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AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO EFEITO DO TRATAMENTO COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) SOBRE O REPARO DE LESÕES DO 

LIGAMENTO SUSPENSOR DO BOLETO EXPERIMENTALMENTE INDUZIDAS

Abstract: The relevance of Platelet Rich Plasma (PRP) as a regenerative therapy is increasing, particularly in equine sport medicine, but there is still lack of controlled studies
demonstrating its action in treating ligament injuries. This study was designed to evaluate the effect of Platelet Rich Plasma therapy in the repair of experimental injuries in equine
suspensory ligament (SL). PRP was evaluated for treatment of desmites surgically induced in the body of the SL in six horses. PRP was applied 14 days after induction of the lesions.
Forty-six days after PRP treatment, samples of the ligaments were collected and evaluated for cellularity, vascularity and colagen content. The group treated with PRP presented
higher neovascularity and type I colagen content. The average number of fibroblasts was also higher in treatment group, but not significant. The results suggests that PRP was
effective in improving suspensory ligament repair in this study.
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Hystologic evaluation of the effect of Platelet Rich Plasma therapy in the repair of experimental lesions of the suspensory ligament.

INTRODUÇÃO
A lesão do ligamento suspensor do boleto (LSB) ocorre em membros
torácicos ou pélvicos de cavalos atletas, podendo levar à redução do
desempenho antes que os sinais clínicos se manifestem e o tratamento
seja instituído, e por isso tende ao agravamento e cronificação. A busca
por alternativas que abreviem o tempo necessário para o tratamento e a
recuperação completa das lesões têm enfatizado as terapias celulares,
incluindo o Plasma Rico em Plaquetas (PRP). Acredita-se que o
tratamento com PRP promova a recuperação da função de tendões e
ligamentos após lesões, melhorando a qualidade do tecido neoformado,
mas existem poucos estudos controlados que comprovem essa eficácia.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do PRP sobre lesões
experimentais do LSB em equinos, através de análise morfológica e
morfométrica do tecido de reparo.

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se seis éguas mestiças, hígidas, com idade média de 5 anos (±3),
sendo as unidades experimentais os ligamentos suspensores do boleto
(LSB) dos quatro membros. Lesões padronizadas foram induzidas
cirurgicamente nos membros torácicos e pélvicos, sob anestesia geral
inalatória e bloqueio anestésico local, retirando-se um fragmento de 5
mm de diâmetro do corpo do LSB, utilizando-se uma pinça de biopsia
cutânea. Para preparo do PRP foi utilizada a técnica de dupla
centrifugação em tubos modificada de Argüeles et al. (2008) obtendo-se
concentração plaquetária mínima de 300.000 plaquetas/μL, e contagem
máxima de leucócitos de 2,0 x 103/µL. O tratamento foi aplicado no 14º
dia, consistindo de 2,5 mL de PRP nos membros torácico (MT) e pélvico
(MP) esquerdos. O PRP foi aplicado por injeção intralesional guiada por
ultrassom. Os membros contralaterais receberam solução salina,
constituindo o controle. Quarenta e seis (46) dias após o tratamento
com PRP os animais foram submetidos a uma segunda intervenção
cirúrgica para biópsia do tecido cicatricial na área da lesão. As amostras
coletadas e processadas para microscopia foram coradas por
hematoxilina e eosina (HE) e picrosirius (LUNA, 1968). Foram avaliadas
imagens de seis campos por lâmina em objetiva de 20x e 40x. A
contagem de fibroblastos e de vasos por campo, e a avaliação qualitativa
e quantitativa do colágeno sob luz polarizada foram realizados com o
uso do aplicativo Image-Pro Plus (Media Cibernetics, Silver Springs,
USA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo tratado com PRP apresentou maior média de fibroblastos
(54,00 ±17,75) e densidade de vasos sanguíneos (27,06±20,40),
característico da fase proliferativa do reparo (Fig. 1). No grupo
controle o tendão apresentou-se menos vascularizado (9,53±5,16) e
com menor celularidade (43,86±14,51). À microscopia de luz
polarizada, as amostras coletadas na 1ª biópsia apresentaram fibras
de coloração verde de aspecto delgado e arranjo longitudinal em
ondas característico do ligamento íntegro (Fig.2-A), constituído de
colágeno do Tipo I na proporção de 85% (RICH; WITTAKER, 2005). As
amostras coletadas após 60 dias apresentaram maior proporção de
coloração amarela ou alaranjada, com arranjo aleatório (Fig. 2-B).
Ligamentos tratados com PRP apresentaram maior proporção de
colágeno tipo I (p<0,05) comparados aos que receberam placebo
(Tab. 1)

Figura 1 - Imagens de
lâminas histológicas do LSB
de equinos. Íntegro (A) e
após 60 dias da indução da
lesão e 46 dias de
tratamento com PRP (B) e
solução NaCl 0,9% (C).

CONCLUSÕES
O PRP promoveu proliferação de fibroblastos e neovascularização nos ligamentos suspensor do boleto (LSB) tratados. A deposição de colágeno do
tipo I também foi maior no grupo tratado, sinalizando um melhor padrão de reparação nos ligamentos tratados. Esses resultados sugerem efeito
positivo do PRP na qualidade do tecido neoformado. O curto período de avaliação do tratamento limita a interpretação dos resultados no longo
prazo. A avaliação da evolução futura das lesões seria fundamental para verificar a capacidade do PRP em prevenir a degeneração do ligamento
suspensor do boleto e potencializar o reparo.

AGRADECIMENTOS
À FAPESB e ao Programa de Pós-graduação em Ciência Animal nos Trópicos (UFBA)

Ao Equus (Grupo de Estudos em Equídeos da UESC), à Prof. Dra. Fabiana Lessa (UESC), Prof. Dra. Alessandra Estrela (UFBA), MSc. Müller Ribeiro (UFBA) e 
Laboratórios de Histotecnologia e Microscopia Eletrônica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz - BA).

B

Figura 2. Fotomicrografias do
LSB de equino íntegro (A) e 60
dias após a lesão e tratamento
com PRP (B), coradas com
Picrosirius-Red e observadas à
luz polarizada; 10x.
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