its predispositon 

to injuries, particularly the development of joint diseases. Conventional anti-inflammatory 

treatments have both temporary and symptomatic effects, as well as unwanted side effects. 

Platelet Rich Plasma (PRP) has been studied as a regenerative cellular therapy for joint 

diseases as it aims the modulation of extracellular matrix degradation and regeneration (MEC) 

factors. Important degradation factors are the metalloproteinases (MMPs), especially MMP-2 

(Matrix metalloproteinases type 2) and MMP-9 (Matrix metalloproteinases type 9) in equines. 

Therefore the aim of this dissertation is to review the elements involved in the arthropathies, 

and investigate the intra-articular effects of PRP on the MMP-2 and MMP-9expression. 

Twelve healthy horses were divided into groups: Control and Treatment (CG and GT). 

Induction of synovitis was performed in all horses by means of lipopolysaccharide (LPS) 

injection into the left radiocarpal joint. GT was treated with a single intrasinovial PRP 

injection. PRP was obtained by double centrifugation method. The expression of MMP-2 and 

MMP-9 in the synovial fluid was determined by ELISA test. Density, pH, glucose, protein, 

red blood cells and nucleated cells were also determined. These analysis were done prior to 

and after induction of synovitis and six, 24 and 48 hours after PRP injection. Regarding 

MMPs expression,  there was no difference between groups (p> 0.05), as well as in the 

evaluation of glucose, red blood cells and nucleated cells. However, density, pH and proteins 

were different in the comparison between the two groups at six hours post PRP treatment (p = 

0.0057; p = 0.0233; p = 0.0152, respectively). In the experimental model of induced synovitis 

in horses, PRP influenced MMP-2 levels, although it was not statistically observed. However, 

PRP is not influenced by MMP-9 levels. In addition, he was able to make use of pressure in 

the physical-chemical and cytological tissues of the LS. 

 

Keywords: arthropathies, lipopolysaccharide, extracellular matrix and cellular therapies.



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização de equinos em atividades de transporte, agricultura, pecuária, guerras, 

esporte e lazer iniciou-se há milênios e vem conquistando cada vez mais notoriedade na 

economia mundial. Atualmente, há um predomínio do uso desses animaisem atividades 

esportivas; consequentemente, a ocorrência de lesões do sistema musculoesquelético cresce a 

cada dia. Nesse contexto, as doenças articulares são consideradas as de maior ocorrência e 

resultam em queda do desempenho atlético1,2. 

A necessidade de que os animais lesionados voltem ao trabalho, o mais rápido 

possível, estimula a busca por terapias alternativas. Buscam-se tratamentos que possibilitem 

não só a remissão dos sintomas, o que pode ocorrer de forma passageira, mas também 

resultados a longo prazo e com mínimos efeitos colaterais3,4. A maioria dos tratamentos ainda 

produzem resultados pouco duradouros e são baseadosna utilização principalmente de anti-

inflamatórios não esteroidais(AINEs), corticosteroides, ácido hialurônico (AH), 

glicosaminoglicanos e sulfato de condroitina5. A busca por novas terapias visa a manutenção 

da homeostasia articular ou a inibição dos fatores prejudiciais ao ambiente articular, de modo 

a tentar evitar a necessidade de procedimentos invasivos para máxima preservação da região 

acometida. Desse modo, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos objetivando o uso de 

terapias celulares regenerativas, dentre elas o Plasma Rico em Plaquetas (PRP)4. 

O PRP é um produto que concentra grande quantidade de plaquetas que, por sua 

vez, funcionam como mediadoras naturais, regulando eventos celulares relacionados à 

regeneração e degradação tecidual, quimiotaxia, diferenciação e proliferação celular, bem 

como síntese da Matriz Extracelular (MEC)6,7. 

Estudos sobre a utilização intra-articular de PRP, em modelos animais e em 

humanos, indicam que a terapia parece modular a resposta da dor através de um efeito anti-

inflamatório, por meio da diminuição de moléculas pró-inflamatórias, dentre as quais as 

metaloproteinases de matriz (MMPs) possuem grande relevância8. 

Nesse cenário, essa pesquisa teve por objetivo investigar os efeitos do PRP nos 

níveis das MMPs, MMP-2 e MMP-9, e nas características físico-químicas e citológicas do 

líquido sinovial em equinos com sinovite induzida. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Articulação sinovial 

De forma geral, as articulações podem ser divididas de acordo com suas 

características estruturais, funções, além do grau e tipo de movimento que executam. As 

sinartroses são articulações imóveis, as anfiartroses são parcialmente móveis e as diartroses 

ou articulações sinoviais, são móveis9. As articulações sinoviais têm a função de permitir a 

movimentação e a transferência de cargas. São constituídas por osso subcondral, cartilagem 

hialina, líquido sinovial (LS), membrana sinovial (MS), cápsula fibrosa e estruturas 

ligamentares. A cartilagem hialina é lisa e parcialmente elástica para permitir a mobilidade de 

forma suave e sem fricções10,11. 

A MS e a cápsula fibrosa envolvem a cartilagem e unem-se ao osso, fornecendo 

estabilidade e formando uma cavidade para alojar o LS12,13. A cápsula é constituída por tecido 

conjuntivo denso. Muitas vezes, esse tecido está fortemente ligado a estruturas extra 

articulares, tais como ligamentos colaterais. Além disso, ela aloja um grande número de 

terminações nervosas proprioceptivas, que fornecem informações sobre a posição articular 

para o cérebro14. 

 

2.1.1. Cartilagem hialina 

A cartilagem articular é um tecido conjuntivo altamente especializado e 

parcialmente elástica, encontrado na superfície do osso subcondral nas diartroses9. Com 

espessura variando entre um e quatro mm, é composta por água, colágeno, proteoglicanos, 

glicoproteínas e condrócitos. Ela distingue-se da maioria dos outros tecidos por ter apenas um 

tipo de célula, os condrócitos10. 

Os condrócitos estão distribuídos por toda a cartilagem, mas ocupam apenas cerca 

de 1 a 3% do volume total do tecido e o restante é preenchido pela MEC15,16.Além disso, são 

responsáveis pela síntese da matriz extracelular, incluindo todos os colágenos, proteoglicanos 

e glicoproteínas17. 

Em animais adultos, a cartilagem articular está dividida em zonas (figura 1): zona 

superficial/tangencial, que é a camada com maior densidade de condrócitos achatados e ovais 

e contém fibrilas de colágeno orientadas paralelamente à superfície articular; zona 

intermédia/transicional com condrócitos maiores, ovais a circulares, isolados ou em pares, 

com fibrilas de colágeno orientadas aleatoriamente; zona profunda/radial comcondrócitos 

grandes em colunas perpendiculares à superfície articular e separados por fibrilas colágenas 
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com uma orientação radial; e zona calcificada com cartilagem mineralizada e com condrócitos 

em vários estágios de degeneração. Essa zona é separada da camada calcificada pelo chamado 

“tidemarke” que é comumente descrito como uma linha única de estrutura tridimensional que 

penetra através de toda a zona calcificada até os espaços ósseos ou medulares subjacentes. 

Cada zona possui composição e organização de MEC única e propriedades metabólicas dos 

condrócitos distintas, que variam conforme os sinais mecânicos, elétricos e físico-químicos 

que essas células recebem17. Assim, os condrócitos são responsáveis pela construção da 

cartilagem articular durante o desenvolvimento e pela manutenção de sua integridade na idade 

adulta18. 

 

 

FIGURA 1 – Esquema da distribuição dos condrócitos nas fibrilas de 

colágeno, nas respectivas zonas superficial, transitória, 

profunda e calcificada da cartilagem articular, tidemark e 

osso subcondral subjacente. 

Fonte: adaptado deMcIlwraithet al.19 

 

A MEC é composta por fibrilas de colágeno (22-25% do peso úmido do tecido), 

que têm como componente principal, o colágeno tipo II, perfazendo cerca de 85% do 

conteúdo total de colágeno existente. Ele é produzido pelos condrócitos e consiste em 3 

cadeias de aminoácidos dispostos em tripla hélice20. Este colágeno é o principal, embora 

existam outros menores, incluindo os tipos IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII e XIV15,16, que juntos 

proporcionam a forma estrutural do tecido e sua resistência à tração. A rede fibrilar de 

colágeno, juntamente com a elastina, aprisiona um gel de proteoglicanos e glicoproteínas21, o 
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que confere resistência, elasticidade e compressibilidade à cartilagem articular, tecido que 

amortece e dissipa forças recebidas, além da reduzir a fricção22. 

Os proteoglicanos são constituídos por monômeros formados por um núcleo 

proteico e cadeias laterais de glicosaminoglicanos (GAGs). Os principais GAGs da cartilagem 

articular são a condroitina-6-sulfato, o sufato de queratan e o agrecam. O agrecam (4-7% de 

peso húmido), um proteoglicano específico da cartilagem, é considerado o GAG mais 

abundante e deve seu nome à sua capacidade de formar agregados muito grandes após a 

ligação monovalente do seu núcleo proteico ao ácido hialurônico9,23. Existem outros 

proteoglicanos não agregados como biglican, luminican, decorin e fibromodulina24. 

As glicoproteínas constituem outra pequena, porém importante porção da 

MEC.As proteínas de ligação são exemplos de glicoproteínas, cuja função ainda é pouco 

esclarecida. Outras glicoproteínas da cartilagem incluem a condronectina, que se acredita 

participar na adesão de condrócitos à superfície de colágeno tipo II, a fibronectina, que age 

aderindo células a moléculas de superfície, a proteína oligométrica da matriz da cartilagem, a 

trombospondina e a ancorina C-II, assim como o fator de crescimento derivado da 

cartilagem9. 

Devido à natureza avascular da cartilagem articular, à falta de drenagem linfática 

e de inervação, o metabolismo dos condrócitos depende da difusão de oxigênio, nutrientes e 

outros fatores reguladores do líquido sinovial e do osso subcondral, através da matriz do 

tecido. Essa difusão é auxiliada pelo movimento e carga das articulações, que criam um fluxo 

de fluido extracelular dentro e fora do tecido10,16,18. 

 

2.1.2.Membrana sinovial 

A MS está unida ao tecido esquelético na interface da cartilagem articular e forma 

um receptáculo para o LS. Ela está presente nas bainhas tendíneas, bursas e articulações 

sinoviais14. Em condições fisiológicas, é uma estrutura delgada, de aproximadamente uma a 

duas camadas de células e contém uma camada superficial de células, chamada de íntima, que 

não possui membrana basal, além de uma camada subjacente, chamada de subíntima11. 

A camada íntima contém sinoviócitos, macrófagos, fibroblastos-like (células do 

tipo B), envolvidos por fibrilas de colágeno e outras proteínas da matriz extracelular 

(MEC)25,26. A camada subíntima, por sua vez, é composta por uma MEC colágena e é muito 

bem vascularizada e inervada. Possui macrófagos, fibroblastos-like, vasos linfáticos, células 

infiltrativas, fibrilas de colágeno, fibras nervosas e poucos leucócitos11,27.  
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Os sinoviócitos da camada íntima são classificados em dois tipos: A e B. As 

células do tipo A possuem marcadores de superfície celular, que as identificam como uma 

linhagem de macrófagos. Elas estão envolvidas, principalmente, em ações fagocíticas. O tipo 

B, por sua vez, é constituído por sinoviócitos da linhagem de fibroblastos28, que são os 

principais responsáveis pela produção de proteínas e outras moléculas, como o AH que é uma 

macromolécula de glicosaminoglicano não sulfatada. O AH é o principal componente do LS, 

responsável, em grande parte, pela viscosidade deste fluido. A macromolécula supracitada é o 

principal componente da MEC da cartilagem articular29. Além disso, alguns autores 

consideram um tipo sinoviócito intermediário, chamado C, que atualmente é relacionado a 

uma forma de transição que pode se transformar em tipo A ou B25. 

Entre a íntima e subíntima é observada uma pequena quantidade de líquido, 

normalmente rico em AH, que fornece uma superfície não aderente entre essas camadas.  Na 

subíntima há uma zona de macrófagos associados a pequenos vasos sanguíneos. Também há 

um pequeno número de células dendríticas interdigitantes apresentadoras de antígenos11. 

Outras células podem ser encontradas nessa região28,30. As células T (CD3+, CD4+ e CD8+), 

podem ser encontradas dentro do tecido sinovial hígido11. Também é possível identificar 

células B, células plasmáticas e células positivas de granzima B em MS saudável, embora 

estejam presentes em pequenos números11,30. 

A matriz presente na camada íntima possui uma ultraestrutura fibrilar amorfa e 

fina, contendo colágenos dos tipos III, IV, V e VI e pouco colágeno tipo I. A laminina, a 

fibronectina e os proteoglicanos ricos em condroitina-6 são encontrados na matriz íntima, 

juntamente com o colágeno IV31. Existem grandes quantidades de AH, principalmente na 

camada íntima e, de forma superficial, na subíntima. Isso pode indicar que neste local ocorre a 

difusão do AH para os vasos linfáticos11. 

Os capilares e a rede linfática estão presentes na íntima e logo abaixo dela, 

chegando a penetrar, superficialmente, a subíntima32. O tecido sinovial tem uma rica 

inervação e a maior parte do suprimento nervoso se localiza em torno das redes vasculares11. 

