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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As células-tronco demostram possuir um papel inovador no potencial de 

regeneração do defeito cartilaginoso devido à sua capacidade de diferenciação condrogênica 

por natureza, e o plasma rico em plaquetas (PRP) uma ferramenta prática para atuar como 

scaffold e melhorar o crescimento proliferativo das importantes células primárias utilizadas na 

medicina regenerativa. OBJETIVO: Este estudo visa avaliar a capacidade das células-tronco 

de polpa de dente decíduo humano em um scaffold de PRP em regenerar defeitos de espessura 

total de cartilagem em coelhos. MÉTODOS: Defeitos de espessura total da cartilagem (5 mm 

de diâmetro, 5 mm de profundidade) foram criados no sulco troclear de 18 coelhos 

esqueleticamente maduros (36 joelhos). Dois grupos experimentais foram estudados: grupo 

CTL (grupo controle) não recebeu qualquer tratamento adicional e o grupo PRP+CT em que o 

defeito foi preenchido com células-tronco e PRP, 3 animais serviram de controle e não foram 

submetidos a qualquer intervenção. Os animais foram eutanasiados com 6 e 12 semanas após 

a cirurgia. A membrana sinovial foi avaliada histologicamente. O tipo e o grau de integração 

do tecido reparado foram avaliados macroscopicamente, microscopicamente e 

histologicamente de acordo com o ICRS Visual Histological Assesment Scale. 

RESULTADOS: O espessamento da camada de revestimento sinovial foi maior no grupo 

CTL. Ambos os grupos apresentaram um baixo grau de sinovite com 6 semanas e ausência de 

sinovite com 12 semanas. Após 12 semanas o grupo CTL apresentou uma mistura de 

cartilagem hialina e fibrocartilagem e o grupo PRP+CT demonstrou fibrocartilagem.  Houve 

uma tendência da superfície articular do joelho no grupo PRP+CT com 12 semanas em ser 

contínua e regular, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa em relação ao 

grupo CTL (p=0,06). A superfície da cartilagem recoberta por lamina splendens no Grupo 

PRP + CT foi significativamente maior em ambos os períodos de 6 e 12 semanas. 

CONCLUSÃO: Defeitos de espessura total da cartilagem tratados com células-tronco da 

polpa dentária humana em um scaffold de PRP gel demonstraram reparação da superfície da 

cartilagem com a presença de lamina splendens e uma tendência a ser mais contínua e regular, 

porém, o reparo foi limitado a tecido fibrocartilaginoso. 

 

Palavras-chave: Células-tronco. Joelho. Cartilagem articular. Plasma rico em plaquetas 



 
 

 
ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Stem cells have shown to play an important role in the healing potential 

of the cartilage defect due to their chondrogenic potential in nature. Platelet rich plasma (PRP) 

could be used as a scaffold and a practical tool to enhance the growth of low proliferative and, 

thus, valuable primary cells used in regenerative medicine. OBJECTIVE: This study aims to 

evaluate the capacity of human dental pulp stem cells in a PRP scaffold to regenerate full-

thickness cartilage defects in rabbits. METHODS: Full-thickness cartilage defects (5 mm in 

diameter, 5 mm in depth) were created in the patellar groove of 18 Skeletally mature New 

Zealand rabbits (36 knees). Two experimental groups were studied: CTL group (critical defect 

group) was not given any additional treatment and PRP+SC group in which the defect was 

filled with stem cells in a PRP scaffold, 3 animals served as a Normal group and were not 

submitted to any intervention. The animals were euthanized at 6 and 12 weeks after surgery. 

The synovial membrane was evaluated histologically and the sinovitis graduated. The type 

and degree of integration of the reparative tissue was evaluated macroscopically, 

microscopically and histologically according to the ICRS Visual Histological Assesment 

Scale. RESULTS: Enlargement the Sinovial Lining Layer was greater in the CTL group. Both 

groups exhibited a low-grade sinovitis at 6 weeks and no sinovitis at 12 weeks. At 12 weeks 

the CTL group presented a mixture of hyaline cartilage and fibrocartilage and PRP+ SC group 

showed fibrocartilage. There was a tendency of the articular surface of the knees in the 

PRP+SC group at 12 weeks to be continuous and regular, but this difference was not 

statistically significant compared to the CTL group (p=0,06). The PRP+SC Group had more 

repaired cartilage surface covered by lamina splendens at 6 and 12 weeks CONCLUSION: 

Full-thickness cartilage defects treated with human dental pulp stem cells seeded in a PRP gel 

scaffold showed a cartilage surface repair with the presence of lamina splendens and a 

tendency to be smoother an more regular, however, the repair was limited to fibrocartilage 

tissue.  

 

Key-words: Stem cells. Knee. Articular cartilage. Platelet-rich plasma.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Aspectos estruturais e funcionais da cartilagem articular 

 

A cartilagem é considerada uma estrutura simples, constituída de células únicas, em que a  

sua matriz extracelular é constituída por três tipos de moléculas: água, colágeno tipo II, e 

grandes proteoglicanos agregantes (agrecanos). Esta composição bioquímica é especialmente 

adequada para fornecer uma combinação de resistência e deformação, dando-lhe propriedades 

mecânicas que se assemelham à de um amortecedor de choque, dissipando assim forças 

através dos ossos, impedindo-os que sofram fraturas durante atividades do cotidiano.(1)  

O equilíbrio entre a rigidez mecânica e a flexibilidade é resultado da interação entre as 

finas fibrilas de colágeno tipo II, que suportam força de tensão, e contém moléculas de 

agrecanos, que são altamente carregadas negativamente e se ligam avidamente à água.(1) A 

carga deformante faz com que a água flua para fora, e quando a carga é reduzida a água flui 

de volta, levando ao amortecimento das forças. Danos tanto ao colágeno tipo II quanto aos 

agrecanos podem levar à perda da função da cartilagem. (2) 

A interface entre a cartilagem hialina e o osso subcondral é constituída por cartilagem 

calcificada, e este tecido é separado do tecido hialino por um tide-mark que é depletado de 

proteoglicanos. Na superfície da cartilagem articular estão presentes estruturas denominadas 

“lamina splendens” no qual fibras colágenas correm paralelamente à superfície da articulação 

(Figura.1). (3) 

Lee et al. observaram que após a diferenciação condrogênica, a membrana sinovial 

derivada de células progenitoras secreta lubricin, também conhecido como “proteína da zona 

de superfície”. (4) Esta glicoproteína protege a superfície articular, aderente de proteínas, da 

infiltração de células, bem como proporciona lubrificação que é determinante para a função 

mecânica da articulação. (5) Lubricin também é encontrada na superfície de outros tecidos da 

articulação como os ligamentos. (5) O liquido sinovial sintetizado pela membrana sinovial 

possibilita uma rota para que células mesenquimais sinoviais migrem entre diferentes tecidos 

da articulação, se diferenciem, e em sua superfície secretem lubricin. Os mecanismos 

funcionais dessas células na manutenção da lâmina splendens é desconhecida até o momento. 

No entanto, o conceito de semear células mesenquimais sinoviais sobre a superfície da 

cartilagem para criar uma zona rica em lubricin é interessante e pode melhorar a função 

mecânica dos implantes biológicos. (1) 
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Figura1 - Diagrama da microestrutura da cartilagem articular 

 
 Fonte: Hollander et al.(1)  

 

Uma vez que a vascularização é ausente na cartilagem articular, nem o processo 

inflamatório, nem a formação de um coágulo de fibrina podem contribuir para o reparo de 

lesões na cartilagem. Apenas as células presentes no tecido circundante, incluindo condrócitos 

ou sinoviócitos, podem contribuir para o preenchimento de defeitos por uma aumento na  

proliferação e síntese de matriz. Entretanto, mesmo em pequenos defeitos esse mecanismo 

não é suficiente para regenerar a superfície da cartilagem lesada. (6)  

A fase inicial da osteoartrite se caracteriza pela ocorrência de lesões focais da cartilagem 

articular. Uma vez iniciado, esse processo de lesão é progressivo e não existem medidas 

profiláticas disponíveis para detê-lo. (7) 

 

1.2   Osteoartrite 

  

A Osteoartrite (OA) é o distúrbio articular mais comum no mundo e o envelhecimento é o 

maior fator de risco para a osteoartrose. (8, 9) Estima-se que 68% dos indivíduos com mais de 

55 anos têm evidência radiográfica da OA. Nos EUA, a faixa etária acima de 65 anos 

representava apenas 4% da população em 1900, mas aumentaram para 12,4% em 1988, e há 

projeção para atingir 22% no ano 2030. Cerca de 43 milhões de pessoas (1 em cada 6) tem 

artrite, e a grande maioria dessas tem mais de 45 anos. Os americanos prevêem que até o ano 

de 2020, 59,4 milhões de pessoas nos EUA serão afetadas pela artrite, aumentando a 

dependência, a deficiência física crônica e os custos com tratamento em mais de 25%. (8, 9)  

A evidência radiográfica de OA ocorre na maioria das pessoas com idade superior aos  65 

anos e em cerca de 80% das pessoas maiores de 75 anos. A OA é a segunda maior  causa de 

incapacidade para o trabalho em homens com mais de 50 anos de idade, permanecendo atrás 
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somente da doença cardíaca isquêmica, sendo responsável por mais hospitalizações do que a 

artrite reumatoide. (9) Na área da Ortopedia, o impacto sobre a população é maior para OA do 

quadril e joelhos, uma vez que a doença é mais comum nesses locais.  A dor e a rigidez das 

grandes articulações que suportam peso levam a problemas significativos de mobilidade e 

deficiência física, e muitas vezes exigem tratamento cirúrgico dispendioso. (10) 

Lesões osteocondrais são naturalmente e terapeuticamente irreversíveis considerando os 

parâmetros atuais de tratamento. Carecem modalidades terapêuticas para reduzir o impacto 

causado pela artrite, que inclui deficiência física, hospitalizações e complicações relacionadas 

ao tratamento. (8)  

A OA resulta de uma falha no processo de reparação da  cartilagem danificada devido a 

um conjunto de alterações biomecânicas e bioquímicas. A cartilagem artrítica, hipertrofia dos 

condrócitos, aumento da produção de moléculas de matriz extra-celular e o aumento do 

metabolismo ósseo são componentes desta doença. Além disso, o desenvolvimento de 

osteófitos como parte deste processo malsucedido de reparo é uma das principais 

característica da osteoartrite. A OA é complexa e abrange mediadores inflamatórios liberados 

pela cartilagem, osso e membrana sinovial, (11-13) promovendo a morte celular, mudanças na 

estrutura dos meniscos e a remodelação óssea subcondral, gerando um ciclo vicioso de 

degeneração articular progressiva. Os sinais clínicos associados a essas mudanças incluem 

dor, rigidez e redução da funcionalidade. 

