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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi comparar as características macroscópicas de peso (kg) e 
medida (mm) de membranas autólogas de fibrina rica em plaquetas (PRF) produzido 
por diferentes centrifugas e correlacionar estes valores com níveis séricos de compo-
nentes sanguíneos. Para isso, foi coletado sangue venoso de 12 participantes siste-
micamente saudáveis. Após as coletas os tubos contendo o sangue coletado foi acon-
dicionado em 3 centrifugas diferentes, com os padrões de centrifugação indicados 
pelo fabricante de cada aparelho. Foram testadas a centrifuga Intraspin (C1), Kasvi 
Digital (C2) e PRF Montserrat (C3). Após a retirada dos plugs de L-PRF os mesmos 
foram acondicionados em caixas apropriadas para formação das membranas autólo-
gas. Neste momento, o sobrenadante foi coletado e armazenada para avaliação, en-
quanto que as membranas de L-PRF foram transferidas para uma placa de 9 poços, 
contendo 4 mL de DMEM estéril. Para avaliação da expressão de citocinas foi cole-
tada uma amostra de 1ml do sobrenadante do meio em que a membrana se encon-
trava no período de 6, 24, 48 e 72 horas após a inserção das membranas no meio de 
cultura. Ao final do período experimental, foi realizada quantificação de fator de cres-
cimento de fibroblastos (FGF), fator de crescimento derivado de plaquetas AB (PDGF-
AB), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e proteína morfogenética óssea 
2 (BMP-2). Não foi observada expressão de BMP-2 em nenhuma das amostras cole-
tadas durante o experimento. A expressão de PDGF foi observado apenas na análise 
do sobrenadante. De acordo com os resultados do presente estudo pode-se concluir 
que não houve diferença da expressão de citocinas para as amostras de L-PRF pro-
cessadas nas diferentes centrífugas avaliadas, nos diferentes tempos do estudo. 

 

Palavras chave: L-PRF; Leucócitos; Plaquetas; Fatores de crescimento; Centrifuga-
ção; Citocinas. 
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 ABSTRACT 

The aim of this study was to compare the macroscopic characteristics of weight (kg) 
and measurement (mm) of autologous membranes of platelet-rich fibrin (PRF) 
produced by different centrifuges and to correlate these values with serum levels of 
blood components. For this, venous blood was collected from 12 systemically healthy 
participants. After the collections, the tubes containing the collected blood were stored 
in 3 different centrifuges, with the centrifugation standards indicated by the 
manufacturer of each device. The Intraspin (C1), Kasvi Digital (C2) and PRF 
Montserrat (C3) centrifuge were tested. After removing the L-PRF plugs, they were 
packed in appropriate boxes for the formation of autologous membranes. At this time, 
the supernatant was collected and stored for evaluation, while the L-PRF membranes 
were transferred to a 9-well plate, containing 4 mL of sterile DMEM. To evaluate the 
expression of cytokines, a 1 ml sample of the supernatant from the medium in which 
the membrane was found was collected in the period of 6, 24, 48 and 72 hours after 
the insertion of the membranes in the culture medium. At the end of the experimental 
period, quantification of fibroblast growth factor (FGF), platelet-derived growth factor 
AB (PDGF-AB), vascular endothelial growth factor (VEGF) and bone morphogenetic 
protein 2 (BMP-2) . No BMP-2 expression was observed in any of the samples 
collected during the experiment. PDGF expression was observed only in the analysis 
of the supernatant. According to the results of the present study, it can be concluded 
that there was no difference in the expression of cytokines for the L-PRF samples 
processed in the different centrifuges evaluated, at different times of the study. 

 
Keywords: L-PRF; Leucocytes; Blood platelets; Growth Factors; Centrifugation; 
Cytokines. 
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INTRODUÇÃO 

A Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF), do inglês Leukocytes Platelet 

Rich Fibrin, está sendo utilizada na odontologia a muitos anos e é considerada uma 

segunda geração dos concentrados plaquetários. Em 2001 na França, Choukroun e 

seus colaboradores começavam a estudar a aplicação clínica desta matriz de fibrina 

leucoplaquetária autóloga, surgiu então uma nova visão terapêutica com base na ação 

das plaquetas, dos leucócitos e da fibrina na reparação tecidual, objetivando a dimi-

nuição do tempo de cicatrização e do reparo de feridas cirúrgicas e não cirúrgicas. 