A MS é um reservatório maleável, que permite o movimento de tecidos adjacentes 

relativamente não deformáveis. Possui propriedades viscoelásticas especializadas para lidar 

hora com o alongamento, hora com o pregueamento que pode sofrer durante a flexão e 

extensão das articulações. Suas funções adicionais incluem o controle do volume e 

composição do LS, que por sua vez promove a lubrificação das cartilagens e nutrição dos 

condrócitos11, contribuindo para a homeostasia da cartilagem articular33.  
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Todos os tipos de células sinoviais são capazes de produzir citocinas, fatores de 

crescimento e/ou mediadores inflamatórios, mesmo em condições de higidez30, incluindo, 

interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Entretanto, nessas condições 

essas substâncias estão em menores concentrações do que no tecido sinovial inflamado. Em 

tecidos hígidos, a produção de citocinas anti-inflamatórias, a exemplo do antagonista do 

receptor de interleucina-1 (IL-1Ra), é muito maior que a de citocinas pró-inflamatórias34,35. 

Por outro lado, a concentração do ativador do receptor de NFκB (fator nuclear kappa B), um 

fator essencial para o desenvolvimento de osteoclastos, no tecido sinovial hígido é baixa28; e é 

também muito inferior à concentração do seu inibidor, a chamada osteoprotegerina. O 

resultado disso é a supressão da formação de osteoclastos com a MS saudável e preservação 

da homeostase articular em condições normais11. 

A vascularização é importante para a nutrição das células da íntima e 

recrutamento de novas células11. A nutrição dos condrócitos também é provida, de forma 

direta, pelo contato com a MS. Em condições normais, uma grande proporção da cartilagem 

hialina situa-se em contato com a superfície sinovial26. No entanto, a quantidade de nutrientes 

transportados dessa forma é pequena e as rotas indiretas, através da matriz de cartilagem e LS, 

são consideradas mais importantes.  

 

2.1.3.Líquido sinovial 

A falta da membrana basal e a presença de grande número de vasos sanguíneos na 

camada subíntima da MS facilitam a passagem de componentes plasmáticos para a cavidade 

sinovial. O LS é frequentemente descrito como um ultrafiltrado de plasma sanguíneo, onde 

moléculas de até 10kDa são capazes de se mover livremente do sangue para a cavidade 

sinovial e vice-versa29 (figura 2). Para preservar o LS, a matriz da camada íntima deve 

permitir a troca livre de cristaloides e proteínas e inibir a troca rápida da solução viscosa de 

AH. O AH, confere ao LS alta viscosidade e tem a função de lubrificar a articulação. Essa 

troca parece ser impulsionada por diferenças de pressão hidrostática, osmótica e coloidal entre 

o plasma e o fluido sinovial25. 

As respostas da MS resultam em discretas alterações citológicas no LS36. A 

avaliação artroscópica e exame histopatológico da MS podem fornecer informações 

adicionais importantes25. 
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FIGURA 2 – Dinâmica de produção e drenagem do líquido sinovial. 

Movimento do filtrado do plasma sanguíneo através do 

endotélio, controlado pelas pressões hidrostática capilar e 

osmótica coloidal (Qc). Movimento através do interstício, 

controlado pelaspressõeshidrostática intersticial e osmótica 

coloidal do fluido intersticial(Qi). O excesso de líquido 

sinovial é drenado da articulação por vasos linfáticos (Ql). 

 Fonte: Adaptado de McIlwraithet al.19 

 

O LS tem duas funções, a nutrição e a lubrificação da cartilagem articular37. Sua 

capacidade de lubrificação depende da presença de glicoproteínas, especialmente a lubricina, 

também chamada de "proteína da zona superficial", devido à sua localização na superfície da 

MS e da cartilagem articular38. O AH parece não contribuir para a lubrificação da cartilagem 

em sistemas ex vivo, mas é uma importante película lubrificante nas superfícies da cartilagem 

in vivo. Ele é provavelmente o principal fator responsável por manter o volume de fluido 

constante durante o exercício físico e funciona como um amortecimento para a articulação em 

movimento. É provável que a taxa de síntese de AH e sua transferência para o compartimento 

sinovial dependam da estimulação mecânica dos fibroblastos presentes na íntima. Assim, 

quando o volume de LS é alto, ocorre maior amortecimento, os esforços mecânicos nos 

fibroblastos são reduzidos e, consequentemente, diminui a taxa de produção de AH e vice-

versa11. 
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a) Aspectos físico-químicos e citológicos do líquido sinovial 

Em articulações sinoviais hígidas o LS normalmente é encontrado em pequenas 

quantidades. Ele não possui partículas em suspensão37, apresenta aspecto viscoso, coloração 

amarelo claro 25,39 e possui a característica de não coagular40. 

Em casos de OA, pode haver hemorragia do osso subcondral, levando à 

hemoartrose, apresentando LS avermelhado37. Distinguir a hemorragia articular aguda da 

contaminação com sangue, no ato da colheita da amostra, pode ser difícil e, muitas vezes, é 

melhor realizada por observação cuidadosa. Em hemartroses agudas, a cor vermelha é 

uniforme em toda a amostra. Se o fluido apresentar rajas de sangue, pode-se concluir que a 

contaminação ocorreu na colheita. O líquido sinovial amarelo escuro ou alaranjado 

(xantocrômico) pode indicar hemorragia prévia37,41. Uma maior opacidade é indicativo de 

sinovite e quando associado afragmentos de cartilagem constituindo partículas em 

suspensão37 é indicativo de OA. Nos casos de sepse as amostras apresentam característica 

serofibrinosa a fibropurulenta9 e varia de amarelo pálido à cor laranja ou avermelhada41. 

A polimerização do ácido hialurônico que confere a viscosidade é avaliado através 

do teste de mucina41. O teste consiste é realizado com uma gota do fluido sinovial colocada 

entre o dedo polegar e indicador e, após a separação dos dedos, é verificada a extensão do fio 

formado antes que o mesmo se rompa. Essa extensão deve ser de, pelo menos, 2,5 cm de 

comprimento e é comum chegar a 5 ou 7 cm antes de se romper37,41. A baixa viscosidade do 

LS nas artrites sépticas é atribuída a uma diminuição da síntese de AH ou baixa concentração 

de AH42, tendo o teste de coágulo de mucina pobre ou muito pobre. Entretanto, ele também 

pode ser pobre na sinovite não-séptica; o que demonstra que o teste não traz informações 

adicionais na diferenciação dos casos sépticos e não sépticos41. Nas sinovite, a perda de 

viscosidade pode ocorrer com a diluição do LS, ou assim como na OA pela quebra enzimática 

do AH13. Nesse caso o coágulo de mucina é classificado como pobre ou muito pobre34. 

A concentração de proteínas totais (PT) varia entre 1,8 ± 

0,3g/dL19,23.Concentrações menores que 4 g/dL indica inflamação grave não infecciosa, como 

sinovites e osteoartrites (OA)9,41.Nos casos sépticos, concentração de PT pode ser maior que 4 

g/dL43,e níveis superiores a 6 g/dL são indicativos de articulações cronicamente infectadas41. 

Seu componente celular é limitado, normalmente não superando 500 células/µL, e 

consiste, principalmente, de linfócitos e células mononucleares, incluindo um número 

limitado de macrófagos34,44. A presença de células polimorfonucleares, tais como neutrófilos e 

eosinófilos, não deve ultrapassar 25% da contagem total de células nucleadas (CTCN). Os 

neutrófilos geralmente constituem menos de 10% das células nucleadas, e os eosinófilos são 
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raros (1%)44. Nos casos de sinovite a CTCN, geralmente é de menos de 1.000 /µL37.E na 

osteoartrite,  a contagem encontra-se dentro dos limites de referência ou levemente 

aumentada, dependendo do grau de sinovite ativa, com valores geralmente inferiores a 5000 

/µL, podendo ser encontradas até 10.000 /µL9. Ainda nesses casos, o exame citológico revela 

uma predominância de células mononucleares, geralmente macrófagos37. Já quando a 

contagem de células é maior que 30.000 células/µL sugere infecção34 e elas podem aumentar 

rapidamente25. E estando expressivamente aumentada, mais de 50.000 /μL9 está associado à 

artrite séptica37.Nas artrites sépticas há predominância de leucócitos polimorfonucleares e 

uma persistente neutrofilia (mais de 50% de neutrófilos)34,45,25. 

Bactérias podem ser encontradas dentro de neutrófilos ou livres no LS. Os 

microrganismos são, muitas vezes, mais numerosos na MS do que no fluido sinovial. A 

coloração de Gram pode ser utilizada na detecção de bactérias gram positivas no LS, enquanto 

a coloração de “Wright” pode detectar bactérias gram negativas37. Apesar de ser considerado 

o teste comprobatório, a cultura bacteriana nem sempre é positiva, mesmo diante de uma 

sinovite séptica. Fatores que podem contribuir para isso incluem a presença de antibióticos e 

sequestro de bactérias na MS. Para aumentar a taxa de crescimento bacteriano, o LS pode ser 

inoculado imediatamente após a colheita em um frasco de cultura de sangue bifásico, que 

contenha meios ideais para o crescimento da maioria dos microrganismos aeróbicos, e que 

permitam um maior volume de amostra. Além disso, o crescimento pode ser otimizado 

quando os frascos possuem inibidores de antimicrobianos41. A concentração de glicose no 

líquido sinovial geralmente é a mesma ou aproximadamente inferior à do soro, com valores de 

referência de 75 a 115 mg/dL45. Quando o conteúdo de glicose sinovial que é inferior ao nível 

de glicose no soro supõe indicar artrite séptica devido à capacidade dos neutrófilos 

consumirem glicose46. O teor de glicose das amostras diminui rapidamente após a colheita37. 

Outro ensaio pode ser útil na diferenciação da sinovite séptica da sinovite não-séptica é o pH. 

Ele normalmente está entre 7,30 ± 0,06 e pode diminuir com a presença da infecção47. 

 

2.2. Sinovite 

A sinovite, inflamação da membrana sinovial, manifesta-se principalmente como 

espessamento da membrana sinovial e derrame articular48. As causas mais comuns são trauma 

agudo, alterações da biomecânica, infecções, reação humoral e metabólica5.O tecido 

inflamado exibe três alterações histológicas principais: hiperplasia da camada íntima, devido à 

proliferação de sinoviócitos e fibroblastos-like; neoangiogênese, causada pelo fator de 

crescimento endotelial vascular pró-angiogênico (VEGF)49; e influxo de células inflamatórias 
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na camada subíntima da MS, como macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B e 

mastócitos11.  

Os leucócitos e macrófagos infiltrados, juntamente com os sinoviócitos, 

fibroblatos, e condrócitos, são ativados e produzem uma grande quantidade de mediadores 

pró-inflamatórios e fatores de degradação da MEC. Esses fatores, por sua vez, contribuem 

para a intensificação da sinovite, bem como para a destruição da cartilagem e exposição do 

osso subcondral; eventos importantes que ocorrem na OA27,11. Dentre os principais fatores de 

degradação estão as MMPs22. 

No equino atleta, o trauma frequente da MS e da cápsula articular fibrosa resulta 

em sinovite e capsulite25. Quando esses traumas se tornam crônicos há a formação de massa 

nodular ou lobulada densa, constituída por tecido conjuntivo fibroso com proliferação 

fibroblástica e vascular. Neste caso, denomina-se sinovite proliferativa crônica ou sinovite 

vilonodular50. Os nódulos formados são originados na prega da MS, projetam-se distalmente 

na inserção dorsoproximal da cápsula articular51,52 e levam vários meses para se 

desenvolver32. Frequentemente, os nódulos estão circundados por regiões de desintegração de 

colágeno51 e podem provocar erosão ou fragmentação do osso subcondral pela pressão local 

da massa sobre o mesmo51. Nesses casos, a irritação mecânica do osso subcondral e 

cartilagem articular, além da produção excessiva de AH por fibroblastos da íntima, 

estimulados por forças de fricção53 geram efusão articular39.  

A sinovite desempenha um importante papel na fisiopatogenia da OA54,55, como 

precursora e não apenas como uma consequência dela33. A inflamação da sinóvia está 

presente em todos os estágios da OA56,57, incluindo aqueles precoces58. 

 

2.3. Osteoartrite 

A OA é a doença articular mais comum dos equinos e é uma das principais causas 

de dor e incapacidade55. Ela ocorre devido a alterações conjuntas em múltiplas estruturas 

articulares e periarticulares. Essas estruturas incluem cartilagem, osso subcondral, ligamentos 

e MS19,54,56. 

Apesar da inflamação sinovial, a OA geralmente é classificada como um distúrbio 

não inflamatório, uma vez que a contagem de leucócitos no LS normalmente está abaixo do 

limiar que define um distúrbio inflamatório (<2.000células/mm3)59. É caracterizada por 

degeneração e perda de espessura da cartilagem articular, alterações ósseas com formação de 

osteófitos e espessamento da placa óssea subcondral60. 
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Fisiologicamente as articulações sinoviais possuem, para sua homeostasia, um 

equilíbrio entre os fatores de degradação e de regeneração tecidual. Os fatores de degradação 

tecidual são responsáveis pelo processo fisiológico de degradação da MEC da cartilagem 

articular, também chamado de turnover, para subsequente regeneração tecidual, denominada 

turnin51. Esse equilíbrio pode ser quebrado por vários motivos, como instabilidade articular, 

trauma, ou quaisquer afecções que envolvam os componentes articulares, a exemplo da 

capsulite, sinovite, tendinite, fratura de ossos subcondrais, que vão levar a uma inflamação do 

tecido acometido e estruturas adjacentes2,61,62. De forma sucinta, a OA ocorre devido a uma 

quebra dessa homeostasia pelos fatores supracitados, onde o turnover ocorrerá de forma mais 

expressiva. 