Na OA a origem da dor não é a cartilagem, que não possui fibras de dor. As fibras 

nociceptivas foram encontradas na cápsula articular, membrana sinovial, menisco, medula 

óssea, periósteo, no osso subcondral e na cavidade medular dos osteófitos. (14) A dor tem sido 

correlacionada com lesões da medula óssea e sinovite. A inflamação da sinóvia provoca 

alterações no sistema nervoso periférico, os quais afetam o processamento de sinais 

nociceptivos aferentes a partir da articulação e dos tecidos circundantes.  

Citocinas pró-inflamatórias clássicas, tais como TNF-a, IL-1b e IL-6, estão associadas aos 

efeitos pró-algésicos. (15) As neurotrofinas e os fatores de crescimento de nervos medeiam a 

dor inflamatória induzida pela lesão, através da regulação da excitabilidade das fibras 

nociceptoras, e alterando a expressão dos canais de sódio, dos receptores e dos neuropeptídeos 

envolvidos na transmissão dos estímulos dolorosos. (16)  

O inchaço das articulações é uma característica clínica da OA atribuída à inflamação, e à 

presença de sinovite devido ao espessamento da membrana sinovial e ao derrame articular. 

Muitos estudos sugerem que a presença de sinovite observada por artroscopia, ressonância 

magnética ou ultra-sonografia pode ser um marcador de gravidade, associado com a evidência 
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de um aumento no risco de progressão radiográfica da doença. (17, 18) 

Ainda existe controvérsia com relação ao motivo pelo qual a membrana sinovial torna-se 

inflamada na OA. (19) A hipótese mais aceita é de que fragmentos degradados de cartilagem 

caem na articulação e entram em contato com a membrana sinovial. Estes fragmentos de 

cartilagem são considerados corpos estranhos e as células sinoviais reagem produzindo 

mediadores inflamatórios, encontrados no fluido sinovial. Estes mediadores podem ativar os 

condrócitos presentes na camada superficial da cartilagem, que sintetizam metaloproteinases 

(MMP) que, consequentemente, aumentam a degradação da cartilagem. Os mediadores 

podem também induzir a angiogênese sinovial, com aumento da síntese de citocinas 

inflamatórias e MMPs pelas próprias células sinoviais (círculo vicioso). Assim, a sinovite da 

OA perpetua a degradação da cartilagem. (20)  

Mais recentemente, uma outra teoria envolve o tecido sinovial como sendo o disparador 

principal do processo de OA. Células normalmente presentes em processos imunológicos têm 

sido descritos na OA como protagonistas e espectadoras. (21) A sinovite pode mediar a 

angiogênese sinovial, que está relacionada à dor na OA, através da ativação de macrófagos. 
(22, 23) Marcadores moleculares para células dendríticas foram detectados na membrana 

sinovial em um modelo de OA pós-traumática em coelhos. Um grande número destas células 

foram observadas nas fases iniciais após a cirurgia, o que sugere a sua participação nos 

estágios iniciais da OA. (24)  

Curiosamente, dados clínicos e epidemiológicos recentes colocaram em evidência que a 

síndrome metabólica, muitas vezes associada a obesidade, é o maior fator de risco relacionado 

ao início e à gravidade da OA. (25-27) Este risco aumentado não pode ser explicado pelo 

simples efeito de sobrecarga mecânica, mas, certamente por fatores sistêmicos liberados 

principalmente pelo tecido adiposo abdominal capazes de alcançar e ativar células das 

articulações. (28) Estes fatores sistêmicos, denominados adipocinas, têm sido extensivamente 

estudados na OA. Adipocinas sistêmicas foram encontradas e associadas à inflamação local 

do tecido sinovial. (29) 

 

1.3  As células-tronco e a regeneração da cartilagem 

 

Os tratamentos das lesões da cartilagem articular no joelho permanecem um desafio para o 

cirurgião ortopédico. Decisões sobre como proceder ao tratamento de uma lesão solitária, 

caso esse seja indicado, são problemáticas. (30) As células-tronco têm demonstrado um papel 

importante no potencial terapêutico em lesões da cartilagem devido ao seu potencial 
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condrogênico por natureza. (31) Diferentes abordagens cirúrgicas, tais como a perfuração de 

Pridie e a microfratura são realizadas para estimular a medula óssea e provocar a migração de 

células-tronco para atuarem na reparação do defeito cartilaginoso. (32) No entanto, esses 

métodos geralmente resultam na produção de fibrocartilagem, que não pode ser considerado 

um substituto adequado para a cartilagem articular hialina. (32, 33) Esta fibrocartilagem 

geralmente se deteriora ao longo do tempo, resultando no retorno dos sintomas originais e, 

ocasionalmente, na progressão para a osteoartrite. (34) Se a placa subcondral não for exposta, 

apenas as células da sinóvia ou sangue periférico, que são baixos em termos de quantidade de 

células-tronco, podem migrar para o defeito. (35)  

Outras técnicas, como a implantação de condrócitos autólogos objetivam melhorar a 

qualidade do tecido de reparo se assemelhando à cartilagem hialina. No entanto, Knutsen et 

al. demonstraram resultados semelhantes do procedimento de microfraturas comparado ao de 

implante autólogo de condrócitos após 1 e 5 anos. (36, 37) 

Saw et al. demonstraram que a perfuração subcondral, associada a injeções intra-

articulares no pós-operatório de aspirado de medula óssea autólogo com ácido hialurônico 

obteve resultados histológicos animadores, em que a cartilagem reparada se assemelha à 

cartilagem hialina. (38) Outros estudos demonstraram que uso de células-tronco associado a 

construtos com fatores de crescimento também melhorou a qualidade de tecido reparado. (39, 

40) 

Estas observações indicam que fatores parácrinos, que promovem a formação de tecido 

fibroso, estão intimamente relacionados ao processo inflamatório que ocorre após o 

rompimento mecânico da placa condral. O ácido hialurônico, o aspirado de medula ou outros 

fatores de crescimento envolvidos no processo de reparo da cartilagem lesada, podem ser 

capazes de suprimir a inflamação local. (16, 38) A utilização de células-tronco está emergindo 

como um tratamento promissor devido ao seu potencial condrogênico por natureza, exercendo 

um papel importante no potencial de cura de defeitos da cartilagem. (31) A regeneração da 

cartilagem de melhor qualidade tem sido demostrada em um estudo clínico, quando o uso de 

células-tronco foi associado à perfuração subcondral e ácido hialurônico. (41)  

Algumas vantagens das células mesenquimais sobre a implantação de condrócitos 

maduros têm sido observadas. O remodelamento subcondral essencial para o suporte da 

cartilagem hialina tem sido mais efetivo com a utilização das células mesenquimais de forma 

que o tecido reparado passa a resistir mais eficientemente a cargas mecânicas e às alterações 

degenerativas. (42) Além disso, as células mesenquimais são menos diferenciadas que os 

condrócitos, possuem um amplo leque de expressão condrogênica, se proliferam rapidamente 
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e se adaptam ao microambiente, resultando em um tecido estrutural que se assemelha mais ao 

tecido nativo. (42) 

O fator de crescimento transformador b1 (TGF-b1) é um dos fatores de crescimento com 

maior potencial para induzir células mesenquimais da medula óssea em condrócitos, sendo 

frequentemente utilizado in vitro. Há duas maneiras de construir um scaffold híbrido, que 

tenha a capacidade de regular a diferenciação de células-tronco in vivo: adição direta dos 

fatores de crescimento, e inserção de genes funcionais que contém o código dos fatores de 

crescimento.  (39) 

Experimentos in vivo demonstram que construtos carregados com TGF-b1, gel de fibrina e 

células-tronco da medula óssea produzem cartilagem hialina em contraste com construtos 

preenchidos com células-tronco da medula óssea e gel de fibrina isolados. (39) Em um estudo 

anterior, o DNA de plasmídeo com codificação de TGF-b1 foi inserido no gel de fibrina 

dentro de uma esponja de ácido lático-co-ácido glicólico (PLGA) e os defeitos de cartilagem 

foram restaurados com êxito em joelhos de coelho. (43) O TGF-b1 utilizado de forma isolada 

possui biofunção e biossegurança definidos por um tempo de função limitado, porém o fator 

de crescimento isolado possui alto custo.  

 

1.4  Plasma rico em plaquetas 

 

As plaquetas derivam de megacariócitos, não possuem núcleo, são incapazes de se dividir, 

e morfologicamente possuem uma granulação citoplasmática densa. As plaquetas aderem 

avidamente aos locais de lesão vascular, um primeiro passo crítico na hemostasia. As 

plaquetas contêm mais de 800 proteínas com inúmeras modificações pós-traducionais, tais 

como fosforilação, resultando em mais de 1.500 fatores bioativos à base de proteínas. (44, 45) A 

adesão, ativação, e em seguida a formação de fibrina, levam à liberação de reservas 

intracelulares, predominantemente alfa- grânulos (50-80 grânulos por plaqueta), grânulos 

densos (3-5 por grânulos por plaqueta), e lisossomos. 