(Agrawal, 2017) 

Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) é uma malha de fibrina autóloga 

obtida a partir de uma centrifugação do sangue, coletado em um sistema estéril a 

vácuo, onde esse processo ocorre dentro de um tubo estéril e hermeticamente fe-

chado. Ao final do ciclo de centrifugação, obtêm-se um coágulo fibroso isento de 

hemácias, mas rico em plaquetas e leucócitos que é submetido a um leve processo 

de desidratação do soro em uma bandeja específica, fazendo com que as plaquetas 

sejam estabilizadas nas malhas de fibrina e a mesma se transforme em finas mem-

branas que podem ser aplicadas sobre o leito cirúrgico, feridas, áreas infectadas ou 

de difícil cicatrização. (Choukroun et al., 2006; Dohan Ehrenfest et al., 2006; Choukroun 

et al., 2006) 

O sucesso da técnica depende especificamente da velocidade de coleta do san-

gue e transferência para a centrífuga. Isso porque, sem anti-coagulante, o sangue 

começa a coagular quase que imediatamente após o contato com o tubo, é preciso 

de no mínimo alguns minutos de centrifugação para concentrar o fibrinogênio no meio 

e uma outra parte na porção superior do tubo. Essa centrifugação rápida é a única 

maneira de se obter um coágulo de PRF clinicamente utilizável. Se a duração desse 

processo de coleta para a centrifugação for excessivamente longa, fatalmente ocor-

rerá uma falha: A fibrina vai polimerizar de uma forma desorganizada dentro do tubo 

e apenas uma pequena quantidade de coágulo sanguíneo será́ obtida. 

A PRF é um gel autólogo de fibrina com propriedades cicatriciais, um novo con-

ceito de concentrado de plaquetas. As tentativas de acumular as plaquetas e liberar 
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citocinas em um coágulo de fibrina, faz parte do seu protocolo de produção. (Marx et 

al. 2014; Dohan Ehrenfest et al, 2003)  

O fibrinogênio é o substrato final de todas as reações de coagulação. Sendo uma 

proteína solúvel, o fibrinogênio é transformado em fibrina insolúvel pela trombina, en-

quanto o gel de fibrina polimerizada constitui a primeira matriz cicatricial da ferida lo-

cal. (Clark, 2001; van Hinsbergh; Collen, 2001).  

A fibrina é a forma ativada de uma molécula plasmática chamada fibrinogênio. 

(Mosesson et al, 2001). Esta molécula fibrilar solúvel massivamente presente tanto no 

plasma e nas plaquetas desempenha um papel determinante na agregação pla-

quetária durante a hemostase. Ela é transformada num tipo de cola biológica capaz 

de consolidar o agrupamento inicial de plaquetas, constituindo, assim, uma barreira 

de proteção ao longo de violações vasculares durante a coagulação. (Clark, 2001) A 

rede de fibrina assim formada apresenta uma organização particularmente homogê-

nea, tridimensional, ainda mais altamente coerente do que coágulos de fibrina natu-

rais. (Dohan Ehrenfest et al, 2006)  

Além disso, um modo de polimerização progressiva significa aumento da incor-

poração das proteínas mediadoras da resposta imune, que são as citocinas circulan-

tes nas malhas da fibrina (citocinas intrínsecas). Tal configuração implica um aumento 

do tempo de vida para estas citocinas, porque elas serão liberadas e utilizadas apenas 

no tempo de remodelação inicial da matriz cicatricial (efeito em longo prazo). As cito-

cinas são assim mantidas disponíveis in situ durante um período conveniente, quando 

as células cicatriciais começam a remodelação da matriz, ou seja, quando elas tem 

que ser estimuladas para lançar a reconstrução do local lesionado. (Dohan Ehrenfest et 

al, 2006)  

O uso deste concentrado autólogo esta focado nas suas ricas propriedades bi-

ológicas, a saber: migração de células fagocitárias e reparadoras para o local afetado 

por meio das citocinas, indução da diferenciação celular para neoformação dos teci-

dos a serem regenerados por meio dos fatores de crescimento (PDGF, VEGF, TGFβ, 

FGF, EGF IGF-1 e Trombospondina), liberados de forma contínua e gradativa durante 

7 – 14 dias, pois trata – se de uma malha de fibrina, livre de trombina, exercendo ação 

imunomoduladora pelos leucócitos presentes e especialmente, por ser uma estrutura 
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tridimensional para ancoragem das novas células que vão organizar os tecidos neo-

formados. A vantagem deste bioproduto, está no prazo de liberação dos fatores de 

crescimento, durante 7 – 14 dias, o que é muito importante, pois coincide com o pico 

da angiogênese, fator fundamental para a cicatrização.  

Su e colaboradores (2009) avaliaram a concentração dos fatores de crescimen-

tos encontrados no concentrado do PRF determinando a existência de fatores de cres-

cimento de derivados de plaqueta (PDGF), transformadores de fator de crescimento 

β(TGF-β), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento epi-

dérmico (EGF), fator de crescimento de insulina 1(IGF-1). Tais fatores presentes no 

plasma são importantes por exercerem efeitos quimiotáticos estimuladores de oste-

oblastos, o TGF- β importante na promoção de matriz óssea e o PDGF-AB atuar no 

mecanismo de reparação de cartilagem ambos processos importantes na reparação 

e estimulação óssea. 