Os condrócitos utilizam-se de cílios, que funcionam como “sondas” capazes de 

perceber as necessidades de produção de matriz quando há perda de proteoglicanos ou 

colágeno; ou ainda, quando ocorre um aumento ou diminuição na concentração de ácido 

hialurônico. Eles também são capazes de agir em resposta a insultos mecânicos51. 

Diante de um desequilíbrio, para reestabelecer a homeostasia articular, 

condrócitose sinovócitos produzem fatores de crescimento e citocinas com efeitos anabólicos 

e anti-inflamatórios responsáveis pelo processo de renovação fisiológica da MEC39,63 (figura 

3). 

Os principais fatores de regeneração e/ou crescimento da MEC são: Fator de 

Crescimento Semelhante à Insulina tipo I (IGF-1), Fator de Crescimento Transformador Beta 

tipo 1 (TGF-β1), Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF), entre outros fatores de 

crescimento com atividade neovascularizante, como o Fator de Crescimento Vascular-

endotelial (VEGF)2. Dentre as principais citocinas anti-inflamatórias destacam-se a 

Interleucina-4 (IL-4) e a Interleucina-10 (IL-10)64. O TGF-β1, por sua vez, também atua nos 

condrócitos regulando a expressão dos genes inibidores teciduais das metaloproteinases 

(TIMPs), promovendo a proteção àMEC50. 
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FIGURA 3 – Fatores envolvidos na degradação enzimática da matriz extracelular da cartilagem 

articular. Fatores que podem inibir a degradação: Inibidor de serino protease (Inibição 

de PA), e TIMP. Fatores de levam à degradação: (BMPs) proteínas morfogenéticas 

ósseas, (FGF-2) fator de crescimento de fibroblastos-2, (IGF-1) fator de crescimento 

semelhante à insulina-1, (IL1) interleucina-1, (TGF-β) fator de crescimento 

transformador-β,(PA), ativador de plasminogênio, (PG) prostaglandina, (PLA2) 

fosfolipase A2, (PGE2) prostaglandina E, (TIMP) inibidor tecidual de 

metaloproteinases, (TNFα) factor de necrose tumoral-α, (tPA) ativador do 

plasminogênio tecidual, (uPA) ativador do plasminogênio da uroquinase. 

Fonte: Adaptado de McIlwraith et al.19 

 

A neovascularização está presente na OA e evolve inicialmente a membrana 

sinovial e subsequentemente o osso subcondral e cartilagem. Embora essa formação de novos 

vasos aumente a distribuição de nutrientes à cartilagem articular e ao osso subcondral, ela 

também contribui para o agravamento de sinovite48. 



13 

 

Processos inflamatórios ou imunomediados podem gerar um aumento de citocinas 

pró-inflamatórias, tais como IL-1 e TNF-α, levando à hiperexpressão dos fatores de 

degradação no líquido sinovial e na cartilagem articular. Os principais fatores envolvidos 

nesse processo são a Prostaglandina E2 (PGI-E2), MMPs e Metaloproteinase Desintegrinas 

com domínio Trombospodina (ADAMTs)54.  

Processos inflamatórios articulares também podem levar à produção de serino-

proteases, tais como os ativadores de plasminogênio. O ativador de plasminogênio tecidual e a 

uroquinase degradam o plaminogênio à plasmina ativada que, por sua vez, leva à ativação das 

MMPs. Esse processo é regulado por inibidores de ativadores de plasminogênio (Inibidor de 

Serino-Proteases) e sabe-se que a IL-1 é o principal responsável pela ativação de sinoviócitos 

e condrócitos51. 

As MMPs desempenham um papel importante na degradação da matriz da 

cartilagem na OA, pois esse grupo de proteases é capaz de degradar todos os componentes 

importantes da MEC65. Várias MMPs são expressas pelos tecidos articulares e são 

classificadas como colagenases, estromelisinas, gelatinases, entre outras, de acordo com o 

substrato que elas degradam63. As células sinoviais e os condrócitos ativados durante a OA 

produzem grandes quantidades de MMPs (MMP-1, MMP-3, MMP-9 e MMP-13)66. Já a 

MMP-2 é produzida por fibroblastos sinoviais em equinos. As principais MMPs expressas no 

LS são as MMP-2 e a MMP-967. 

 

2.4. Biomarcadores das artropatias 

Análises físico-químicas e citológicas do LS, como coloração, viscosidade, 

volume, lactato, glicose, pH, proteínas totais, contagem total de células nucleadas e contagem 

diferencial de células, entre outras, podem auxiliar no diagnóstico e a visualizar o cenário das 

artropatias19,25.Outros métodos estão sendo estudados objetivando detectar as alterações 

articulares antes que essas sejam irreversíveis. A avaliação dos sinais moleculares oriundos de 

produtos que degradam os tecidos articulares atuam como biomarcadores das artropatias. 

As mudanças estruturais iniciais observadas nas artropatias podem se 

rassintomáticas e a identificação de biomarcadores, ou marcadores bioquímicos, em tecidos 

articulares e no LS pode auxiliar na identificação precoce de alterações articulares e também 

pode ser útil na determinação do tratamento mais adequado. A detecção de marcadores 

bioquímicos pode ser realizada em amostras de sangue, urina ou LS; neste caso, ela pode 

refletir mudanças na remodelação das articulações e, portanto, na progressão da doença68. 



14 

 

Os biomarcadores podem ser classificados em diretos e indiretos. Os diretos agem 

diretamente na síntese ou degradação da MEC, por exemplo, a ação das MMPs na degradação 

do colágeno. Por outro lado, os marcadores indiretos incluem moléculas como citocinas, 

fatores de crescimento e enzimas que irão ativar células específicas a produzirem e liberarem 

produtos que irão diretamente fazer a síntese ou degradação de tecido, por exemplo, o IL-1 

que irá estimular os condrócitos a produzirem as MMPs25,69. 

 

2.4.1. Metaloproteinases de matriz 

As MMPs são importantes proteinases ou proteases que participam da degradação 

da MEC. Elas pertencem à grandesuperfamília Metzincin, que é caracterizada por usar o íon 

de zinco para reação enzimática, ou seja, é uma superfamília de proteases dependentes do 

zinco(Zn2+). Outros membros desta família são a astacinas, serralisinas, adamalisinas, 

metaloproteinases desintegradas (ADAMs) e metaloproteinase de desintegrina com domínios 

trombospondina (ADAMTs)70. 

As MMPs são endopeptidases que agem hidrolisando ligações peptídicas internas 

da cadeia polipeptídica, entre as regiões N- e C-terminal71.Com base nos mecanismos de 

proteólise, as endopeptidases são agrupadas em cinco classes principais, que incluem as 

proteases de ácido aspártico, de cisteína, de treonina, de serina e as MMPs. As proteases de 

ácido aspártico, proteases de cisteína e proteases de treonina estão envolvidas nas vias 

intracelulares, enquanto proteases de serina e as MMPs estão associadas a caminhos 

extracelulares e podem atuar na MEC e nas células72. Porém, funções intracelulares das 

MMPs também foram relatadas73, bem como foram identificadas formas ativas de MMP-2, 

MMP-9 e MMP-13 nos núcleos de neurônios e células gliais74. 

A família das MMPs é composta por 28 membros75 e é subdividida em cinco 

principais subfamílias, conforme suas propriedades funcionais e estruturais61,76,77,78: 

Colagenases, Gelatinases, Estromelisinas, MMPs tipo-membrana(MT-MMPs), e a quinta sub-

família composta por um subgrupo heterogêneo: Matrilisinas, Esmaltes, Macrófagos Elastase 

e Outras76. 

As MMPs, de forma geral, apresentam uma estrutura básica, formada por pré e 

pós-domínios, seguidos de um domínio catalítico, uma região de dobradiça e um domínio de 

hemopexina (figura 4)75,76. O pré-domínio NH2-terminal é uma pequena porção hidrofóbica, 

que direciona a síntese dessas proteínas para o retículo endoplasmático e a secreção para o 

espaço extracelular. O pró-domínio, localizado após o pré-domínio e com aproximadamente 

80 aminoácidos, mantém a enzima em sua forma inativa. O domínio catalítico, por sua vez, 
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possui um íon zinco (Zn2+) ligado ao sítio ativo e essa ligação é feita por três resíduos 

conservados de histidina na sequência AHEXGHXXGXXH. O sítio ativo é o local específico 

da proteína onde os substratos se ligam79. Os domínios catalíticos possuem um íon de zinco 

estrutural adicional e dois a três íons de cálcio, que são necessários para a estabilidade e a 

expressão da atividade enzimática. Variações da estrutura básica são observadas em diferentes 

subfamílias. As MMP-2 e MMP-9, por exemplo, apresentam três repetições de um domínio 

de fibronectina tipo II inserido no domínio catalítico15, 16. 

 

 

FIGURA 4 – Esquema dos arranjos sequenciais dos domínios nas 

diferentes MMPs, com o íon de zinco presente no 

domínio catalítico. 

Fonte: adaptado de Arakiet al.76 
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As MMPs são produzidas por diversas células como macrófagos, neutrófilos, 

linfócitos, fibroblastos, miofibroblastos, células endoteliais, células dendríticas, condrócitos, 

sinovócitos, entre outras78. Elas estão envolvidas em diversos eventos fisiológicos e quando 

há um desequilíbrio de sua síntese/inibição podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento de outras doenças78,80. 

Todas as MMPs são sintetizadas como pré-enzimas e secretadas, na maioria dos 

casos, como pró-MMPs inativas (forma zimogênica). Requerem ativação proteolítica, que 

ocorre após remoção do pró-peptídeo NH2- terminal. Esse processo é acompanhado pela 

quebra de ligação entre o grupo tiol da cisteína no pró-peptídeo e o zinco no domínio 

catalítico. Dessa maneira, o local para ligação ao substrato fica exposto e o zinco disponível 

para se ligar a uma molécula de água, cuja presença é indispensável para o processo catalítico. 

Esse processo é chamado de “cysteine switch” ou troca de cisteína51,81. 

As MMP-1, MMP-2 e MMP-9 têm sido apontadas como as principais proteases 

envolvidas na progressão da OA82. As colagenases, as gelatinases e as estromelisinas foram 

detectadas em níveis baixos nas articulações normais de equinos, mas sua expressão e 

atividade aumentam nas articulações doentes83. Um estudo mostrou que MMP-1, MMP-2, 

MMP-3, MMP-9, MMP-12, MMP-13 e MMP-14 desempenham papel importante na 

reabsorção osteoclástica, em condições patológicas. Elas degradam uma série de proteínas não 

colágenas da matriz óssea, além de participarem da degradação daMEC84. 

A atividade da forma latente (proenzima) e a forma bioativa de metaloproteinase 

de matriz (MMPs), MMP-9, já foi mensurada por zimografia, em LS de cavalos com artrite 

séptica e normalmente encontra-se aumentada, sendo a forma ativa diretamente proporcional 

a CTCN. Como a maioria dos glóbulos brancos em LS séptico são neutrófilos, estes são a 

principal fonte de pró-MMP-9. O LS séptico apresenta concentrações significativamente 

maiores de MMP-9 proativa e ativa em comparação com o LS não-séptico85.  

A regulação das MMPs pode ocorrer de três maneiras. Primeiro, através da 

transcrição do gene, produzindo zimógenos pró-MMP latentes; segundo, através da ativação 

dos pró-MMP e terceiro, por ação dos TIMPs (Inibidores Teciduais das Metaloproteinases) 

endógenos 86. Em articulações saudáveis os TIMPs encontram-se em concentrações maiores 

em relação às MMPs51,87. Os TIMPs são produzidos por uma variedade de células e tecidos88. 

Quatro famílias TIMPs foram identificados (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4)89. O TIMP-

2 ter sido destacado como o principal inibidor da MMP-2. Portanto, o aumento do TIMP-2 

pode regular a atividade da MMP-2 para a homeostase, através de mecanismos de feedback 

negativo87. 
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2.5. Plasma Rico em Plaquetas  

O PRP é um material obtido por meio da centrifugação de sangue venoso7, que 

resulta em aumento da concentração de plaquetas e quantidade variável de leucócitos e células 

sanguíneas90,91. Na medicina equina, o PRP é pesquisado há vários anos para o tratamento de 

feridas, tendinites, desmites, osteoartrites e consolidação de fraturas92. 

Os grânulos densos das plaquetas armazenam e podem liberar moléculas, dentre 

as quais citocinas e fatores de crescimento, após a ativação plaquetária por exposição ao 

colágeno, cálcio ou trombina93. Seu efeito terapêutico é resultante da ação de várias citocinas 

anti-inflamatórias e fatores de crescimento94, que levam ao aumento na síntese de colágeno e 

MEC95. 

Existem diversos métodos para obtenção do PRP, que resultam em produtos 

diferentes e com possíveis potenciais terapêuticos distintos96, que variam quanto ao custo, 

método de preparação, volume de sangue necessário e a concentração de plaquetas97. 