Os alfa-grânulos possuem moléculas bioativas tais como proteínas adesivas (fibrinogénio, 

o fator de von Willebrand) e receptores, factores de coagulação (V, XI, XIII, e protrombina), 

fatores fibrinolíticos (antitrombina, plasmina e plasminogénio), outras proteínas básicas, 

glicoproteínas de membrana, e fatores de crescimento.(46) Os fatores de crescimento 

armazenados nos alfa-grânulos são responsáveis pela quimiotaxia, proliferação, diferenciação 

celular e angiogênese. (47) Dentre os fatores liberados incluem-se o fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF), TGF-β, fator de crescimento endotelial vascular, fator de 
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crescimento de fibroblastos (bFGF), e fator de crescimento epidérmico. (48) Apesar de relatos 

na literatura , o IGF-1 não é armazenado nas plaquetas, mas sim no plasma. (46)  

Os grânulos densos (grânulos delta) contêm principalmente substâncias que promovem a 

coagulação, tais como o cálcio (fator de coagulação IV), o magnésio, adenosina, serotonina e 

histamina. (49) As substâncias produzidas pelos grânulos de plaquetas são secretadas durante o 

processo de ativação de plaquetas, e regulam os aspectos fundamentais da reparação tecidual. 
(50) 

A resposta de reparação tecidual envolve três grandes fases que se sobrepõem: 

inflamação, fase trófica ou anabólica (angiogênese, proliferação e síntese de matriz 

extracelular), e remodelação. (51) A resposta inflamatória que dura até alguns dias após a lesão, 

é caracterizada pelo extravasamento e acumulo de leucócitos no local lesado, com a ativação 

de monócitos e macrófagos. A fase trófica ou anabólica, inclui a ativação de células 

endoteliais que iniciam a angiogênese e promovem, através de novos vasos sanguíneos, o 

fluxo sanguíneo adequado para a elevada demanda metabólica do tecido reparativo. A matriz 

de fibrina é utilizada como suporte para a migração de células para o local, permitindo a 

divisão e a diferenciação celular com a produção de colágeno, proteoglicanos e outros 

componentes da matriz extracelular. Finalmente, durante a fase de remodelação, há uma 

diminuição na densidade de células, e na atividade metabólica do tecido lesionado. Em cada 

uma das fases de reparação descritas, a atividade de sinalização específica é silenciada ou 

contra-balanceada por outros sinais endógenos que determinam a duração e a progressão para 

uma nova fase. Pesquisas recentes sugerem que a exata mudança de atividades pró-

inflamatórias para atividades pro-reparativas pode determinar a diferença entre uma reparação 

eficiente e uma falha no processo de reparação. Na verdade, uma característica comum de um 

processo de reparação debilitado é uma resposta inflamatória persistente, com prolongado 

acúmulo de monócitos e macrófagos, e  níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias. (51) A 

justificativa para a utilização clínica do plasma rico em plaquetas (PRP) é baseada na sua 

capacidade de estimular a produção e, consequentemente, aumentar a concentração dos 

factores de crescimento e a secreção de proteínas capazes de maximizar o processo de 

reparação ao nível celular. (50) 

O plasma rico em plaquetas é uma fonte rica em fatores de crescimento autólogos, e pode 

ser considerada como uma abordagem alternativa dentro da aplicação clínica dos fatores de 

crescimento pelo seu baixo custo. Além disso, devido ao seu uso autógeno, o PRP não 

apresenta nenhum risco de transmissão de doenças. Existe variação individual na 
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concentração de fatores de crescimento liberados, mas o número de plaquetas no PRP se 

correlaciona com a concentração de fatores de crescimento. (52, 53) 

O PRP tem sido investigado para regeneração óssea e cicatrização dos tecidos moles e 

cartilaginoso, indicando um efeito positivo desse. (54-57) O PRP pode ser utilizado como uma 

ferramenta prática para melhorar o baixo crescimento proliferativo das valiosas células 

primárias usadas na medicina regenerativa. (58) O número de células nucleadas colhidas da 

medula óssea humana pode ser aumentada pela exposição ao PRP, um processo dependente 

de fatores de crescimento plaquetário, como o TGF-b ou o PDGF. (59) Yamada et al utilizaram 

o PRP como suporte autólogo contendo células-tronco mesenquimais expandidas para 

aumentar a osteogênese. (60) Os resultados confirmaram a viabilidade do PRP como carreador 

autólogo injetável para a engenharia de tecido ósseo. (60) 

Alguns estudos avaliaram o efeito do PRP na regeneração da cartilagem. Em um modelo 

em coelhos , o PRP foi utilizado como um veículo para a injeção de condrócitos em cultura, 

sugerindo potencialidade deste método para a reconstrução de defeitos de cartilagem. (61) 

Outro estudo experimental avaliou cinco injeções locais repetidos de plasma autólogo 

condicionado após o procedimento de microfraturas no tratamento de lesões da cartilagem de 

espessura total do joelho, e observaram uma resposta reparadora melhor e mais duradoura do 

que o da microfraturas isolado, apesar de não observarem a regeneração de cartilagem hialina. 
(62) Assim, se os fatores de crescimento do PRP também forem eficazes para o tecido 

cartilaginoso, o PRP pode ser uma fonte clínica interessante para a regeneração do tecido 

osteocondral. (63) 
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2 OBJETIVO  

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial de regeneração da cartilagem 

hialina articular do joelho de coelhos, a partir de um defeito crítico dessa cartilagem, 

utilizando células-tronco de polpa de dente decíduo humano em scaffold de PRP.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados 21 coelhos machos, dos quais 3 animais eram controles com idade de 4 a 

6 meses e peso em torno de 3Kg da raça New Zealand (42 joelhos).  

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados respeitando-se as normas de 

biossegurança preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 

Marília- FAMEMA, Marília-SP, Brasil (Protocolo 641/12 – ANEXO A). 

A linhagem de células-tronco utilizada na parte experimental deste trabalho foi 

gentilmente fornecida pelo Prof. Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos (FioCruz e Hospital São 

Rafael de Salvador - Bahia) e está sendo utilizada em outros modelos de patologias em 

estudos pré-clínicos. A propagação das células em cultura, estimativa de células e 

monitoramento genético foram realizadas no Laboratório de Citogenética do Hemocentro da 

Famema (Faculdade de Medicina de Marília) sob coordenação do Prof. Dr. Spencer Luiz 

Marques Payão (USC-Bauru / Famema-Marília). 

 

3.1 Isolamento das células-tronco  

 

O isolamento e a caracterização das células-tronco da polpa de dente decíduo humano 

utilizadas neste projeto foram padronizadas em experimentos prévios realizados em 

laboratório na Fiocruz-BA. Conforme ilustrado na Figura 2, as unidades marcadas na 

radiografia foram selecionadas para a exodontia e a cirurgia foi realizada em duas etapas em 

um intervalo de 15 dias com um controle rigoroso da cadeia asséptica. O tecido pulpar foi 

extraído do interior do dente com limas endodônticas em fluxo laminar e acondicionado em 

garrafas de cultura, em meio DMEM com 10% de soro fetal bovino e 50 mg/ml de 

gentamicina (DMEM completo). Após a confluência da população de células aderentes, a 

cultura foi tripsinizada e uma parte das células foi separada para criopreservação. Essa 

linhagem isolada foi denominada CDLH2 (Células de Dente de Leite Humano 2). 
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Figura 2 - Isolamento de CTM da polpa dentária. A) Unidades marcadas na radiografia foram 

selecionadas para a exodontia, B) Arcada dentária e C) Extração do tecido pulpar do interior 

do dente  

 

 

 

 

 
 

A     B     C 

 

3.2 Cultivo e processamento das células-tronco mesenquimais para análise 
citogenética e realização do experimento 

 

As células-tronco mesenquimais de polpa de dente decíduo humano, linhagem CDLH2 

(passagens 5 e 6; P5 e P6, respectivamente), foram cultivadas em meio α-MEM (Gibco) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 1% de glutamina (Gibco), 1% de 

antibiótico-antimicótico (Gibco), mantidas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. A cada três dias foi 

realizada a troca do meio para manutenção da cultura. Quando as células atingiram 

confluência, e estivessem em divisão celular ativa, foi realizado o bloqueio da divisão 

mitótica na fase de metáfase através do uso de colcemide (0,1µg/mL) (Gibco). As células 

foram, então, desprendidas da superfície de crescimento por tratamento com tryple express 

(0,25%) (Gibco). Após, foram tratadas com solução hipotônica 0,057M (Merck) e fixadas 

com o uso de solução fixadora (metanol/ácido acético, 3:1) (Merck). As lâminas foram 

preparadas por meio de gotejamento do material, sendo a temperatura ambiente controlada à 

(+/-2) 25ºC e umidade relativa em torno de 45-50% e, a seguir, foram envelhecidas a 90ºC por 

uma hora.(64) 

A técnica de bandamento G foi realizada seguindo o mesmo controle de temperatura 

ambiente e umidade relativa, e de acordo com o seguinte procedimento: As lâminas foram 

tratadas com tampão fosfato 0,06M (Merck) a 37ºC e lavadas em água corrente. A coloração 

foi realizada com corante Wright (Merck) diluído em tampão fosfato 0,06M (1:3). Por fim, as 

lâminas foram lavadas novamente em água corrente e secas a temperatura ambiente. (65) Sob 

aumento de 1000X, em torno de 20 metáfases de cada amostra foram contadas/analisadas 

quanto à presença de alterações numéricas e/ou estruturais, segundo classificação citogenética 

A B C 
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internacional, (66) e as imagens capturadas através dos softwares Band View e Image Pro Plus 

7.0. Todas as células obtidas das passagens 5 e 6 evidenciaram cariótipo normal do sexo 

feminino (Cariótipo: 46,XX). (66) 

Quando as células foram utilizadas em experimento, logo após o tratamento com tryple 

express (0,25%) (Gibco), as mesmas foram imediatamente transferidas para um tubo contendo 

meio α-MEM (Gibco) e centrifugadas a 1000rpm por oito minutos. Logo em seguida, foram 

separados 20µL de células para o teste de viabilidade celular. O pellet celular foi transferido 

para um tubo contendo PRP, ressuspendido, até o início do procedimento. 