Diversos protocolos são descritos para a espécie equina e a maioria deles consiste em duas 

centrifugações. Na primeira centrifugação separam-se as células vermelhas e brancas das 

plaquetas. Na segunda concentram-se as plaquetas, produzindo o Plasma Pobre em Plaquetas 

(PPP) e o PRP98. 

Com base nas concentrações plaquetária e leucocitária, o PRP pode ser 

classificado em: PRP puro (PRP-P), que é aquele em que as células brancas são 

intencionalmente eliminadas e ainda não há consenso sobre a quantidade ideal de plaquetas 

que devem estar presentes99; PRP com leucócitos (PRP-L), que refere-se àquele em que a 

concentração de plaquetas é de cinco a oito vezes maior e a de leucócitos é de até três vezes 

maior do que no sangue venoso100; concentrado de plaquetas rico em fibrina, obtido sem o uso 

de anticoagulante99; e o gel de plaquetas, que é o concentrado rico em plaquetas ativado por 

agentes farmacológicos, formando um polímero de fibrina. 

O anticoagulante de escolha para a colheita é o citrato de sódio, pois ele se liga 

aos íons cálcio, formando quelatos, que impedem que ocorra a coagulação do plasma101, além 

de possuir a capacidade de preservar a integridade da membrana das plaquetas102. 

A quantidade de plaquetas necessária para auxiliar nos processos cicatriciais ainda 

é incerta103, mas sabe-se que a concentração de plaquetas no PRP depende da contagem inicial 

no sangue venoso. Segundo alguns autores, a concentração ótima de plaquetas é de duas vezes 

e meia mais alta que no sangue venoso e uma concentração cinco vezes e meia mais alta pode 

produz efeitos indesejáveis104. 
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A presença de leucócitos no concentrado de plaquetas pode ter efeitos positivos e 

negativos. Elas atuam diretamente na resposta imunológica e na sinalização celular, além de 

também liberarem fatores de crescimento78. Por outro lado, essas células aumentam a resposta 

inflamatória, aumentam o catabolismo tecidual, diminuem a síntese de matriz extracelular e 

podem aumentar a dor local105.  

 A ativação do PRP deve ser realizada imediatamente antes do seu uso106 com íons 

cálcio, trombina recombinante humana. Quando utilizado de forma intra-articular as plaquetas 

são ativadas pela trombina endógena e/ou colágeno intra-articular8, dispensando a ativação 

prévia. A trombina bovina foi utilizada, em equinos, no passado para a ativação, mas deve ser 

evitada devido ao risco de rejeição107. Os compostos de cálcio usados são o cloreto de cálcio 

ou o gluconato de cálcio, sendo o último um melhor agente, pois é menos irritante e pode ser 

administrado por via subcutânea106. 

Quando as plaquetas são ativadas, elas mudam de forma e desenvolvem 

pseudópodes, que promovem a agregação plaquetária e a liberação do conteúdo dos seus 

grânulos108. Os grânulos densos das plaquetas armazenam adenosina difosfato (ADP), que 

promove a agregação plaquetária; adenosina trifosfato (ATP), que participa na resposta das 

plaquetas ao colágeno na sua ativação; histamina, que possui efeitos pró e anti-inflamatórios; 

cálcio; dopamina, catecolaminas e serotonina. A serotonina é um cofator necessário para a 

agregação e formação de fibrina, modulação da diferenciação e proliferação dos 

queratinócitos, vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular109.  

Já os α-grânulos das plaquetas armazenam proteínas adesivas, fibrinolíticas, 

antibacterianas e fungicidas, proteínas de membrana, fatores mitogênicos, proteoglicanos e 

famílias de proteínas básicas, além de citocinas e quimiocinas. As proteínas adesivas 

participam da formação do coágulo, como fibrinogênio, fibronectina, vitronectina e 

trombospondina-1101. Dentre as proteínas fibrinolíticas, o inibidor do ativador do 

plasminogênio do tipo-1 participa da regulação da fibrinólise e se liga à vitronectina, 

melhorando as interações da célula com a matriz extracelular110. As trombocidinas, também 

armazenadas nos α-grânulos, são consideradas proteínas antibacterianas e fungicidas, embora 

essa informação ainda necessite de comprovação científica111. 

Os fatores mitogênicos, armazenados nos α-grânulos são os fatores de 

crescimento essenciais para o processo de cicatrização. São eles: Fator de Crescimento 

Derivado das Plaquetas (PDGF), Fator de Crescimento de Transformação-β1 (TGF-β1), Fator 

de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF), Fator de Crescimento de Fibroblastos (FGF), 

Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1(IGF-1) e Fator de Crescimento Epidermal 
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(EGF). Essas proteínas estão envolvidas no estímulo à quimiotaxia, proliferação e 

diferenciação celular, além de possuírem potentes efeitos angiogênicos e mitogênicos para 

células endoteliais112. 

O IGF-1, PDGF e TGF-β1, por sua vez, favorecem a estabilização da cartilagem, 

por meio da regulação das funções metabólicas dos condrócitos e do osso subcondral, mantêm 

a homeostase entre a síntese e a degradação dos proteoglicanos e estimulam a proliferação dos 

condrócitos113.  

O TGF-β e o PDGF são os fatores presentes em maior quantidade nos grânulos-α 

das plaquetas. Nas fases iniciais de reparo, eles estabilizam o tecido danificado e induzem 

células mesenquimais e epiteliais locais a migrarem, dividirem e aumentarem a síntese de 

MEC e colágeno, levando à formação de tecido conjuntivo fibroso cicatricial98.  

Os fatores de crescimento também são capazes de diminuir os efeitos catabólicos 

relacionados às citocinas pró-inflamatórios e a outros fatores de degradação de matriz 

extracelular90 (figura 5). O IL-1RA inibe a ativação do gene do Fator Nuclear Kappa Beta 

(NFκβ), citocina envolvida no processo de apoptose e inflamação. Os receptores solúveis do 

TNF ligam-se ao TNF-α e impedem a sua interação com os receptores celulares e sua 

sinalização pró-inflamatória. Isso faz com que os condrócitos não expressem as MMPs. O 

TGF-β1 também atua como um fator inibidor da degradação da cartilagem, regulando e 

aumentando a expressão dos genes dos TIMPs114. 

Quando as plaquetas são ativadas, a pró-MMP-2 deloca-se do citosol para a 

superfície plaquetária, e uma quantidade significativa de MMP-2 ativa é liberada para o 

espaço extracelular23. A própria MMP-2 possui capacidade de aumentar a agregação 

plaquetária, levando à degranulação das plaquetas e liberação de mais MMP-2. Além disso, as 

MMP-2, ativam o PAR1 (receptor 1 ativado por protease) dos sinoviócitos, fazendo com que 

essas células liberem MMP-2. Essas células também são estimuladas a liberarem MMP-2 por 

meio de complexos plaqueta-leucócitos, porém, ainda não se sabe o mecanismo exato24. A 

produção de MMP-2 pelos fibroblastos sinoviais também é significativamente maior na 

presença de plaquetas23. 
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FIGURA 5 - Ação do PRP através de receptores solúveis do TNF-α e do antagonista do 

receptor de IL-1, que impedem sua ligação aos condrócitos, fazendo com que os 

mesmos não expressem MMPs (letra A).Ação de TGF-β1 estimulando os 

condrócitos a produzirem TIMPs (letra B). Ação dos fatores de crescimento nos 

sinoviócitos provocando aumento da produção de ácido hialurônico (letra C) e 

nos osteoblastos aumentando a deposição de colágeno e regeneração óssea (letra 

D). 

Fonte: adaptado de Knopet al.114 

 

O PRP é capaz de estimular a produção de AH pelos sinoviócitos. Além disso, o 

PRP tem ação nos osteoclastos aumentando a proliferação do mesmo, bem como a deposição 

de colágeno, diminuição da formação de osteoclastos, favorecendo assim a regeneração 

óssea114. 

Portanto, as articulações sinoviais possuem características próprias e maneiras 

específicas de controlar a homeostasia. Nas artropatias há a quebra desse equilíbrio, onde as  

citocinas pró inflamatórias estarão em maiores concentrações que as citocinas anti-

inflamatórias, assim haverá maiores quantidades de fatores de degradação e relação aos 

fatores de regeneração. O PRP é um biomodulador que visa reestabelecer as citocinas e 

fatores de degradação e regeneração aos níveis fisiológicos. 
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CAPÍTULO 2 - NÍVEIS DE MMP-2 E MMP-9 NO LÍQUIDO SINOVIAL 

DE EQUINOS COM SINOVITE EXPERIMENTALMENTE INDUZIDA E 

TRATADOS COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS  

 

MMP-2 AND MMP-9 LEVELS IN SYNOVIAL FLUID OF HORSES WITH 

EXPERIMENTAL SYNOVITIS TREATED WITH AUTOLOGOUS PLATELET RICH 

PLASMA  

 

RESUMO: Com objetivo de avaliar a ação do Plasma rico em plaquetas (PRP) nos níveis de 

metaloproteinases 2 e 9 (MMP-2 e MMP-9) no líquido sinovial (LS) de equinos com sinovite 

induzida, foram utilizados 12 cavalos, entre machos e fêmeas, com idade entre cinco e 14 

anos e peso corporal variando entre 250 e 400kg. Os animais foram divididos em grupo 

controle (GC) e grupo tratamento (GT). No primeiro momento experimental (T0), os 12 

animais tiveram sinovite induzida com 0,25ng de Lipopolissacarídeo (LPS) na articulação 

radiocárpica (ARC) esquerda. Três horas após T0, os animais do GT receberam, em dose 

única, 4 mL de PRP intra-articular. Os níveis das metaloproteinases no LS foi determinado 

pelo método de ELISA sanduíche nos momentos T0 (imediatamente antes da indução da 

sinovite), T1 (imediatamente antes da aplicação do PRP), T2 (seis horas após T1), T3 (24 

horas após T1) e T4 (48 horas após T1). Na comparação entre o GC e o GT, tanto para MMP-

2 quanto para MMP-9, não houve diferença (p˃0,05). Entretanto, o nível de MMP-9 em cada 

momento experimental, dentro de cada grupo foi diferente (p˂0,05).O uso do PRP intra-

articular em equinos com sinovite experimentalmente induzida com LPS não influencia nos 

níveis de MMP-9. Porém, foi observada uma redução nos níveis de MMP-2, no grupo 

tratamento em relação ao grupo controle, ainda que não significativa nas condições deste 

experimento.  

 

Palavras-chave: articulação,cavalos,lipopolissacarídeo,metaloproteinases. 

 

ABSTRACT: In order to evaluate the effect of platelet-rich plasma (PRP) in 

metalloproteinases 2 and 9 (MMP-2 and MMP-9) levels in synovial fluid (LS) of horses with 

experimentally induced synovitis, 12 horses, males and females, aged five to 14 years  old and 

weighting between 250 and 400kg, were randomly allocated into two groups: control (GC) 

and treatment (GT). At the first experimental moment (T0), all horses had synovitis induced 



28 

 

with 0.25ng Lipopolysaccharide (LPS) in the left radiocarpal joint (ARC). Three hours after 

T0, GT horses were treated, with single 4 mL dose of intra-articular PRP. MMP expression in 

LS was measured by the Sandwich ELISA method in the following moments: T0 

(immediately before synovitis induction), T1 (immediately before PRP injection), T2 (six 

hours after T1), T3 (24 hours after T1) and T4 (48 hours after T1). The comparison between 

GC and GT, for both MMP-2 and MMP-9, was not different (p˃ 0.05). However, MMP-9 

levels for each experimental moment, within each group, was different (p˃ 0.05). The use of 

intra-articular PRP in horses with experimentally induced LPS synovitis doesn’t influence 

MMP-9 levels. However, a reduction in MMP-2 levels was observed in the treatment group 

compared to the control group, although not significant in the conditions of this experiment. 

 

Key words: articulation, horses, lipopolysaccharide, metalloproteinases. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a utilização de equinos para esportes é de grande relevância no 

cenário mundial. A grande exigência atlética desses animais pode levar a lesões no sistema 

musculoesquelético, em especial nas articulações. A maior parte dos tratamentos indicados 

para artropatias degenerativas não impede a progressão da doença, além de não proporcionar 

o reparo dos danos já causados nos tecidos articulares. As terapias celulares, como o plasma 

rico em plaquetas (PRP), emergiram recentemente como uma ferramenta terapêutica 

promissora para muitas doenças articulares1. 

O PRP consiste em um produto com alta concentração de plaquetas obtidas por 

métodos de centrifugação do sangue venoso. Os grânulos densos das plaquetas armazenam e 

podem liberar moléculas, fatores de crescimento e citocinas, após a ativaçãoplaquetária por 

exposição ao colágeno, cálcio ou trombina2. Seu efeito terapêutico resulta da ação de várias 

citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento3,4, que levam ao aumento na síntese de 

colágeno e matriz extracelular (MEC)5. 

As infiltrações de PRP intra-articulares modificam a composição do líquido 

sinovial (LS) diretamente ou sua síntese pelos sinoviócitos indiretamente. As moléculas 

bioativas do PRP podem induzir à produção de substâncias condroprotetoras, atingindo não só 

a cartilagem, mas todo o microambiente articular4. 

Embora numerosos ensaios clínicos indiquem que o PRP é um tratamento 

promissor para lesões de cartilagem e inflamação articular na osteoartrite (OA), seu 

mecanismo de ação para o reparo da cartilagem ainda necessita ser mais esclarecido6. 
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Acredita-se que o PRP tenha influência na regulação das metaloproteinases(MMPs) presentes 

nos processos inflamatórios e degenerativos articulares7. 