 

3.3 Viabilidade celular 

 

Após os processos de congelamento/descongelamento é importante verificar a viabilidade 

celular da cultura de células-tronco de polpa de dente decíduo humano antes do uso em 

experimento. Para tanto, após as células serem ressuspendidas em PRP, foram adicionados 

20µL das células juntamente com 20µL do reagente Azul de Tripan 1,6% em um tubo de 

1,5ml. A solução foi homogeneizada e reservada por 1 minuto. Em seguida foi preparada a 

câmara de Neubauer e aplicado aproximadamente 8 µL deste preparo. As células viáveis 

impedem a entrada do Azul de Tripan, mostrando-se claras e brilhantes na microscopia ótica. 

Já as células mortas, permitem a entrada do corante no seu interior, aparecendo coradas de 

azul e aumentadas de tamanho (Figura 3). A viabilidade ideal para utilização é de 

aproximadamente 80% de células viáveis.  

 

Figura 3 - Células viáveis no quadrante esquerdo e célula morta no quadrante direito 
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A contagem celular foi feita nos quadrantes laterais (L) 

O cálculo do número de células viáveis foi realizado por meio da seguinte fórmula:  

                         

         

 

 

 

                      

3.4 Anestesia e assepsia dos coelhos 

  

Para a realização dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram submetidos à anestesia 

geral com administração de medicamento analgésico, sedativo e relaxante muscular por via 

intramuscular (IM) de Cloridrato de Xilazina (Anadesan, Vetbrands) na dosagem de 

10,0mg/kg de peso corpóreo, seguido pela administração também por via intramuscular de 

anestésico geral de cloridrato de Ketamina (Dopalen, Vetbrands) na dosagem de 30,0mg/kg 

de peso corpóreo. 

Após o início de ação da anestesia foram realizados os procedimentos de tricotomia dos 

joelhos do animal, seguida pela antisepsia dessas áreas através de fricção com gaze embebida 

em solução de PVPI tópico 10% (Riodeine – Rioquímica Indústria Famacêutica – Boa 

Vista/RR). 

Posteriormente, os coelhos foram colocados em posição supina e em seguida foi realizada 

infiltração com anestésico local - cloridrato de Prílocaina a 3% com Felipressina 0,03U.I nos 

joelhos a serem operados, para hemostasia local e diminuição da dor no pós-operatório. 

 

3.5 Obtenção e preparo do Plasma Rico em Plaquetas (PRP)  

  

O PRP foi obtido de coelhos adultos da raça New Zealand. Estes animais foram 

submetidos à anestesia geral com administração de medicamento analgésico, sedativo e 

relaxante muscular por via intramuscular (IM) de Cloridrato de Xilazina (Anadesan, 

Vetbrands) na dosagem de 10,0mg/kg de peso corpóreo, seguido pela administração também 

por via intramuscular de anestésico geral de cloridrato de Ketamina (Dopalen, Vetbrands) na 

dosagem de 30,0mg/kg de peso corpóreo. A punção cardíaca foi realizada com o auxílio de 

sucessíveis seringas descartáveis (BD Plastipak)  de 10ml contendo 1ml de citrato de sódio 

 

% de viabilidade = n° de células viáveis x 100 

                                n° de células viáveis + mortas 
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3,2% e uma agulha 30mm X 8mm (BD PrecisionGlide). Foi coletado 9ml de sangue arterial 

em cada seringa, sendo obtido um volume total de 180 ml de sangue arterial para o preparo do 

plasma rico em plaqueta (PRP). Após a coleta, o sangue total foi homogenizado e transferido 

para tubos de coleta (BD Vacutainer® de 2,7ml).  

Inicialmente, os tubos de coleta contendo o sangue, foram submetidos à primeira 

centrifugação a 200G por 10 minutos a temperatura de 23oC (Jouan MR 1822) para promover 

a separação das células sanguíneas. Com o auxilio de micropipetas (Gilson Pipetman 100-

1000uL e 20-200uL) o plasma sobrenadante e a zona de névoa (buffy coat), que consiste de 

plaquetas e leucócitos, foi transferido para um novo tubo estéril de 13x75mm. O plasma 

coletado foi submetido a uma segunda centrifugação a 400G por 10 minutos a temperatura de 

23oC (Jouan MR 1822), assegurando a concentração mínima de plaquetas de 1.000.000/µl. (67) 

Por fim, o sobrenadante foi retirado até que obtivéssemos um volume final de 1600µl de PRP 

para cada 9ml de sangue arterial. Após esse procedimento foram feitas alíquotas de 800 µl de 

PRP em criotubo estéril, sendo separada uma alíquota para análise laboratorial assegurando a 

concentração mínima de plaquetas de 1.000.000/µl, o restante foi armazenado em freezer a     

-80 oC até o momento de sua utilização. No momento de sua utilização o PRP foi 

completamente descongelado, homogeneizado e ativado com uma solução de Gluconato de 

Cálcio 10% - uso endovenoso (Isofarma Industrial Farmaceutica Ltda), imediatamente antes 

de sua utilização e inserido no defeito em forma de gel.  

As células-tronco mesenquimais de polpa de dente decíduo humano, linhagem CDLH2 

(passagens 5 e 6; P5 e P6, respectivamente), utilizadas neste projeto, foram agregadas ao PRP 

e utilizadas conforme descrito anteriormente. 

 

3.6 Defeitos de espessura total e grupos experimentais 

 

Foi realizada uma incisão na face antero-medial do joelho e, em seguida, a patela foi 

deslocada lateralmente para expor o sulco patelar do fêmur. Defeitos de espessura total da 

cartilagem (5mm de diâmetro, 5mm de profundidade) até o osso subcondral foram criados no 

sulco patelar utilizando um micromotor cirúrgico para implante dentário (Avant-Q2tec) 

equipado com uma broca trefina de 5mm de diâmetro e irrigação constante com solução de 

Soro Fisiológico 0,9% (Figura 4). 

A patela foi reposicionada e a cápsula, tecido subcutâneo e pele fechados meticulosamente 

com nylon 4-0.  
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Dois grupos experimentais foram estudados (Quadro 1). No grupo CTL,  3 coelhos foram 

incluídos no grupo de defeito crítico a serem eutanasiados com 6 semanas e 5 coelhos a serem 

eutanasiados com 12 semanas, ambos os joelhos foram operados e cada joelho não recebeu 

qualquer tratamento adicional após a realização do defeito crítico de 5 mm. No grupo PRP + 

CT, 5 coelhos foram incluídos no grupo de PRP + células tronco que foram eutanasiados com 

6 semanas e 5 coelhos que foram eutanasiados com 12 semanas (10 coelhos- grupo PRP + 

células tronco) em ambos os joelhos o defeito foi preenchido com aproximadamente 106 

células-tronco de polpa de dente de leite suspensas em 100 µl de PRP gel ativado com 

Gluconato de Cálcio 10% (Figuras 5, 6, 7). Após a aderência do scaffold de PRP com as 

células-tronco ao defeito, a patela foi reposicionada e a capsula suturada. Além dos grupos 

mencionados anteriormente, foram eutanasiados 1 coelho com idade e peso equivalente aos 

coelhos pertencentes aos grupos de 6 semanas, e 2 coelhos com idade e peso equivalente aos 

coelhos pertencentes aos grupos de 12 semanas. Estes 3 coelhos não foram submetidos a 

procedimento cirúrgico e serviram como padrão de normalidade (NRML) para avaliação das 

mesmas regiões dos joelhos dos animais submetidos a cirurgia (Grupos CTL e PRP+CT).  

 

Quadro 1 - Denominação dos grupos experimentais. 

Nomenclatura Descrição dos grupos: 

CTL Controle com defeito crítico 

PRP + CT Defeito preenchido com células-tronco + PRP 

NRML Joelho normal sem defeito 

 

No período pós-operatório todos os coelhos foram devolvidos às suas gaiolas e foi 

permitido deambularem livremente. Os animais foram alimentados com ração específica para 

coelhos e ofertada água à vontade. 