As MMPs de matriz são um grupo de endopeptidases dependentes de zinco que 

podem degradar todos os componentes da MEC. Entre eles, a família dasgelatinases (MMP-

2/gelatinase A e MMP-9/gelatinase B) é superproduzida nas articulações de pacientes com 

artropatias. Devido aos seus efeitos de degradação na MEC, acredita-se que as gelatinases 

desempenhem um papel importante na progressão e na degradação da cartilagem e estão 

presentes nos LS8. 

O objetivo deste estudo é investigar o efeito de do PRP nos níveis das MMP-2 e 

MMP-9, no LS de equinos com sinovite induzida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-

UFG) sob protocolo nº 074/17. Foram selecionados 12 equinoshígidos,pertencentes à 

Universidade Federal de Goiás (UFG), três machos e nove fêmeas, sem raça definida, com 

idade variando entre cinco e 14 anos e peso entre 250 e 400Kg. 

Os animais ficaram alojados em piquete de capim Panicummaximum na Escola de 

Veterinária e Zootecnia (EVZ) e foram alimentados individualmente em lanchonetes com 

ração completa (Equitage Fibra Guabi®), e água ad libitum. 

Previamente ao início do experimento os animais foram submetidos a exames 

clínicos, hematológicos, radiográficos e ultrassonográficos, para assegurar a higidez, bem 

como a viabilidade do uso dos mesmos no experimento. Os exames radiográficos foram 

realizados com emissor portátil (EcoRay modelo Orange® 1060HF) e sistema de radiologia 

computadorizada (Fujifilm® FCR Capsula X). Foram realizadas as projeções dorso-

palmar,latero-medial, dorsolateral-palmaromedial oblíqua, dorsomedial-palmarolateral 

oblíqua e lateromedial flexionada das articulações radiocárpicas (ARC) direita e esquerda. Foi 

realizada avaliação ultrassonográficada região dorsal, medial e lateral da ARC com sistema 

portátil (Logic E, GE®, transdutor linear de 7 a 12MHz). 

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos iguais: grupo Controle 

(GC) e grupo Tratamento (GT). No GT e GC foram induzida sinovite da ARC esquerda, por 

meio da aplicação intra-articular de 0,25ng de Lipopolissacarídios (LPS)9 (Lipopolissacarídeo 

de Escherichia coli 055: B5, Sigma Aldrich®). O GT recebeu, além da aplicação de LPS na 

mesma dose e local, 4 mL de PRP intra-articular. 
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Foram definidos cinco momentos para colheita de LS da ARC esquerda: T0, T3, 

T6, T24, T48. No momento T0, todos os animais foram submetidos à artrocentese e, pelo 

mesmo acesso articular, receberam a aplicação de LPS para a indução desinovite. No 

momento T3, três horas após T0, foram colhidas novas amostras de LS de todos os animais e, 

pelo mesmo acesso articular, os animais do GT receberam uma aplicação de PRP. Nos 

momentos T6, T24 e T48, que corresponderam às 6, 24 e 48 horas após T1, respectivamente, 

foram colhidas as amostras subsequentes de LS de todos os animais. 

 

Obtenção do líquido sinovial 

Os animais foram previamente sedados com cloridrato de detomidina a 1%, na 

dose de 0,01 a 0,02 mg/kg, intravenoso10. Foi realizada tricotomia do aspecto dorsolateral da 

ARC esquerda, com máquina de tosa Oster® e lâmina 40 e antissepsia com solução de 

iodopovidonadegermante contendo 1% de iodo ativo e álcool 70%. A artrocentese foi 

realizada em alguns momentos no recesso lateral e em outros no recesso dorsal da ARC, com 

agulha 21G (30 x 0,80)11. Estabeleceu-se a obtenção mínima de 2mL e máxima de 3 mL de 

LS para os testes. Imediatamente após a colheita o LS foi acondicionado em tubos a vácuo 

secos (Biocon®).As amostras foram centrifugadas (Fanem® Excelsa4 280-R) a 1900 rpm por 

20 minutos à temperatura de 2 a 8 °C e, posteriormente, o sobrenadante foi colhido e 

armazenado em eppendorfs, em freezer -80°C, até o momento de realização dos ensaios. 

 

Indução da sinovite 

Foram utilizados 0,25 ng de LPS (Lipopolissacarídeo de Escherichia coli 055: B5, 

Sigma Aldrich®) preparado em capela de fluxo laminar (AirstreamEsco® vertical class II bsc), 

por meio de diluição seriada em tampão fosfato-salino (PBS Vitrocell®) estéril, totalizando 

1mL, administrado via intra-articular. 

 

Obtenção e aplicação do PRP 

Para obtenção do PRP, foram colhidosassepticamente 100 mL de sangue 

autólogo, por punção da veia jugular e distribuídos em 25 tubos com capacidade para 4,5 mL, 

contendo 0,5 mLdecitrato de sódio a 3,2% (BD Vacutainer® de Citrato de Sódio 

Tamponado), sendo um tubo destinado a contagem sérica de plaquetas.  

O método utilizado para o preparo do PRP foi o de dupla centrifugação12. As 

amostras de sangue foram homogeneizadas e os tubos centrifugados (Centribio® Modelo 80-

2B) a 1000 rpm, durante 10 minutos. Em capela de fluxo laminar (Airstream Esco® vertical 
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class II bsc),o plasma sobrenadante foi colhido e transferido para tubos secos (Tubo Seco 

Biocon®) com capacidade para 9 mL. Em seguida, o plasma obtido foi submetido à segunda 

centrifugação a 4000 rpm, durante 10 minutos. O processo resultou em formação de plasma 

contendo um botão de hemácias e plaquetas no fundo do tubo e aproximadamente 80% do 

plasma foi removido e descartado (PPP - plasma pobre em plaquetas). A fração remanescente, 

denominada PRP, foi homogeneizada emvórtex (Vortex -vib®) até a dissolução do botão de 

hemácias e plaquetas. A média de volume de PRP produzido foi de 5 a 7 mL. Foi realizada a 

contagem automática de plaquetas do sangue venoso e do PRP (Analisador Hematológico 

Nihon Kohden Celltac Alpha®). 

Realizou-se a aplicação do PRP intra-articular com sedação prévia dos animais 

(cloridrato de detomidina a 1%, na dose de 0,01 a 0,02 mg/kg, intravenoso)10 e mediante a  

realização de tricotomia do aspecto lateral e dorsal da ARC esquerda e antissepsia com 

solução de iodopovidona degermante contendo 1% de iodo ativo e álcool 70%. A artrocentese 

foi realizada com agulha 21G (30 x 0,80) no recesso lateral ou dorsal da ARC, conforme a 

necessidade e cooperação do animal, e 4 mL de PRP foi aplicado.  

 

Avaliação Clínica 

A inspeção estática, palpação e inspeção dinâmica de todos os animais foram 

realizadas antes e durante a fase experimental. À inspeção visual estática, foi observado se o 

animal apresentava posição antiálgica do membro torácico esquerdo, manifestada pela semi-

flexão do carpo ou pela posição do membro em protração. Já à palpação, buscou-se identificar 

a presença de calor, dor e efusão articular. Para a inspeção dinâmica foi adotado o sistema de 

classificação estabelecido pela American Association Of Equine Practitioners– AAEP 

(quadro 1). 

Visando o bem-estar animal, ficou estabelecido que os equinos que apresentassem 

grau de claudicação igual ou superior a três, independentemente do grupo experimental ao 

qual pertencessem (GT ou GC), receberiam analgesia com meperidina na dose de 0,6 a 1,0 

mg/kg, a cada 3 horas e dipirona na dose 25 mg/kg a cada 6 horas por via intramuscular13. 
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QUADRO 1 - Sistema de classificação de claudicação da American Association Of Equine 

Practitioners – AAEP. Adaptado de American Association of Equine Practitioners 

(AAEP). 

Grau Descrição da Claudicação 
0 A claudicação não é perceptível em nenhuma circunstância; 
1 Difícil de observar, não é consistente, independentemente das circunstâncias; 

2 Difícil de se observar ao passo ou trote em linha reta; consistente em algumas 

circunstâncias (círculos, declives, superfícies duras); 

3 Consistente em qualquer circunstância, ao trote; 
4 Óbvia ao passo  

5 Mínimo apoio ou incapacidade de se mover. 

 

Análise das expressões de MMP-2 e MMP-9 no líquido sinovial 

Kits ELISA humanos para MMP-2 e MMP-9 (Elabscience® E-EL-H1451), com 

96 poços cada, foram utilizados para analisar o nível das metaloproteinases. O ensaio foi 

realizado no Laboratório Multiusuário da Pós-Graduação – EVZ/UFG.  

Após o preparo dos reagentes, como descrito pelo manual, foramadicionados100 

µL da solução de Trabalho Padrão às duas primeiras colunas da placa de ELISA para cada 

poço. Nos outros poços foram adicionados 100 µL das amostras de LS individualmente. A 

placa foi selada e incubada (ECB LineaOlidef®) por 90 minutos à temperatura de 37°C.  

Após a primeira incubação, o líquido de todos os poços foi removido por inversão 

da placa e posteriormente foram adicionados 100 µL de solução dedetecção BiotiniladaAbem 

cada poço. A placa foi novamente selada e incubada por uma hora a 37°C. Em seguida, o 

conteúdo dos poços foi removido por inversão da placa e adicionados350µL de solução de 

tampão de lavagem a cada poço. Após 2 minutos a solução foi removida por inversão da placa 

novamente. Essa lavagem foi repetida por três vezes. Foram adicionados 100 μL de solução 

HRP conjugada a cada poço. A placa foi selada novamente e incubada por 30 minutos a 37°C; 

posteriormente o procedimento de lavagem foi repetido por cinco vezes. Então, foram 

adicionados 90 μL de Reagente Substrato a cada poço e a placa foi selada e incubada por mais 

15 minutos a 37°C. Por fim, foram adicionados 50μL de Solução de Parada a cada poço e foi 

realizada a leitura da placa com o leitor de microplaca (Celer®Polaris), ajustado para 450nm. 

 

Análise estatística 

A análise estatística dos níveis de MMP-2 e MMP-9 foi realizada por teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. A comparação entre os grupos e entre os tempos foi realizada 
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por meio das médias. Diferenças estatísticas foram consideradas quando p<0,05. Para a 

análise dos dados, utilizou-se o programa estatístico R (Versão 3.3.1 – 2016 – The R 

Foundation for Statistical Computing®). 

 

RESULTADOS 

Na análise do grau de claudicação não houve diferença entre os grupos. À 

palpação da região articular, após a indução da sinovite, em comparação com o membro 

contralateral, foi possível observar aumento de temperatura, presença de dor e efusão em 

todos os animais.  

Embora no grupo tratado o nível da MMP-2 tenha se elevado até o momento T6, 

não houve diferença significativa entre os grupos, em nenhum dos momentos experimentais 

(onde, p> 0,05) ou dentro dos grupos (GT: p = 0,5375 e GC: p = 0,5326) (figura 1). 

 

 

FIGURA 1 - Médias dos níveis de MMP-2 no GC(linha azul, p>0.05) e GT (linha vermelha, 

p>0,05), em todos os momentos experimentais. A comparação entre os dois 

grupos não apresentou significância em nenhum momento experimental. 

 

As médias dos valores de MMP-9, dentro de GC (p = 0,0008) e GT (p = 0,0005) 

apresentou diferença. Porém, ao se comparar os dois grupos, para MMP-9, não houve 

diferença (p> 0,05) (figura 2). 
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FIGURA 2 - Médias dos níveis de MMP-9 em GC (linha azul, p˂0,05) e GT (linha vermelha, p<0,05), 

em todos os momentos experimentais. A comparação entre os dois grupos não apresentou 

significância em nenhum momento experimental. 

 

DISCUSSÃO 

Sabe-se que a sinovite é capaz de aumentar a permeabilidade vascular da 

membrana sinovial (MS),levando ao influxo e ativação de células inflamatórias, como 

macrófagos, neutrófilos, monócitos e leucócitos, e ativando sinoviócitos e fibroblastos, de 

forma que expressem MMPs14.  

Para produzir o PRP no presente trabalho, foram utilizados tubos contendo citrato 

de sódio. Um estudo sobre a influência de anticoagulantes nasgelatinases, demontrou que o 

citrato de sódio não induz qualquer alteração significativa na atividade das MMPs 2 e 9. Em 

contrapartida, o EDTA e a heparina podem ter efeito direto na atividadedas formas endógenas 

dessas enzimas15.  

Estudos anteriores demonstraram a eficácia da utilização de anticorpos humanos 

para a detecção citocinas e enzimas, no LS de equinos, pela técnica de ELISA16. Portanto, os 

kits humanos ELISA foram utilizados nesse estudo. 

Já foram descritos modelos experimentais para indução da sinovite em equinos, 

com doses entre 0,21 ng/mL18 e 0,50 ng/mL17 de LPS. A indução da sinovite com 

0,25ng/mL20,21, aumentou as concentrações de MMP-9 em ambos os grupos e de MMP-2 no 
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GT. Entretanto, não houve aumento nos níveis de MMP-2 no GC. Vale ressaltar que essa 

diferença de comportamento não foi significativa entre os grupos nesse momento. 

Foi descrito anteriormente que o efeito inflamatório de repetidas artrocenteses é 

acumulativo em curto prazo, onde os valores de MMPs alcançam níveis mais altos quando a 

artrocentese é realizada três vezes, ao longo de 72 horas22. Portanto, no presente estudo, 

optou-se por não colher um maior número de amostras, já que a resposta inflamatória gerada 

pelo procedimento de artrocentese poderia alterar as concentrações de MMPs. Além disso, o 

volume de LS se reduz consideravelmente, à medida que a sinovite é controlada, o que levaria 

a uma escassez de volume de amostra a partir da remissão dos sinais de inflamação.  

No GC, a inflamação gerada pelas artrocenteses realizadas até o momento T24 

(total de quatro procedimentos dentro de 33 horas), pode ter favorecido a elevação dos níveis 

de MMP-2, a partir da quarta artrocentese. No GT, por sua vez, não foi possível observar 

comportamento semelhante, pois possivelmente o PRP tenha modulado a inflamação. 

Quando as plaquetas são ativadas pela trombina endógena, a pró-MMP-2 

transloca-se do citosol para a superfície plaquetária, onde é ativada, e uma quantidade 

significativa de MMP-2 ativa é liberada para o espaço extracelular23. A própria MMP-2 é 

capaz de amplificar a agregação plaquetária, atuando em receptores de trombina e, 

conseqüentemente, levando à degranulação das plaquetas e liberação de mais MMP-2. 

Somado a esses mecanismos, as MMP-2, quando liberadas, ativam o PAR1 (receptor 1 

ativado por protease) dos sinoviócitos, levando à liberação de mais MMP-2. Embora não se 

conheça o mecanismo exato, também já se sabe que os complexos plaqueta-leucócitos 

estimulam a liberação de MMP-2 por sinoviócitos24. Além disso, a produção de MMP-2 pelos 

fibroblastos sinoviais também é significativamente maior na presença de plaquetas23. Diante 

dos mecanismos descritos, a elevação da concentração de MMP-2 observada no GT, entre T3 

e T6, enquanto no GC houve redução nesses momentos, pode ser explicada pela presença de 

alta concentração de plaquetas do PRP e seus efeitos nessa MMP. 

Estudos comprovam que o PRP estimula a produção de TIMPs25. TIMP-2 é capaz 

de interagir com o sítio catalítico de MMP-14 e com o domínio C-terminal de MMP-2, 

formando um complexo trimolecular (MMP-14/TIMP2/MMP2), que controla a clivagem de 

pró-MMP-226, ou seja, TIMP-2 tem controle sob a ativação e inativação das MMP-2. Após a 

aplicação de PRP, embora até o momento T6 tenha sido observado incremento na 

concentração de MMP-2, como descrito acima, é esperado que a ação dos TIMPs, ao longo do 

tempo, regule as MMPs. O PRP também tem a capacidade de aumentar a produção de ácido 
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hialurônico (AH). Foi demonstrado em um estudo, in vitro, que o AH é capaz de inibi a 

liberação de MMP-2 por sinoviócitos desencadeados pela interação com plaquetas.24. 

A inflamação da sinóvia por LPS em concentração de 0,25ng20, também pode ser 

fator desencadeante de aumento do nível de MMP-9 por células inflamatórias e sinoviais. Da 

mesma forma observada para MMP-2, a formação de complexos plaquetas-leucócitos, 

também está associada ao nível aumentado de MMP-927. Embora a concentração de MMP-9 

aumente rapidamente após a indução da sinovite, a partir do momento T1, ela passa a 

diminuir em ambos os grupos. Sabe-se que a MMP-9 possui capacidade de inibir a agregação 

plaquetária e neutralizar dos efeitos da MMP-2 sobre as plaquetas, que pode ter resultado em 

não degranulação plaquetária23. Portanto, a alta concentração de MMP-9 pode neutralizar os 

efeitos das plaquetas do PRP. Um estudo demonstrou que a inibição da agregação plaquetária 

induzida por MMP-9 é rápida, atingindo o pico dentro de 30 a 60 minutos28.  O poder 

inibitório de MMP-9 sobre MMP-2 também pode explicar a diminuição de MMP-2 em GC 

até o momento T3.  

Em um estudo com cultivo de células sinoviais da articulação fêmuro-patelar de 

humanos, tratadas com hemoglobina, foi demonstrado que a hemoglobina parece estimular a 

os níveis, por células sinoviais, de enzimas fibrinolíticas e gelatinolíticas (MMP-2/MMP-9). 

Seis horas após o tratamento, observou-se estimulação da atividade gelatinolítica que foi 

continuamente aumentada, por pelo menos 48 horas após o tratamento28. Dessa forma, o 

sangramento intra-articular da sinóvia em decorrência das artrocenteses, bem como a 

hemoglobina advinda da hemólise de hemácias contidas no PRP, poderiam influenciar o nível 

de MMPs. Mais estudos são necessários, a fim de esclarecer esses efeitos, visto que a 

quantidade de hemácias no PRP e o sangramento da sinóvia durante artrocentese são 

mínimos. 

Os sinais de claudicação, dor, calor e efusão foram variáveis, independentemente 

do grupo a que os animais pertenciam. Embora alguns estudos apontem que altas 

concentrações de leucócitos no PRP, sejam prejudiciais por causarem um processo 

inflamatório intra-articular agudo (Flair)30, outros indicam que a presença de leucócitos 

proporciona relativa defesa contra contaminações bacterianas durante as infiltrações; e não há 

consenso entre as concentrações leucocitárias necessárias para induzir tais efeitos31. No 

presente estudo concentração de leucócitos, no PRP, variou entre 0,9 e 7,8 x 103/µL, com 

média de 2,8833 x 106/µL. Não houve correlação entre os animais que receberam PRP com 

maiores concentrações de leucócitos e os sinais clínicos apresentados.  
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CONCLUSÃO 

O uso do PRP intra-articular em equinos com sinovite experimentalmente 

induzida com LPS não influencia nos níveis de MMP-9, no liquido sinovial, no período de 48 

horas após sua aplicação. Em relação à MMP-2, ainda que não significativamente, o PRP 

promoveu redução em seus níveis no grupo tratamento e isso pode ter significado clínico. 
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CAPÍTULO 3 – INFLUÊNCIA DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS NA 

CELULARIDADE E NOS PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DO 

LÍQUIDO SINOVIAL DE EQUINOS COM SINOVITE 

EXPERIMENTALMENTE INDUZIDA  

 

INFLUENCE OF RICH PLASMA ON PLATELETS IN CELLULARITY AND 

PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS OF SYNOVIAL LIQUID OF HORSES WITH 

EXPERIMENTAL SYNOVITIS 

 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas e 

citológicas do líquido sinovial (LS) de equinos com sinovite induzida e tratados com Plasma 

rico em plaquetas (PRP). Doze equinos foram alocados aleatoriamente em dois grupos de 

seis: controle (GC) e tratamento (GT). O GT recebeu, em dose única, 4 mL de PRP após três 

horas da indução da sinovite com 0,25ng de Lipopolissacarídeo (LPS) na articulação 

radiocárpica (ARC) esquerda. A determinação da coloração, turbidez, viscosidade, densidade, 

pH, glicose, proteínas totais, coágulo de mucina, contagem total e diferencial de células 

nucleadas e hemácias foi feita em cinco momentos experimentais: T0 (imediatamente antes da 

indução da sinovite), T3 (imediatamente antes da aplicação do PRP), T6 (seis horas após T1), 

T24 (24 horas após T1) e T48 (48 horas após T1). A análise estatística foi realizada com o 

teste de Kruscal-Wallis e as diferenças estatísticas foram consideradas quando o valor de 

probabilidade menor que 0,05 (p<0,05). Não houve diferença entre os grupos (p>0,05), para a 

avaliação de glicose, hemácias e células nucleadas.  Contudo, densidade, pH e proteínas 

foram diferentes na comparação entre os dois grupos, no tempo de seis horas após o 

tratamento com PRP (p=0,0057; p=0,0233; p=0,0152; respectivamente). O PRP intra-articular 

causou alterações visuais, físicas e químicas no líquido sinovial. Além disso, gerou aumento 

nas concentrações de proteínas totais e diminuição na dosagem de glicose. Porém, não foi 

capaz de alterar significativamente as contagens de hemácias e células nucleadas. 

 

Palavras-chave: artropatia, avaliação laboratorial, lipopolissacarídio, proteínas. 

 

ABSTRACT: This study has aimed to evaluate the fisico-quemical and cytological 

characteristics of synovial fluid (LS) in horses with experimentally induced synovitis and 

treated with platelet rich plasma (PRP). Horses were randomly allocated into two groups of 



40 

 

six: control (GC) and treatment (GT). GT was treated with a single 4mL dose of PRP,  three 

hours after synovitis induction with 0.25 ng of Lipopolysaccharide (LPS) in the left 

radiocarpal joint (ARC). Color, turbidity, viscosity, density, pH, glucose, total proteins, mucin 

clot, total and differential nucleated and red blood cells count were determined in five 

experimental moments: T0 (immediately before synovitis induction), T3 (immediately before 

PRP injection), T6 (six hours after T1), T24 (24 hours after T1) and T48 (48 hours after T1). 

Statistical analysis was performed using the Kruscal-Wallis test and differences were 

considered when the probability value was less than 0.05 (p <0.05). There was no difference 

between groups (p> 0.05), in the evaluation of glucose, red blood cells andnucleated cells. 

However, density, pH and proteins were different in the comparison between the two groups 

at six hours post PRP treatment (p = 0.0057; p = 0.0233; p = 0.0152, respectively). Intra-

articular PRP caused visual, physical and chemical changes in the synovial fluid. In addition, 

it generated an increase in total protein concentrations and a decrease in glucose levels. 

However, PRP did not result in significant changes in red blood cells and nucleated cells 

count. 

 

Key words: arthropathy, laboratory evaluation, lipopolysaccharide, proteins. 

 

INTRODUÇÃO 

O líquido sinovial (LS) presente das articulações, bainhas tendíneas e bursas é 

altamente viscoso, varia de amarelo claro a pálido e age como um lubrificante e um 

reservatório bioquímico de nutrientes e citocinas reguladoras. Ele é constituído por um 

ultrafiltrado plasmático, semelhante ao plasma sanguíneo, porém com menos proteínas, e 

contém várias macromoléculas1.  

A filtração do LS ocorre através da membrana sinovial (MS)1,2,uma estrutura 

delgada, de aproximadamente uma a duas camadas de células: a camada superficial, chamada 

de íntima, que não possui membrana basal e a camada subjacente, chamada de subíntima3. A 

camada íntima contém sinoviócitos, macrófagos, fibroblastos-like (células do tipo B), 

envolvidos por fibrilas de colágeno e outras proteínas da matriz extracelular (MEC)4. A 

camada subíntima, por sua vez, é composta por uma MEC colágena e é muito bem 

vascularizada e inervada. Possui macrófagos, fibroblastos-like, vasos linfáticos, células 

infiltrativas, fibrilas de colágeno, fibras nervosas e poucos leucócitos3,5.  

A MS é uma via permeável, através da qual ocorre a troca de moléculas; 

entretanto, ela oferece a resistência necessária ao fluxo para impedir que moléculas grandes se 
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desloquem da cavidade articular. Desta forma, a glicose e os eletrólitos estão presentes em 

concentrações semelhantes à do plasma ou soro, mas as proteínas passam pela MS de forma 

limitada. O LS contém pequena ou nenhuma quantidade de eritrócitos e baixo número de 

células nucleadas, entre as quais, a maioria é constituída por células mononucleares1. A 

concentração de proteínas totais (PT) é de 25% a 35% da proteína plasmática sérica do 

mesmo animal. As moléculas presentes no LS que desempenham um papel fundamental na 

lubrificação das superfícies articulares, de forma isolada ou combinada, são os fosfolipídios 

de proteoglicanos, ácido hialurônico (AH) e ativos de superfície. Essas moléculas são, em 

grande parte, produzidas pelas células B da sinóvia6. 

Alterações na difusão do LS pela MS ou alterações no metabolismo dos 

sinoviócitos podem ocorrer em resposta a uma variedade de insultos; e isso irá influenciar a 

composição e volume do LS1. Informações obtidas pela análise desse fluido podem, portanto, 

indicar a natureza e extensão de lesões intra-articulares e contribuir para a determinação do 

diagnóstico e tratamento. Além disso, a análise do LS pode auxiliar na interpretação da 

evolução de uma artropatia7. 

A maioria dos tratamentos para as artropatias é baseado, principalmente, na 

utilização de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), corticosteroides, ácido hialurônico, 

glicosaminoglicanos e sulfato de condroitina8, os quais tem efeitos pouco duradouros e não 

reparam os danos já causados. Por isso, o uso de terapias celulares regenerativas vem 

ganhando destaque e novos adeptos; dentre elas o Plasma Rico em Plaquetas (PRP)9 está 

sendo amplamente usado e estudado. 

O PRP, um concentrado de plaquetas, é obtido através da centrifugação do sangue 

venoso10, e pode ser utilizado via intra-articular. As plaquetas, quando ativadas pela trombina 

endógena11 presente nas articulações, liberam proteínas biologicamente ativas, que levam ao 

recrutamento celular, crescimento e morfogênese, além da modulação da inflamação12. As 

injeções de PRP intra-articulares modificam diretamente a composição do LS ou 

indiretamente pela sua influência na ação dos sinoviócitos presentes na MS13. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi descrever as características físico-químicas e citológicas do LS de 

equinos com sinovite induzida e tratados com PRP. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-

UFG) sob protocolo nº 074/17. Foram selecionados 12 equinos hígidos, pertencentes à 
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Universidade Federal de Goiás (UFG), três machos e nove fêmeas, sem raça definida, com 

idade variando entre cinco e 14 anos e peso entre 250 e 400 Kg. 