Um coelho do grupo PRP+CT de 6 semanas possuía uma displasia troclear e deformidade 

no joelho direito e este joelho foi excluído das analises. Um coelho do grupo PRP+CT de 12 

semanas veio a óbito no pós–operatório.  
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    Figura 4 - Defeito em tróclea        Figura 5- Scaffold de PRP com células-tronco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 6 - Scaffold de PRP com células-tronco em pinça a ser colocado no defeito 
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Figura 7 - Defeitos preenchidos com scaffold de PRP com células-tronco 

 
 

3.7 Cartilagem: Avaliação histológica 

 

O tipo e o grau de integração do tecido reparado foram avaliados macroscopicamente, 

microscopicamente e histologicamente. O fêmur distal foi removido, e a área da tróclea 

femoral que contia os defeitos foram dissecados e colocados em formalina neutra a 10%  por 

no máximo 48 horas. As amostras foram posteriormente colocadas em solução de ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) 10 % para descalcificação (pH 7,4) por cerca de seis 

semanas em temperatura ambiente, até que o espécime apresentasse consistência suficiente 

para a microtomia. Espécimes descalcificados foram incluídos em parafina e microtomizadas 

sagitalmente com 5 µm de espessura. Os cortes foram corados com Hematoxilina e Eosina (H 

& E) e Tricômico de Goldner para avaliação histomorfométrica do tipo de tecido. Cada 

espécime de cartilagem foi classificada pela escala histológica da Sociedade Internacional de 

Reparo da Cartilagem (ICRS Visual Histological Assesment Scale) conforme descrito na 

Tabela 1. (68) 
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Tabela 1 – Escala de Avaliação Histológica Visual da ICRS.(68) 

ICRS Visual Histological Assesment Scale 

I.	  Surface	  
	  Smooth/continuous	   3	  

Discontinuities/irregularities	   0	  

	   	  II.	  Matrix	  
	  Hyaline	   3	  

Mixture:	  hyaline/fibrocartilage	   2	  
Fibrocartilage	   1	  
Fibrous	  tissue	   0	  

	   	  III.	  Cell	  distribution	  
	  Columnar	  	   3	  

Mixed/columnar-‐clusters	   2	  
Clusters	   1	  
Individual	  cells/disorganized	   0	  

	   	  IV.	  Cell	  population	  viability	  
	  Predominantly	  viable	   3	  

	  Partially	  viable	   1	  
	  <10%	  viable	   0	  

	   	  V.	  Subchondral	  Bone	  
	  Normal	   3	  

	  Increased	  remodeling	   2	  
Bone	  necrosis/granulation	  tissue	   1	  
Detached/fracture/callus	  at	  base	   0	  

	   	  VI.	  Cartilage	  mineralization	  (calcified	  cartilage)	  
Normal	   3	  
Abnormal/inappropriate	  location	   0	  

Fonte: Mainil-Varlet et al.(68) 

A presença de lamina splendens foi graduada de acordo com a quantidade da superfície 

articular do defeito reparado coberto por lamina splendens: > 3/4: 0 ponto, 1/2-3/4: 1 ponto, 

1/4-1/2 : 2 pontos e <1/4: 3 pontos. 

3.8 Membrana sinovial: Avaliação histológica 

 

Espécimes da membrana sinovial provenientes da região para-patelar lateral foram 

coletadas para análise. A membrana sinovial foi colocada em cassete e fixada com formalina 

neutra a 10% e subsequentemente embebida em parafina, microtomizadas com 5 µm de 
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espessura e coradas em hematoxilina e eosina. As peças foram avaliadas por dois 

examinadores independentes através de microscopia de luz (Olympus BX41, Tokyo,Japan).  

As secções foram pontuadas e graduadas pelo escore de sinovite de Krenn et al (Tabela 2) (69): 

0-1 ponto: ausência de sinovite; 2-4 pontos: sinovite de baixo grau; 5-9 pontos: sinovite de 

alto grau. Uma lâmina de cada espécime foi examinada seguindo o escore e a média foi 

calculada para cada grupo.  

 

Tabela 2 - Escore de Sinovite de Krenn (69) 

Escore de Sinovite de Krenn 

Enlargement of the synovial lining cell layer  
The lining cells form one layer  0 
The lining cells form 2–3 layers  1 
The lining cells form 4–5 layers,few multinucleated cells might occur 2 
The lining cells form more than 5 layers, the lining might be ulcerated and 
multinucleated cells might occur  

 
3 

 	  Density of the resident cells 	  
The synovial stroma shows normal cellularity 0 
The cellularity is slightly increased  1 
The cellularity is moderately increased, multinucleated cells might occur  2 
The cellularity is greatly increased, multinucleated giant cells, pannus 
formation and rheumatoid granulomas might occur  3 

 	  Inflammatory infiltrate  	  
No inflammatory infiltrate  0 
Few mostly perivascular situated lymphocytes or plasma cells  1 
Numerous lymphocytes or plasma cells, sometimes forming follicle-like 
aggregates  2 
Dense band-like inflammatory infiltrate or numerous large follicle-like 
aggregates  3 

 	  
Sum 0 or 1= No synovitis 

 
Sum 2–4 = Low-grade synovitis  

 Sum 5–9 = High-grade synovitis  
 Fonte: Krenn et al.(69) 

 

3.9  Análise estatística  

 

Os valores das médias, desvios padrões e medianas foram obtidos para cada um dos 

grupos. O teste de U de Mann-Whitney bi-caudal foi utilizado para verificar se havia 

diferenças significativas das pontuações pelo escore de sinovite de Krenn e pela escala de 
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avaliação histológica visual da ICRS dentro de cada grupo, entre os coelhos de 6 e 12 

semanas. Para testar a significância estatística das diferenças de pontuação entre os dois 

grupos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Nos casos que o teste de Kruskal-Wallis 

indicou diferenças significativas ( p<0,05), realizou-se o teste U de Mann-Whitney bi-caudal 

entre os pares de grupos para verificar entre quais grupos esta diferença ocorreu. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise macroscópica da cartilagem reparada 

 

No grupo CTL a análise macroscópica revelou um tecido de reparo irregular, que em 

alguns joelhos não preencheu completamente o defeito, observando a formação de osteofitos 

na tróclea (Figuras 8 e 9). No grupo PRP+CT a análise macroscópica revelou um tecido de 

reparo mais regular, porém em alguns joelhos o defeito não foi completamente preenchido 

principalmente na região central, e também houve a formação de pequenos osteófitos na 

tróclea (Figura 10). No grupo NRML foi observada cartilagem integra sem a presença de 

osteófitos (Figura11). 

 

Figura 8 - Tróclea do joelho grupo CTL - 6 semanas com o defeito preenchido por tecido de 

reparo irregular, que não preencheu completamente o defeito, observando-se a formação de 

osteofitos na tróclea 
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Figura 9 - Tróclea dos joelhos grupo CTL - 12 semanas com o defeito preenchido por tecido 

de reparo irregular (A), que não preencheu completamente o defeito (B), observando-se a 

formação de osteofitos na tróclea (A e B). 
 

  
 

Figura 10 - Tróclea dos joelhos do grupo PRP+CT de 6 semanas (A) e 12 semanas (B), 

evidenciando um tecido de reparo mais regular, porém em alguns joelhos o defeito não foi 

completamente preenchido principalmente na região central, e também houve a formação de 

pequenos osteófitos na tróclea (A e B) 
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Figura 11 - Joelho normal observando cartilagem integra sem a presença de osteófitos na 

tróclea 

 
 

4.2 Membrana Sinovial: Análise microscópica morfologica  
 

No período de 6 semanas as membranas sinoviais de ambos os grupos apresentavam-se 

constituídas por um tecido conjuntivo frouxo com celularidade discretamente aumentada, 

permeada por discreto infiltrado inflamatório linfoplasmocitário perivascular, diferindo na 

camada de revestimento, a qual se apresentava constituída por 2-3 camadas de células no 

grupo CTL. Já o grupo PRP+CT apresentou ora camada única, ora camada de 2-3 células 

(Figura 12). 

Após 12 semanas, os grupos CTL e PRP+CT apresentaram as membranas sinoviais com 

celularidade dentro da normalidade e sem evidências de inflamação, sendo que o grupo CTL 

mostrava-se revestido por 2-3 camadas celulares e o grupo PRP+CT por camada única 

(Figura 13). 
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Figura 12 - Membrana sinovial (6 semanas)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visualizar o tecido conjuntivo com discreto aumento da celularidade (*) e discreto infiltrado perivascular 

(setas), revestidos por camada celular (Cel) em A (CTL) e B (PRP+CT) (H&E; barra = 200µm) 
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Figura 13 - Membrana sinovial (12 semanas) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se tecido conjuntivo com celularidade normal e infiltrado inflamatório ausente, revestidos por 2-3 

camadas de celulas (Cel) em A (CTL) e uma única camada em B (PRP+CT) (H&E; barra = 200µm). 

 

4.3 Membrana Sinovial: Resultados pelo escore de sinovite de Krenn 

 

Foi encontrado um baixo grau de sinovite em ambos os grupos de 6 semanas, sem 

diferença estatística na graduação final entre os dois grupos (Tabela 3 e Gráfico 1). No 

período de 12 semanas ambos os grupos não apresentavam sinovite. Entretanto, a análise 

isolada do espessamento da camada de revestimento sinovial revelou que o grupo CTL 

apresentou um espessamento significativamente maior que o grupo PRP+CT em ambos os 

períodos avaliados (6 e 12 semanas) (Tabela 3 e Gráfico 1). 

B 

Cel 

A 

Cel 
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Observamos uma diferença estatisticamente significante no grupo CTL entre os períodos 

de 6 semanas e 12 semanas, que apresentavam respectivamente um baixo grau de sinovite e 

ausência de sinovite. Esta mesma diferença ocorreu também no grupo PRP+CT entre os 

períodos de 6 e 12 semanas. A analise individual de cada critério demonstrou uma diminuição 

significativa na densidade das células residentes e no infiltrado inflamatório entre períodos de 

6 e 12 semanas em ambos os grupos, não sendo significativa com relação ao espessamento da 

camada de revestimento sinovial (Tabela 3 e Gráfico 1). 