Os animais ficaram alojados em piquete de capim Panicum maximum na Escola 

de Veterinária e Zootecnia (EVZ) e foram alimentados individualmente em lanchonetes com 

ração completa (Equitage Fibra Guabi®), e água ad libitum. 

Previamente ao início do experimento os animais foram submetidos a exames 

clínicos, hematológicos, radiográficos e ultrassonográficos, para assegurar a higidez, bem 

como a viabilidade do uso dos mesmos no experimento. Os exames radiográficos foram 

realizados com emissor portátil (EcoRay modelo Orange® 1060HF) radiologia 

computadorizada (Fujifilm® FCR Capsula X). Foram realizadas as projeções dorso-palmar, 

latero-medial, dorsolateral-palmaromedial oblíqua, dorsomedial-palmarolateral oblíqua e 

lateromedial flexionada das articulações radiocárpicas (ARC) direita e esquerda. Foi realizada 

avaliação ultrassonográfica da região dorsal, medial e lateral da ARC com sistema portátil 

(Logic E, GE®, transdutor linear de 7 a 12MHz). 

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo Controle (GC) 

e grupo Tratamento (GT). No GT foi induzida sinovite da ARC esquerda, por meio da 

aplicação intra-articular de 0,25 ng de Lipopolissacarídios (LPS)14 (Lipopolissacarídeo de 

Escherichia coli 055: B5, Sigma Aldrich®). O GT recebeu, além da aplicação de LPS na 

mesma dose e local, 4 mL de PRP intra-articular. 

Foram definidos cinco momentos para colheita de LS da ARC esquerda: T0, T3, 

T6, T24, T48. No momento T0, todos os animais foram submetidos à artrocentese e, pelo 

mesmo acesso articular, receberam a aplicação de LPS para a indução de sinovite. No 

momento T3, três horas após T0, foram colhidas novas amostras de LS de todos os animais e, 

pelo mesmo acesso articular, os animais do GT receberam uma aplicação de PRP. Nos 

momentos T6, T24 e T48, que corresponderam às 6, 24 e 48 horas após T1, respectivamente, 

foram colhidas as amostras subsequentes de LS de todos os animais. 

 

Obtenção do líquido sinovial 

Os animais foram previamente sedados com cloridrato de detomidina a 1%, na 

dose de 0,01 a 0,02 mg/kg, intravenoso (IV)15. Foi realizada tricotomia do aspecto lateral e 

dorsal da ARC esquerda, com máquina de tosa Oster® e lâmina 40 e antissepsia com solução 

de iodopovidona degermante contendo 1% de iodo ativo e álcool 70%. A artrocentese foi 

realizada em alguns momentos no recesso lateral e em outros no recesso dorsal da ARC, com 

agulha 21G (30 x 0,80)16. Estabeleceu-se a obtenção mínima de 2mLe máxima de 3 mL de LS 
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para os testes. Imediatamente após a colheita o LS foi acondicionado em micro tubo contendo 

EDTA (Vacuplast®), com capacidade de 0,5 mL e em tubo a vácuo secos (Biocon®) com 

capacidade de 5 mL, para posteriores análises. 

 

Indução da sinovite 

Foram utilizados 0,25 ng de LPS (Lipopolissacarídeo de Escherichia coli 055: B5, 

Sigma Aldrich®) preparado em capela de fluxo laminar (Airstream Esco® vertical class II bsc), 

por meio de diluição seriada em tampão fosfato-salino (PBSVitrocell®) estéril, totalizando 

1mL, administrado via intra-articular. 

 

Obtenção e aplicação do PRP 

Para obtenção do PRP, foram colhidos assepticamente 100 mL de sangue 

autólogo, por punção da veia jugular e distribuídos em 25 tubos com capacidade para 4,5 mL, 

contendo 0,5 mL de citrato de sódio a 3,2% (BD Vacutainer® de Citrato de Sódio 

Tamponado).  

O método utilizado para o preparo do PRP foi o de dupla centrifugação17. As 

amostras de sangue foram homogeneizadas e os tubos centrifugados (Centribio®Modelo 80-

2B) a 1000 rpm, durante 10 minutos. Em capela de fluxo laminar (Airstream Esco® vertical 

class II bsc),o plasma sobrenadante foi colhido e transferido para tubos secos (Tubo Seco 

Biocon®) com capacidade para 9mL. Em seguida, o plasma obtido foi submetido à segunda 

centrifugação a 4000 rpm, durante 10 minutos. O processo resultou em formação de plasma 

contendo um botão de hemácias e plaquetas no fundo do tubo e aproximadamente 80% do 

plasma foi removido e descartado (PPP - plasma pobre em plaquetas). A fração remanescente, 

denominada PRP, foi homogeneizada em vórtex (Vortex-vib®) até a dissolução do botão. A 

média de volume de PRP produzido foi de 5 a 7 mL. Foi realizada a contagem automática de 

plaquetas do sangue venoso e do PRP (Analisador Hematológico Nihon Kohden Celltac 

Alpha®). 

Realizou-se a aplicação do PRP intra-articular com sedação prévia dos animais 

(cloridrato de detomidina a 1%, na dose de 0,01 a 0,02 mg/kg, intravenoso)15 e mediante a  

realização de tricotomia do aspecto lateral e dorsal da ARC esquerda e antissepsia com 

solução de iodopovidona degermante contendo 1% de iodo ativo e álcool 70%. A artrocentese 

foi realizada com agulha 21G (30 x 0,80) no recesso lateral ou dorsal da ARC, conforme a 

necessidade e cooperação do animal, e 4 mL de PRP foi aplicado.  
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Avaliação físico-química e citológica do líquido sinovial 

As análises do LS foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas da Pós-

Graduação- EVZ/UFG. Realizou-se a avaliação visual de coloração, onde foram considerados 

os aspectos amarelo claro, xantocrômico (ou alaranjado)e avermelhado. Quanto à turbidez, as 

amostras foram consideradas de aspecto límpido, semi-turvo ou turvo. Para a análise de 

viscosidade, foi utilizada uma gota de LS aplicada entre o dedo polegar e indicador do 

avaliador e, após a separação dos dedos, a extensão do fio formado, antes do seu rompimento, 

foi medida, levando à seguinte classificação: normal para fio maior que 2,5 cm ou diminuída 

para o fio menor que 2,5 cm18. Além disso, foram realizados os testes de coágulo de mucina, 

contagem total de células nucleadas (CTCN), contagem diferencial de células nucleadas 

(CDCN), proteínas totais (PT), densidade, pH e glicose. Com as amostras armazenadas em 

EDTA foi realizada a CTCN e contagem de hemácias em câmara de Neubauer. A CDCN foi 

realizada em lâmina, utilizando corante panótico rápido ( laborlcin®), contando 100 células 

nucleadas, classificadas como linfócitos, grandes células mononucleares, neutrófilo e 

eosinófilos. As grandes células mononucleares se constituíram de monócitos, macrófagos e 

células da membrana sinovial18,19. 

As amostras armazenadas em tubos secos foram centrifugadas (Fanem® Excelsa4 

280-R) a 3000 rpm por 5 minutos20; em seguida, foram realizados os testes de coágulo de 

mucina, dosagem de PT, glicose, pH e densidade. A dosagem de PT e mensuração da 

densidade foram realizadas com o LS armazenado no tubo seco, colocando uma gotado 

mesmo em um refratômetro analógico (Akso® RHB32). Para avaliar o pH e a glicose foram 

utilizadas fitas urinárias (Urofita® Alere)18. 

O teste de coágulo de mucina fornece um índice semi-quantitativo do grau de 

polimerização do ácido hialurônico (AH) no LS. Para isso, foi utilizado o fluido sinovial 

armazenado em tubo seco. Uma parte do LS foi depositada em 4 partes de ácido acético a 

2,5% para a observação macroscópica imediata. O coágulo de mucina foi classificado como 

normal, quando houve formação de um coágulo compacto em uma solução clara; razoável 

quando houve formação de um coágulo macio em uma solução ligeiramente turva; pobre 

quando o coágulo formado apresentou aspecto friável em uma solução turva e muito pobre 

quando não houve formação de um coágulo real, mas apenas algumas manchas grandes em 

uma solução muito turva18. 
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Análise estatística 

A análise estatística dos parâmetros avaliados foi realizada por teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. A comparação dos grupos e dos tempos foram realizadas por 

meio das médias. Diferenças estatísticas foram consideradas quando p<0,05. Para a análise 

dos dados, utilizou-se o programa estatístico R (Versão 3.3.1 – 2016 – The R Foundation for 

Statistical Computing®). 

 

RESULTADOS 

Foi observado que após a indução da sinovite, em ambos os grupos, a coloração 

avermelhado foi predominante, assim permanecendo nos momentos subsequentes. Em relação 

à turbidez, após a indução da sinovite houve predominância de amostras turvas. Já a 

viscosidade, foi classificada como diminuída na maioria das amostras após a indução da 

sinovite, e após a aplicação do PRP houve predominância de amostras com viscosidade 

diminuída no GT. Assim como o coágulo de mucina que foi predominantemente classificado 

como pobre no GT após a aplicação do PRP. 

 A densidade (figura1), a glicose e as PT tiveram significância entre os tempos em 

cada grupo, assim como contagem de hemácias, células nucleadas (figura 3 a figura 6). O pH 

(figura 2) apresentou diferença estatística entre os tempos no GT (p=0,0216) mas não no GC 

(p=0,1866). Variou entre 6,5 e 9,0 em ambos os grupos, estando na maioria das amostras 

acima de 7,0. As médias do pH do GC atingiram os menores valores após a indução da 

sinovite; a partir do T6 foi observado aumento progressivo até T48; enquanto no GT o pH 

chegou a valores mais baixos após a aplicação do PRP (momento T2), quando houve 

diferença significativa entre os grupos.  

No momento T6, seis horas após a aplicação de PRP, quando comparados os dois 

grupos houve diferença estatística para a densidade (p=0,0057), pH (p=0,0233) e proteínas 

totais (p=0,0152). 

A contagem de hemácia, a contagem total de células nucleadas, assim como a 

contagem específica de linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e grandes células mononucleares 

(figuras 7 a 9) não teve significância entre os grupos, com exceção do momento T6, onde 

houve significância, quando analisada as grandes células mononucleares. 

A distribuição das médias de cada grupo nos determinados momentos 

experimentais está representada na figura 1 a figura 9. 
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FIGURA 1 - Médias da densidade no GC (linha azul, p=0,0037) e médias no CT (linha vermelha, 

p=0,0001),em todos os momentos experimentais. A comparação entre os dois grupos 

apresentou significância, apenas no T6 (seta verde, p=0,0057). 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 2 – Médias do pH no GC (linha azul, p=0,0216) e médias no CT (linha vermelha, 

p=0,1866),em todos os momentos experimentais. A comparação entre os dois 

grupos apresentou significância, apenas no T6 (seta verde, p=0,0233). 
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FIGURA 3 – Médias da concentração de glicose (mg/dL), no GC (linha azul, p=0,0178) e médias 

no GT (linha vermelha, p=0,0208),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos não apresentou significância em nenhum momento 

experimental. 

 

 

 

 
FIGURA 4 – Médias da concentração de proteínas totais (g/dL), no GC (linha azul, p=0,0044) e 

médias no GT (linha vermelha, p=0,0001),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos apresentou significância, apenas no T6 (seta verde, 

p=0,0152). 
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FIGURA 5 – Médias da quantidade de hemácias (células/µL), no GC (linha azul, p=0,0069) e 

médias no GT (linha vermelha, p=0,0012),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos apresentou significância, apenas no T6 (seta 

verde, p=0,0152). A comparação entre os dois grupos não apresentou significância 

em nenhum momento experimental. 

 

 

 

 
FIGURA 6 – Médias da quantidade de células nucleadas (células/µL), no GC (linha azul, 

p=0,0001) e médias no GT (linha vermelha, p=0,0005),em todos os momentos 

experimentais. A comparação entre os dois grupos não apresentou significância em 

nenhum momento experimental. 
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FIGURA 7 – Médias da porcentagem de neutrófilos (%), no GC (linha azul, p=0,0001) e médias no 

GT (linha vermelha, p=0,0001),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos não apresentou significância em nenhum momento 

experimental. 

 

 

 

 
FIGURA 8 – Médias da porcentagem de linfócitos (%) no GC (linha azul, p=0,0009) e médias no 

GT (linha vermelha, p=0,0022),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos não apresentou significância em nenhum momento 

experimental. 
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FIGURA 9 – Médias da porcentagem de células mononucleares (%), no GC (linha azul, p=0) e 

médias no GT (linha vermelha, p=0,0001),em todos os momentos experimentais. A 

comparação entre os dois grupos apresentou significância, apenas no T6 (seta 

verde, p=0,0152). 

 

DISCUSSÃO 

As alterações de coloração das amostras a partir de T3 podem ter possível 

influência da presença de hemácias proveniente de lesões na sinóvia causadas pela punção 

articular21. 