 

Tabela 3 - Valores de Média e Mediana dos grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 12 

semanas segundo o Escore de Sinovite de Krenn: Espessamento da Camada de Revestimento 

Sinovial, Densidade das Células Residentes, Infiltrado Inflamatório, Somatória dos Critérios e 

Grau de Sinovite 

 

Semanas Grupos N 

Espessamento da 
Camada de 

Revestimento Sinovial  
 

Densidade das 
Células Residentes 

Infiltrado 
Inflamatório Soma 

Grau de 
Sinovite 

Média ± 
EP* Mediana Média ± 

EP* Mediana Média ± 
EP* Mediana Média ± 

EP* Mediana 

6 sem 

CTL 6 1,17 ± 
0,17 a 1 0,83 ± 

0,17 a 1 0,83 ± 
0,17 a 1 2,83 ± 

0,31 a 3 Baixo 

PRP+CT 7 0,43 ± 
0,20 b 0 0,71 ± 

0,19 a 1 0,71 ± 
0,19 a 1 1,86 ± 

0,34 a 2 Baixo 

12 sem 

CTL 10 0,70 ± 
0,15 a 1 0,20 ± 

0,13 b 0 0,00 ± 
0,00 b 0 0,90 ± 

0,23 b 1 Ausência 

PRP+CT 8 0,13 ± 
0,12 b 0 0,13 ±  

0,12 b 0 0,00 ± 
0,00 b 0 0,25 ± 

0,16 b 0 Ausência 

* Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre grupos do mesmo período ou entre 

períodos do mesmo grupo (p < 0,05). 
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Gráfico1 - Médias dos Grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 12 semanas segundo o 

Escore de Sinovite de Krenn. A- Espessamento da Camada de Revestimento Sinovial. B-

Densidade das Células Residentes. C- Infiltrado Inflamatório. D- Somatória dos Critérios  

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre grupos do mesmo período ou entre 

períodos do mesmo grupo (p < 0,05).  

 

Com 6 semanas o grupo PRP+CT apresentava-se com 57% dos joelhos sem alterações 

(normais) na camada de revestimento sinovial, enquanto que todos os coelhos do grupo CTL 

apresentaram espessamento da camada de revestimento sinovial (nenhum normal), sendo esta 

diferença significativa. Nos critérios de densidade das células residentes, infiltrado 

inflamatório e no grau de sinovite não houve diferença entre os grupos na proporção de 

joelhos normais. 

 Com 12 semanas o grupo PRP+CT apresentava-se com 87,5% dos joelhos sem alterações 

(normais) na camada de revestimento sinovial, enquanto que apenas 30% os coelhos do grupo 

CTL apresentaram-se normais com relação à camada de revestimento sinovial, sendo esta 

diferença estatisticamente significante. Nos critérios de densidade das células residentes, 

infiltrado inflamatório e no grau de sinovite não houve diferença entre os grupos na proporção 

de joelhos normais. 
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O grupo CTL apresentou uma maior proporção de joelhos normais no período de 12 

semanas do que em relação ao período de 6 semanas, sendo esta diferença estatiticamente 

significante nos critérios de densidade das células residentes, infiltrado inflamatório e no grau 

de sinovite. Não houve diferença na proporção de joelhos normais entre o período de 6 e 12 

semanas com relação ao critério de espessamento da camada de revestimento sinovial (Tabela 

4). 

O grupo PRP+CT apresentou uma maior proporção de joelhos normais no período de 12 

semanas do que em relação ao período de 6 semanas, sendo esta diferença estatisticamente 

significante nos critérios de densidade das células residentes, infiltrado inflamatório e no grau 

de sinovite. Não houve diferença na proporção de joelhos normais entre o período de 6 e 12 

semanas com relação ao critério de espessamento da camada de revestimento sinovial (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 - Análise de proporções de normais nos Grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 

12 semanas segundo o Escore de Sinovite de Krenn: Espessamento da Camada de 

Revestimento Sinovial, Densidade das Células Residentes, Infiltrado Inflamatório, e  a 

Somatória dos Critérios 

 

 
Grupo CTL 
6sem 
(N=6) 

Grupo CTL 
12sem 
(N=10) 

Grupo 
PRP+CT 
6sem 
(N=7) 

Grupo 
PRP+CT 
12sem 
(N=8) 

Espessamento 
da Camada de 
Revestimento 
Sinovial 
(Normal =0) 

   0 
(0,0%)a 

    3 
(30,0%) a 

    4 
(57,1%) b 

    7 
(87,5%) b 

 Densidade 
das Células 
Residentes 
(Normal =0) 

    1 
(16,7%) a 

    8 
(80,0%) b 

    2 
(28,6%) a 

    7 
(87,5%) b 

Infiltrado 
Inflamatório 
(Normal =0) 

    1 
(16,7%) a 

   10 
(100%) b 

    2 
(28,6%) a 

    8 
(100%) b 

Soma 
(Ausência de 
sinovite =0 
ou 1) 

    0 
(0,0%) a 

     8 
(80,0%) b 

    3    
(42,9%) a 

    8 
(100%) b 

 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os dois grupos do mesmo período ou entre 

os dois períodos do mesmo grupo (p < 0,05). 
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4.4 Cartilagem: Análise microscópica morfológica 

 

Joelho NRML  

A superfície articular do joelho apresentou aspectos morfológicos de normalidade, sendo 

constituída por cartilagem hialina, organizada em quatro zonas: superficial, média, profunda e 

calcificada. A zona superficial mostrou fina camada de região superficial acelular, 

apresentando células pequenas, alongadas ou elípticas à medida que se aproximava da zona 

média. A zona média mostrou-se composta por evidentes condrócitos arredondados e 

dispostos aleatoriamente em meio à matriz. Na zona profunda, as células organizaram-se em 

colunas verticais, diminuindo em número e volume na zona calcificada, onde a matriz 

mostrava sinais de calcificação, continuando com a matriz óssea (Figura 14). 

 

Período de 6 semanas: 

 

Grupo CTL  

Os defeitos controle apresentaram-se preenchidos por um tecido espesso constituído 

predominantemente por tecido fibrocartilaginoso cuja superfície mostrou-se moderadamente 

regular. Neste período, não se observou organização tecidual, não sendo possível a distinção 

entre as zonas. As áreas correspondentes à zona calcificada mostravam ora uma continuidade 

com um tecido conjuntivo fibroso, ora com matriz óssea mineralizada em remodelação. 

Subjacente na região medular chamou atenção a formação de tecido ricamente vascularizado, 

composto por vasos sanguíneos de grande calibre e eventuais focos de intenso infiltrado 

inflamatório mononuclear. Na maioria das vezes, uma das bordas dos defeitos não 

apresentava continuidade com a cartilagem adjacente, ora entremeada por tecido conjuntivo 

fibroso, ora por uma fenda, ou ainda, mantendo-se uma faixa de tecido ósseo desnudo (Figura 

15). 

 

Grupo PRP+CT 

Os defeitos tratados com a associação de PRP e CT também se apresentaram preenchidos 

ora por uma mistura de cartilagem hialina e fibrocartilagem, ora por fibrocartilagem 

mostrando regularidade da superfície e viabilidade celular. Na região subcondral, observou-se 

presença de tecido conjuntivo fibroso com áreas de granulação em metade dos espécimes, 

sem continuidade com o tecido ósseo correspondente à região central do defeito. Ilhas de 

cartilagem foram visualizadas em meio ao tecido ósseo medular na região correspondente ao 
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defeito. Eventualmente, interposto na camada cartilaginosa, observava-se tecido de 

granulação ou focos de calcificação. Não houve continuidade com a cartilagem adjacente por 

presença de fenda ou superfície óssea desnuda (Figura 16, A-D). 

 

Figura 14 - Grupo NRML: (sem defeito) (6 semanas) – Cartilagem hialina articular com 

aspecto de normalidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZS = zona superficial, ZM = zona média, ZP = zona profunda, ZC = zona calcificada (H&E; barra ∼ 100µm) 
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Figura 15 -  Grupo CTL (6 semanas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Defeito preenchido por espesso tecido fibrocartilaginoso (Fc). Subjacente, observa-se tecido conjuntivo 

ricamente vascularizado com vasos de grande calibre (setas) e matriz óssea mineralizada (*). B) Maior aumento 

da fibrocartilagem (A = Tricrômico de Goldner; B = H&E;  barra ∼ 200µm) 
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Figura 16 -  Grupo PRP + CT (6 semanas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Defeitos preenchidos ora por tecido fibrocartilaginoso (Fc), em A e B, recobrindo área de neoformação óssea (*). 

C, D) Irregularidades no tecido cartilaginoso interposto por tecido conjuntivo (Tc) ricamente vascularizado 

(setas). (A,B e D = H&E; C = Tricrômico de Goldner; barra ∼ 200µm) 

 

Período de 12 semanas:  

 

Grupo CTL  

Após o período de 12 semanas, os defeitos controle mostravam-se ora preenchidos por 

cartilagem hialina em organização, ora de espessura regular com presença de numerosos 

grupos isógenos na zona profunda, ora por camada espessa de fibrocartilagem, com superfície 

moderadamente regular. A maioria dos espécimes mostrou persistência de uma irregularidade 

(abertura) na região central do defeito, bem como ausência de tecido ósseo subcondral nas 

porções mais centrais, sendo substituído por tecido conjuntivo ricamente vascularizado. Em 

C 

Tc 

D 

Tc 

* 

A 

Fc Fc 

B 
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alguns espécimes, observou-se mineralização anormal da cartilagem em pontos focais fora da 

zona de calcificação. Não foi possível visualizar continuidade com a cartilagem adjacente 

neste período, persistindo uma região de fenda ou porção de tecido ósseo desnudo (Figura 17 

A-D).  

 

Grupo PRP+CT 

Neste período, ainda observava-se persistência de espessa fibrocartilagem com 

desorganização celular, porém, com superfícies regulares e lâmina splendens presente. 

Subjacente, as trabéculas ósseas da região subcondral mostravam-se regulares e em 

remodelação. A maioria dos espécimes apresentou aspecto semelhante do período de seis 

semanas, com tecido fibrocartilaginoso associado ao tecido conjuntivo vascularizado na 

região subcondral, com ausência de tecido ósseo nesta região. Neste grupo também não houve 

continuidade dos tecidos com a cartilagem adjacente, persistindo as regiões de fendas ou área 

óssea desnuda (Figura 18, A-D). 
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Figura 17- Grupo CTL (12 semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Defeitos preenchidos ora por cartilagem hialina em organização (H) com células organizadas em grupos 

isógenos (Is) e fibrocartilagem (Fc), como se vê em A e B.  C, D) Áreas de defeito (abertura) no tecido 

cartilaginoso (#) (A,B = H&E; C, D = Tricrômico de Goldner; barra ∼ 200µm. 
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Figura 18 - Grupo PRP + CT (12 semanas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persistência de espesso tecido fibrocartilaginoso (Fc), com destaque às fibrilas colágenas (Col) e trabéculas 
ósseas em remodelação (*) (A,B,C = H&E; D = Tricrômico de Goldner; barra ∼ 200µm). 