Na presença de inflamação, a hialuronidase é produzida pelo tecido conjuntivo da 

matriz extracelular (MEC) da sinóvia e promove a quebra da molécula de ácido hialurônico 

(AH). Com isso, ocorre a diminuição da viscosidade e o coágulo de mucina se torna pobre22. 

Sabe-se que o PRP atua em sinoviócitos, por meio de fatores de crescimento, estimulando a 

produção de AH23. Entretanto, neste estudo, após a indução da sinovite, houve predomínio de 

amostras com coágulos classificados de razoável a pobre em ambos os grupos. Portanto, ao 

longo do período experimental, não houve influência positiva do PRP sobre a qualidade do 

coágulo de mucina.  

A elevação da concentração de PT, após a indução da sinovite por LPS é esperada 

devido a inflamação gerada24,25. No momento T3, a concentração média de PT, em ambos os 

grupos, alcançou valores superiores aos de referência26, atingiu um pico em T6, e se manteve 

acima dos valores de referência até T48. O valor atingido foi expressivamente maior no GT, 
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com significância seis horas após a aplicação do PRP, provavelmente em resposta 

inflamatória aguda ao PRP, que leva ao aumento de proteínas25, bem como a liberação de 

enzimas27.  

Estudos que analisaram a concentração de PT no LS de pacientes com osteoartrite 

(OA), após 2 meses da aplicação do PRP intra-articular, demonstraram que as proteínas 

associadas à inflamação diminuíram, dentre elas as MMPs25,28 e o fibrinogênio28,29. A 

diminuição progressiva da concentração de PT, a partir de T6, foi semelhante em ambos os 

grupos. Essa redução provavelmente ocorreu pela resolução da sinovite induzida com LPS, 

que é transitória30. A curva da densidade teve comportamento semelhante àquela apresentada 

pelas PT. Isso acontece porque o aumento de proteínas e células inflamatórias resulta em 

aumento da densidade29,31. Essas alterações são também responsáveis pelo aspecto turvo e 

semi-turvo observado em todas as amostras após a indução da sinovite. 

O jejum prolongado pode alterar as concentrações de PT e glicose20,29. No 

presente estudo, os animais não foram submetidos a jejum e, portanto, não houve influência 

nas amostras. Nas artropatias inflamatórias agudas, a glicose pode diminuir32, conforme 

observado. No GC, a média dos valores de glicose, após a indução da sinovite, atingiu o 

menor valor; já no GT o menor valor ocorreu após a aplicação do PRP, que provavelmente 

aconteceu em decorrência da resposta inflamatória promovida pelo concentrado de plaquetas. 

Não existem dados concretos comparando o pH do PRP com o pH sérico em 

equinos. Um estudo sobre o armazenamento de PRP de humanos demonstrou que o pH do 

preparado de plaquetas foi ligeiramente mais ácido que o pH sérico, com valores entre 6,5-

7,033, enquanto os valores de referência no LS de humanos varia entre 7,31 e 7,7432. 

Não há um consenso quanto ao pH ideal do PRP. Um estudo in vitro sobre o pH 

nos concentrados de plaquetas, e seus efeitos na proliferação de osteoblastos-like de humanos, 

sugeriu que o meio ácido influencia positivamente as plaquetas a liberar fatores de 

crescimento, quando comparado às preparações de plaquetas em meio neutro ou alcalino34. 

Estudos antigos sobre o armazenamento de plaquetas, demonstraram que níveis de pH abaixo 

de 6,0-6,235 ou até 6,536 estão associados à diminuição da viabilidade plaquetária, em função 

da produção de lactato. Entretanto, outro estudo in vitro com fibroblastos, demonstrou que, 

quando incubadas em pH 5,0, as plaquetas aumentam a liberação de Fator de Crescimento 

Derivado de Plaquetas(PDGF) e a capacidade de estimular fibroblastos37. Apesar da falta de 

informações precisas acerca do pH dos concentrados de plaquetas, pode-se supor que ele 

tenha influenciado, diminuindo o pH do LS.  Todavia, mais estudos são necessários para 
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avaliar qual o pH dos preparados de plaquetas em equinos e a sua real influência no pH do LS 

nas artropatias, assim como na ativação das plaquetas. 

A quantidade de hemácias teve aumento constante a partir da indução da sinovite, 

em ambos os grupos, até o momento T24, e estudos anteriores já relataram tal alteração38,39. 

Isso pode ter ocorrido em função das repetidas artrocenteses, que podem ter provocado lesões 

inadvertidamente em pequenos vasos21. Outro possível fator responsável por tal alteração o 

aumento da permeabilidade vascularda sinóvia em diante da inflamação. Após T24 inicia-se 

seu decréscimo, provavelmente pela sinovite transitória causada pelo LPS. Não houve 

diferença significativa entre grupos, constatando que o PRP não interferiu nessa contagem. 

A CTCN elevada após a sinovite foi resultante do aumento da permeabilidade 

vascular e da quimiotaxia de células inflamatórias40. No GT, houve maior incremento ainda 

que não significante, provavelmente pela liberação de citocinas pelos α-grânulos das 

plaquetas que promovem o recrutamento de mais células inflamatórias41. Após T6, o 

comportamento foi semelhante entre os grupos. Por isso, não é possível afirmar que o PRP 

tenha influenciado na redução das células nucleadas nesse momento. Assim como a densidade 

e a concentração de PT, certamente esse decréscimo tenha ocorrido pela resolução da sinovite. 

Em um estudo, com repetidas artrocenteses21 foi demonstrado que elas são capazes de causar 

significativas alterações nas células nucleadas, o que também foi observado nesse estudo. 

A CTCN no LS hígido, de acordo com alguns autores, pode chegar a 500 

células/µL, com predominância de linfócitos, seguidos pelas grandes células mononucleares, 

neutrófilos e eosinófilos41. Neste experimento, os grupos tiveram comportamento semelhante 

após a indução da sinovite, com aumento expressivo na contagem de células nucleadas, com 

predomínio de neutrófilos,. Em um estudo utilizando 0,5 ng/mL de LPS, para indução da 

sinovite, na articulação radiocárpida de equinos hígidos, notou-se que o número de células 

nucleadas e neutrófilos também aumentaram inicialmente de forma expressiva, mas 

regrediram ao longo do tempo38. Outros estudos com indução de sinovite tiveram o mesmo 

resultado24,38,39. A inflamação aguda tem duração relativamente curta, que varia de minutos 

até horas ou dias, e suas principais características são a presença de exsudato e migração de 

leucócitos, principalmente neutrófilos. Os neutrófilo participam da resposta inflamatória, por 

meio de quimiotaxia positiva ao tecido inflamado e fagocitose de microrganismos e outros 

materiais estranhos42. 

Após a aplicação do PRP, no momento T6, houve significância apenas na 

contagem de células mononucleares, onde a média do GT foi menor que a média do GC. A 

concentração de macrófagos aumenta rapidamente na sinóvia inflamada, pois os monócitos 
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migram dos vasos para o local da inflamação e se diferenciam em macrófagos43. Devido ao 

incremento na inflamação causada pelo PRP, provavelmente houve a adição de mais 

macrófagos, que compõem as grandes células mononucleares. 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação do PRP intra-articular foi capaz de alterar negativamente o coágulo 

de mucina, viscosidade, turbidez e coloração do líquido sinovial de equinos com sinovite 

induzida. O PRP foi capaz de influenciar a densidade, pH e proteínas totais e a contagem de 

células mononucleares. Entretanto, a contagem de hemácias e células nucleadas não teve 

influência do PRP. 
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C A PÍ TU LO 4  –  CO NS IDE R A ÇÕES  F I NA IS  

O uso do PRP via intra-articular é difundido na medicina e medicina veterinária 

mundialmente. Os resultados clínicos de sua utilização, independentemente da via de 

aplicação, ainda causam divergência de opiniões. Há vários estudos sobre seus mecanismos 

de ação, quando utilizado via intra-articular, principalmente em relação à expressão de 

enzimas e citocinas anti-inflamatórias. Contudo, os dados ainda são conflituosos.  

Várias pesquisas descrevem que uma das formas de ação benéfica do concentrado 

de plaquetas via intra-articular se deve à capacidade das plaquetas de liberar citocinas e 

fatores de crescimento, capazes de modular a concentração das metaloproteinases. Até o 

presente momento, poucas pesquisas foram realizadas acerca das características físico-

químicas do próprio PRP. 

Assim sendo, faz-se mister a necessidade da continuidade das pesquisas sobre o 

mecanismo de ação do PRP nas artropatias, bem como estudos relacionados às próprias 

características detalhadas do concentrado de plaquetas. 
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A N EX OS  

ANEXO A - Parecer do CEUA 
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ANEXO B – Quadros com as distribuições das médias das variáveis do grupo controle e do 

grupo tratamento, nos momentos experimentais. A análise estatística está representada por 

letras, sendo que letras diferentes em mesma linha representam diferença significativa (p<0,05), ao 

teste de Kruskal-Wallis. 

 

QUADRO 1 – Distribuição das médias das densidades ópticas das MMP-2, no    

líquidosinovial,do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos  

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0,3668 a 0,1785 a 

T3 0,3192 a 0,2127 a 

T6 0,2472 a 0,3365 a 

T24 0,1828 a 0,2730 a 

T48 0,2290 a 0,2145 a 

 

QUADRO 2 – Distribuição das médias das densidades ópticas das MMP-9, no líquido 

sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0,2268 a 0,1808 a 

T3 1,0395 a 0,9315 a 

T6 0,8993 a 0,8493 a 

T24 0,2513 a 0,3195 a 

T48 0,3138 a 0,2477 a 

 

QUADRO 3 – Distribuição das médiasdo grau de claudicação, do grupo controle e do 

grupotratamento nos momentos experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0 a 0 a 

T3 2,0000 a 1,3333 a 

T6 2,0000 a 1,8333 a 

T24 2,1667 a 1,0000 a 

T48 2,0000 a 1,6667 a 

 

QUADRO 4 – Distribuição das médias da contagem de hemácias (células/µL), no líquido 

sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 3.048,333 a 188,333 a 

T3 125.516,667 a 97.730,000 a 

T6 257.466,667 a 284.233,333 a 

T24 433.666,667 a 544.216,666 a 

T48 362.133,333 a 452.000,000 a 
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QUADRO 5 – Distribuição das médias da contagem de células nucleadas (células/µL), no 

líquido sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 162,50 a 89,16 a 

T3 58.300,00 a 55.716,66 a 

T6 118.383,33 a 183.300,00 a 

T24 28.616,67 a 63.000,00 a 

T48 12.500,00 a 15.933,33 a 

 

QUADRO 6 – Distribuição das médias da contagem de neutrófilos (%), no líquido sinovial, 

do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos experimentais T0, T3, 

T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0 a 0 a 

T3 94,0 a 91,0 a 

T6 82,5 a 87,5 a 

T24 67,5 a 79,5 a 

T48 60,5 a 67,5 a 

 

QUADRO 7 – Distribuição das médias da contagem de eosinófilos (%), no líquido sinovial, 

do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos experimentais T0, T3, 

T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0 a 0 a 

T3 1,5 a 0,5 a 

T6 0 a 0,3 a 

T24 0,8 a 0,1 a 

T48 0,6 a 0 a 

 

QUADRO 8 – Distribuição das médias da contagem de linfócitos (%), no líquido sinovial, do 

grupo controle e do grupo tratamento nos momentos experimentais T0, T3, 

T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0 a 0 a 

T3 5,5000 a 5,5000 a 

T6 2,6667 a 3,1667 a 

T24 10,5000 a 4,1667 a 

T48 13,6667 a 7,0000 a 

 

QUADRO 9– Distribuição das médias da contagem de células mononucleares (%), no 

líquido sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 0 a 0 a 

T3 5,5000 a 4,0000 a 

T6 13,8333 a 10,0000 b 

T24 26,0000 a 27,5000 a 

T48 31,1667 a 24,8333 a 
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QUADRO 10 – Distribuição das médias da densidade, no líquido sinovial, do grupo controle 

e do grupo tratamento nos momentos experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 1.018,000 a 1.014,333 a 

T3 1.024,500 a 1.023,667 a 

T6 1.035,500 a 1.041,667 a 

T24 1.032,500 a 1.035,500 b 

T48 1.025,167 a 1.028,667 a 

 

QUADRO 11 – Distribuição das médias do pH, no líquido sinovial, do grupo controle e do 

grupo tratamento nos momentos experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 8,33 a 8,00 a 

T3 7,58 a 7,50 a 

T6 7,83 a 7,03 a 

T24 8,16 a 7,66 b 

T48 8,00 a 8,00 a 

 

QUADRO 12 – Distribuição das médias da concentração de glicose (mg/dL), no líquido 

sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 208,3333 a 150,0000 a 

T3 53,3333 a 150,0000 a 

T6 108,3333 a 31,6667 a 

T24 191,6667 a 100,0000 a 

T48 83,3333 a 120,0000 a 

 

QUADRO 13 – Distribuição das médias da concentração de proteínas totais (g/dL), no líquido 

sinovial, do grupo controle e do grupo tratamento nos momentos 

experimentais T0, T3, T6, T24 e T48. 

Momentos experimentais Grupo Controle Grupo Tratamento 

T0 1,9833 a 1,3167 a 

T3 3,0000 a 2,9000 a 

T6 4,8833 a 6,0333 a 

T24 4,4667 a 5,0500 b 

T48 2,8667 a 3,8667 a 

 

 
 