 

 

4.5 Cartilagem: Resultados pela escala histológica visual de cartilagem ICRS 

 

Os valores de média e mediana segundo os critérios da Escala Histológica Visual de 

Cartilagem ICRS estão apresentados na Tabela 5.  

Segundo a mediana, ambos os grupos no período de 6 semanas apresentaram uma 

superfície irregular, a matriz composta por uma mistura de cartilage hialina com 

fibrocartilagem, uma distribuição celular desorganizada, células predominanatemente viáveis, 

e osso subcondral em remodelação.  No período de 6 semanas houve diferença estatística 

entre os grupos CTL e PRP+CT apenas no critério de Mineralização da Cartilagem em que a 
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mineralização da cartilagem estava normal no grupo CTL e anormal no grupo PRP+CT 

(Tabela 5). 

Segundo a mediana, ambos os grupos no período de 12 semanas apresentaram uma 

distribuição celular desorganizada, células predominanatemente viáveis, e osso subcondral 

com regiões de tecido de granulação.  No período de 12 semanas houve diferença estatística 

entre os grupos CTL e PRP+CT apenas no critério de Matriz, em que o grupo CTL apresentou 

uma mistura de cartilagem hialina e fibrocartilagem e o grupo PRP+CT apresentou 

fibrocartilagem. Houve uma tendência do grupo PRP+CT de 12 semanas da superficie 

articular ser contínua e regular , porém esta diferença não foi estatísticamente significante em 

relação ao grupo CTL 12 semanas (p=0,06) (Tabela 5).  

No grupo CTL não houve diferença entre os períodos de 6 e 12 semanas segundo os 

critérios de Superfície, Matriz, Distribuição Celular, Viabilidade Celular e Osso Subcondral, 

apenas na Mineralização da cartilagem que foi normal com 6 semanas e anormal com 12 

semanas (Gráfico 2). 

No grupo PRP+CT, apesar da tendência em a Superfície Articular ser continua e regular 

com 12 semanas, não houve diferença estatística entre os períodos de 6 e 12 semanas em 

todos os critérios da Escala ICRS (Gráfico 2). 

 

Tabela 5 - Valores de Média e Mediana dos grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 12 

semanas segundo a Escala Histológica Visual de Cartilagem ICRS nos critérios: I-Superfície, 

II-Matriz, III- Distribuição Celular, IV-Viabilidade Celular, V- Ossso Subcondral e VI- 

Mineralização da Cartilagem 

Semanas Grupos N
N 

I-Superfície II-Matriz III-Distribuição 
Celular 

IV-Viabilidade 
Celular 

V-Osso 
Subcondral 

VI-
Mineralização 

Cartilagem 

Média±EP* Mediana Média±EP Mediana Média±EP* Mediana Média 
± EP* Mediana Média ± 

EP* Mediana Média 
± EP* Mediana 

6 sem CTL 6
6 1,00 ± 0,63 0 1,50 ± 0,34 2 0,17 ± 0,17 0 3,00 ± 

0,00 3 1,33 ± 0,33 2 
3,00 ± 

0,00
a
 

3 

 PRP+CT 7
7 1,29± 0,60 0 1,57 ±  

0,20 2 0,14 ± 0,14 0 3,00 ± 
0,00 3 1,43 ±  0,20 1 

0,86 ± 

0,55
b

 
0 

12 sem CTL 1
10 0,90 ± 0,46 0 1,8 ± 0,13

a
 2 0,40 ± 0,22 0 3,00 ± 

0,00 3 1,30 ± 0,15 1 
1,50 ± 

0,50
b

 
1,5 

 PRP+CT 8
8 2,25 ± 0,49 3 

1,13 

±0,12
b

 
1 0,25 ± 0,25 0 3,00 ± 

0,00 3 1,38 ± 0,18 1 1,13 ± 
0,55 0 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os dois grupos do mesmo período ou entre 

os dois períodos do mesmo grupo (p < 0,05). 
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Gráfico 2 - Grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 12 semanas segundo a Escala 

Histológica Visual de Cartilagem ICRS nos critérios: (A) I-Superfície, (B) II-Matriz, (C) III- 

Distribuição Celular, (D) IV-Viabilidade Celular, (E) V- Ossso Subcondral e (F) VI- 

Mineralização da Cartilagem 

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

  
(E) (F) 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticamente significativas entre grupos do mesmo período ou entre 

períodos do mesmo grupo (p < 0,05). 

 

A proporção de joelhos normais segundo a Superfície foi maior no grupo PRP+CT de 12 

semanas (75%), porém esta diferença não foi estatísticamente significante (Tabela 6). 

Nenhum dos grupos nos períodos analisados (6 e 12 semanas) apresentou normalidade 

segundo os critérios de Matriz, Distribuição Celular e Osso Subcondral. Em ambos os Grupos 
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e períodos analisados a Viabilidade Celular estava normal em todos os joelhos (100%). No 

Grupo CTL, a proporção de joelhos com Mineralização da Cartilagem normal foi de 100% no 

período de 6 semanas, sendo significativamente maior que no período de 12 semanas (50%) 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Análise de proporções de normais nos grupos CTL e PRP+CT nos períodos de 6 e 

12 semanas segundo a Escala Histológica Visual de Cartilagem ICRS nos critérios: I-

Superfície, II-Matriz, III- Distribuição Celular, IV-Viabilidade Celular, V- Ossso Subcondral 

e VI- Mineralização da Cartilagem 

 

 
CTL 
6sem 
(N=6) 

CTL 
12sem 
(N=10) 

PRP+CT 
6sem 
(N=7) 

PRP+CT 
12sem 
(N=8) 

I-Superfície 
(Normal = 3) 

2 
(33,3%) 

 3 
(30,0%) 

3 
 (42,9%) 

6 
 (75,0%) 

II-Matriz 
(Normal = 3) 

0 
(0,0%) 

0  
(0,0%) 

  0 
(0,0%) 

 0 
(0,0%) 

III-Distribuição 
Celular 
(Normal = 3) 

0 
(0,0%) 

0  
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

IV-Viabilidade 
Celular 
(Normal = 3) 

 6 
(100%) 

 10 
(100%) 

7 
(100%) 

8 
(100%) 

V-Osso 
Subcondral  
(Normal = 3) 

0 
(0,0%) 

0  
(0,0%) 

0  
(0,0%) 

0  
(0,0%) 

VI-Mineralização 
da Cartilagem 
(Normal = 3) 

6 
(100%)a 

5 
(50,0%)b 

2 
(28,6%) 

3 
(37,5%) 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre grupos do mesmo período ou entre 

períodos do mesmo Grupo (p < 0,05). 

 

4.6 Cartilagem: Análise lamina splendens 

 

O grupo PRP + CT demonstrou em media uma cobertura de mais do que 3/4 da superfície 

do defeito reparado por lamina splendens com 6 e 12 semanas, enquanto o grupo de CTL 

tinha 1/2 a 1/4 da superfície do defeito reparado por lamina splendens com 6 semanas e 1/2 a 

3/4 com 12 semanas, esta diferença foi estatisticamente significativa em ambos os períodos 

entre os grupos (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Média de pontuation de cobertura do defeito reparado por lamina splendens nos 

Grupos CTL e PRP + CT com 6 e 12 semanas. 

 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa entre grupos do mesmo período ou entre 

períodos do mesmo grupo (p < 0,05). 
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5 DISCUSSÃO 
 

Em coelhos a capacidade regenerativa da cartilagem articular depende do tamanho do 

defeito. (70, 71) Defeitos de espessura total da cartilagem (≥ 5 mm de diâmetro) resultam em 

tecido fibroso. (72) Defeitos de espessura total da cartilagem menor do que 3 mm de diâmetro  

supostamente regeneram-se espontaneamente. (73, 74) Em nosso modelo, foram realizados 

defeitos de espessura total de 5mm de diâmetro e não observamos regeneração durante o 

período de 12 semanas. No entanto, este modelo não representa a situação clínica relacionada 

a lesões de cartilagem na Osteoartrite (OA) , uma vez que o defeito expõe o osso subcondral e 

permite a migração de células-tronco da medula óssea que podem auxiliar no processo 

reparativo. O defeito de espessura total se assemelha mais a situação clínica de um defeito 

focal agudo osteocondral traumático. Um modelo de defeito de cartilagem em coelhos 

demostrou que lesões de espessura parcial (4 mm de diâmetro) não se regeneraram durante o 

período de 26 semanas, representando um defeito de tamanho crítico que resultou em 

marcadores precoces de alterações degenerativas assemelhando-se à situação humana. (73) 

Portanto, um protocolo utilizando o mesmo defeito crítico, porém sem expor o osso 

subcondral e consequentemente a migração de células da medula óssea possivelmente 

refletiria melhor a situação clínica, (75) sendo mais adequado para avaliar técnicas 

experimentais de reparação da cartilagem.  

Além disso, na OA existe o envolvimetno de todo o ambiente articular e a qualidade da 

reparação da cartilagem articular são dependents da idade e da duração dos sintomas. (76) 

A OA é uma condição inflamatória crónica com a infiltração de células inflamatórias na 

membrana sinovial e presence de citocinas pró-inflamatórias no fluido sinovial. (24) O líquido 

sinovial é uma fonte rica em fatores de sinalização extrínsecos, que banham a articulação e 

promovem uma rede complexa de comunicação entre as diferentes células teciduais em vias 

multidirecionais. (77) As moléculas sinalizadoras entram em contato com a cartilagem articular 

não somente a partir do fluido sinovial, mas também a partir da cartilagem calcificada no osso 

subcondral, o que faz com que cada um destes locais funcione com uma unidade funcional. 
(78)  

Encontramos em ambos os grupos uma sinovite de baixo grau com 6 semanas e com 12 

semanas a sinovite estava ausente. Embora o grau de sinovite foi semelhante em ambos os 

Grupos, o grupo CTL teve uma resposta mais pronunciada com um maior espessamento da 

camada de revestimento sinovial, que persistiu com 12 semanas. Isto confirma a interação e a 

sinalização entre o tecido de reparo e a membrana sinovial após a realização do defeito. Isso 
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levanta uma discussão sobre a possibilidade de se tratar a sinovite e também melhorar as 

propriedades do fluido sinovial para, consequentemente, melhorar a reparação tecidual da 

cartilagem. Um estudo experimental em coelhos observou que injeções sucessivas de PRP foi 

efetivo na redução da sinovite induzida, na diminuição de fatores inflamatórios e em restaurar 

o tecido danificado. (79)  

A terapia com PRP pode atuar por mecanismos pró-anabólicos ou anti-catabólico, 

promovendo o alívio da dor para o tratamento da OA, embora os mecanismos de ação são 

multifacetados e ainda não são completamente compreendidos. Embora a diferença não tenha 

sido estatisticamente significante o Grupo PRP+CT do nosso estudo apresentou menos 

sinovite com 6 e com 12 semanas em comparação aos controles, e isto sugere que a sinovite 

pode ser atenuada pelo PRP ou pelas células-tronco influenciando a reparação da cartilagem. 

Na articulação, as fontes de células-tronco mesenquimais (CTMs) incluem a medula 

óssea, o liquido sinovial, a gordura de Hoffa e o menisco. (80, 81) Curiosamente, estas CTMs 

parecem partilhar perfis de expressão de genes semelhantes. (82) Por definição, as células-

tronco mesenquimais devem ser capazes de se diferenciarem em osteoblastos, adipócitos e 

condroblastos em condições padronizadas de diferenciação in vitro. (31) Entretanto, o tipo de 

célula-tronco mesenquimal difere em realção ao seu potencial condrogênico. Quando CTMs 

sinoviais, da medula óssea, do tecido adiposo, e musculares foram comparados, as CTMs 

sinoviais e da medula óssea apresentaram maior potencial condrogênico do que as CTMs 

adiposas e musculares. (83, 84) Não encontramos comparações do potencial condrogênico das 

células-tronco de polpa dentária humana (CTPDh) com outras CTMs, e acreditamos que o 

nosso estudo é pioneiro em utilizar CTPDh na reparação da cartilagem articular. 

A utilização de CTMs na reparação da cartilagem articular é promissora, contudo estudos 

experimentais demonstraram que as CTMs da medula óssea repararam defeitos da cartilagem 

por formação de fibrocartilagem. (42, 85-88) Fatores de crescimento e o plasma rico em plaquetas 

têm sido utilizados na tentativa de aprimorar as técnicas de reparação da cartilagem. (62, 89) O 

PRP utilizado sobre a forma de matriz parece ser uma opção interessante, uma vez que tem 

propriedades que promovem a diferenciação condrogênica e proliferação de células 

mesenquimais da medula óssea, a proliferação de condrócitos e a formação de cartilagem. (61, 

90-92) As plaquetas desempenham um papel crucial na resposta de cicatrização normal dos 

tecidos conjuntivos por secreção local de fatores de crescimento e recrutamento de células 

reparadoras. (51)  

Milano et al relatam um efeito positivo do PRP na reparação da cartilagem após 

microfraturas, sendo mais eficaz quando o PRP foi misturado com cola de fibrina e utilizado 
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como gel do que quando injetado intra-articular de forma líquida, embora os resultados não 

foram de cartilagem hialina. (89) A utilização isolada da cola de fibrina foi descrita como 

veículo para transporte de condrócitos e CTMs da medula óssea. (88, 93, 94) Shao et al, em um 

estudo in vivo em coelhos, observou que CTMs da medula óssea agregadas à matriz de cola 

de fibrina levaram a formação de um tecido de baixa qualidade semalhante a cartilagem. (88) 

No presente estudo, as CTPDh foram incluidas em gel de PRP, e observamos a tendência para 

um reparo com superficie mais contínua e regular, embora o tecido de reparado foi constituído 

de fibrocartilagem. Enquanto que no grupos de CTL a superfície foi irregular e fibrilada e a 

matriz tinha uma mistura de fibrocartilagem com cartilagem hialina. Nós não testamos 

separadamente o efeito do gel de PRP e das CTPDh, portanto podemos inferir que o efeito 

observado no reparo resulta de uma combinação de ambos, e que pode certamente mudar 

quando utilizados de forma independente. Deve ser levada em consideração a exposição do 

osso subcondral com a migração de células da medula óssea em defeitos de espessura total da 

cartilagem. A consequente interação destas células com o PRP e com as CTPDh ainda está 

para ser explorado. 

Os fatores de crescimento e a concentração de citocinas catabólicas são influenciadas pela 

composição celular do PRP.  Tentativas de classificar e caracterizar o PRP com base na 

contagem de plaquetas e de células brancas foram realizadas. (49) As plaquetas aumentam a 

sinalização anabólica e, em contraste, os leucócitos aumentam moléculas de sinalização 

catabólicas. (95) Além disso, a ativação e a concentração de plaquetas também podem 

influenciar os resultados da reparação da cartilage e dificultar a comparação de estudos. (96)  

Carneiro et al relataram a utilização de gel de PRP autólogo com a presença de leucócitos, 

concentrado 2-3 vezes em um defeito de cartilagem de espessura total em um modelo ovino, 

demonstrando melhores resultados após 12 semanas, embora a reparação não foi constituída 

de cartilagem hialina. (97) Serra et al relataram o uso de múltiplas injeções de PRP autólogo 

em um defeito de espessura total em um modelo em coelhos, observando nenhuma diferença 

no reparo quando comparado ao grupo controle após 19 semanas. (98). A comparação dos 

estudos que utilizam o PRP para estimular a reparação da cartilagem articular se torna difícil, 

uma vez que os protocolos são diferentes e não possibilitam concluir a melhor forma de 

utilização do PRP. Além disso o efeito do PRP pode ser diferente sobre os variados tipos de 

células mesenquimais utilizados na medicina regenerativa. O gel de PRP utilizado em nosso 

estudo foi homólogo, continha leucócitos e encontrava-se concentrado aproximadamente 4 

vezes. A utilização de diferentes protocolos de preparação do PRP pode influenciar o efeito de 

reparação das CTPDh e das células da medula óssea presentes no local. Não foi possível 
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concluirmos um grupo com gel de PRP para determinar os efeitos do protocolo de  PRP 

utilizado neste estudo sobre a reparação da cartilagem. 

A camada de lamina splendens presente na superfície da cartilagem desempenha um papel 

fundamental na manutenção da resposta mecânica da cartilagem articular à carga, (99) sendo a 

primeira região da cartilagem a se degradar na OA. (100, 101) Técnicas de reparo de cartilagem, 

como a implantação de condrócitos não possuem evidências de que promovem a 

reconstituição dessa camada quando implantadas no local da lesão. (102, 103) Esta é uma 

limitação significativa que, se não resolvida, pode levar ao insucesso de qualquer implante de 

cartilagem articular, como resultado das forças de cisalhamento na articulação. (1) Em nosso 

estudo a cartilagem reparada pelo grupo PRP + CT teve sua de superfície coberta em sua 

maior parte por lamina splendens e foi significativamente melhor do que os controles em 6 e 

12 semanas, esta é uma observação importante sugerindo que o reparo poderá resistir por mais 

tempo e de forma mais adequada à carga. Em ambos os grupos estudados não observamos a 

formação nítida de uma cartilagem calcificada homogênea, e após 12 semanas ainda havia 

sinais de remodelação óssea subcondral e, principalmente no centro do defeito havia presença 

de tecido conectivo vascularizado. Acreditamos que a comparação realizada entre os grupos 

no período de 12 semanas é curto, e que as diferenças no osso subcondral e insuficiência da 

cartilagem reparada devem ser mais acentuadas após um periodo de 24 semanas. (71) 

Este estudo teve várias limitações. O tempo de seguimento pode ter sido curto para avaliar 

os resultados e os efeitos duradouros da cartilagem reparada. Por fim, a reparação da 

cartilagem não foi submetida à avaliação biomecânica e não foi realizada coloração imuno-

histoquímica.  

Os resultados da reparação da cartilagem articular com a utilização das CTPDh 

demonstram ainda limitações na informação que resulta na diferenciação celular e formação 

da cartilagem hialina. Os fatores de crescimento utilizados no protocolo do PRP gel foram 

isuficientes para guiar o reparo adequado, levando a questionamentos e motivando a 

realização de estudos sobre a melhor forma de utilização do PRP. O efeito das CTPDh sobre o 

liquido sinovial, sinovial osso subcondral e cartilagem reparada e todo o ambiente articular 

ainda deve ser explorado , assim como o melhor momento da sua utilização. A interação e 

efeito das CTPDh com outras células mesenquimais presentes no local de reparo, como as 

células da medula óssea, ainda são pouco conhecidos e merecem um estudo mais aprofundado 

sobre o comportamento dessas células. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Defeitos de espessura total da cartilagem tratados com células-tronco da polpa dentária 

humana em um scaffold de PRP gel demonstraram reparação da superfície da cartilagem com 

a presença de lamina splendens e uma tendência a ser mais contínua e regular, porém, o 

reparo foi limitado a tecido fibrocartilaginoso. 
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