Dohan Ehrenfest et. al (2017) analisaram as diferenças entre os diversos protocolos 

para obtenção do PRF, em comparação ao protocolo original (L-PRF), mesmo repli-

cando as condições de processamento, porém utilizando outras centrifugas, observa-

ram assinaturas biológicas distintas, demonstrando clara diferença entre os produtos 

obtidos, principalmente em relação ao comprometimento estrutural da fibrina, influen-

ciando no limiar de liberação dos fatores de crescimento e aumentando nas cadeias 

mais danificadas a produção de leucócitos, suscitando preocupações significativas no 

potencial clinico e biológico. Contudo, os pesquisadores desde as primeiras fases de 

desenvolvimento do protocolo de centrifugação, observaram que a escolha do equi-

pamento afetam o peso e tamanho do L-PRF e possivelmente impactam no conteúdo 

celular final e seus efeitos biológicos. Embora, muitos protocolos automatizados vem 

sendo desenvolvidos nos últimos anos, exigindo especificidades no manejo mínimo 

das preparações e que por definição tais produtos existam em forma de gel fortemente 

ativado e utilizados como cola de fibrina, podendo inclusive serem utilizados para di-

versas aplicações clinicas (Dohan Ehrenfest et. al. 2014) 

Consequentemente, os efeitos biológicos do processamento, geram fenômeno de alta 

relevância cientifica e clínica, devido a propensão na ação de impulsionamento dos 

leucócitos na regeneração tecidual e comunicação entre células percursoras com cé-

lulas mesenquimais, bem como, as plaquetas que liberam fatores de crescimentos 
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como o PDGFs (fatores de crescimento derivados de plaquetas), VEGF (fator de cres-

cimento endotelial vascular), TGF-ß (fator de crescimento  transformador beta) após 

a agregação plaquetária, melhorando o desempenho da reparação tecidual (Chou-

ckroun et. al. 2018). 

Porém, poucos são os estudos que avaliaram a equivalência dos protocolos de 

obtenção e a real influencia sobre a expressão biológica do L-PRF. Dessa forma, com 

o objetivo de uma melhor compreensão dos fenômenos fisiológicos por trás desta 

nova geração de concentrado de plaquetas, novos estudo se fazem necessários para 

padronização dos procedimentos empregados com a segurança de receber todo o 

potencial biológico do material empregado.  
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PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo deste estudo foi comparar as características macroscópicas de peso 

(kg) e medida (mm) de membranas autólogas de fibrina rica em plaquetas (PRF) pro-

duzido por diferentes centrifugas e correlacionar estes valores com níveis séricos de 

componentes sanguíneos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Seleção dos pacientes 

Doze indivíduos sistemicamente saudáveis foram selecionados para inclu-

são no estudo. Os participantes serão informados dos objetivos do estudo, de seus 

riscos e benefícios, incluindo os tipos de medições clínicas e coletas de amostras e, 

aqueles que concordaram em participar do estudo, assinaram um Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido, estando de acordo com as diretrizes e normas do Conse-

lho Nacional de Saúde (Resolução n° 466/12). O protocolo deste estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Guarulhos, sob o 

56949216.8.0000.5506.       

 

Critérios de inclusão da amostra 

 Para a participação neste estudo, os participantes deveriam ser sistemica-

mente saudável; 

 

Critérios de exclusão da amostra 

Os critérios de exclusão da amostra para este estudo foram:  

1. Apresentar histórico de doenças crônicas debilitantes, como hepatite, febre reumá-

tica, diabetes, desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças que contraindique 

a realização da cirurgia; 

2. Apresentar histórico de desordens osteometabólicas, com exceção à osteopo-

rose/osteopenia, que interferissem na reparação dos implantes osseointegráveis; 

3. Utilização de antiinflamatórios esteróidais nos três meses que antecederam ao es-

tudo; 

4. Tabagismo. 
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Desenho experimental  

 No tempo inicial, todos os indivíduos foram submetidos à anamnese. Foi soli-

citados aos pacientes exames de hemograma e coagulograma previamente á coleta 

do sangue.  

Para obtenção das membranas de L-PRF, uma amostra de sangue venoso foi 

coletada, tomado no antebraço por meio de scalpe para coleta de sangue à vácuo 

(21Gx3/4x7, BD Franklin Lakes, NJ, USA). O sangue foi coletado em tubos de 10 ml 

(BD Vacutainer Serum, BD, Franklin Lakes, NJ, USA) sem a adição de anticoagulan-

tes, trombina bovina, ou qualquer outro agente químico. A coleta dos tubos foi reali-

zada sempre no período  da manhã, entre 8 e 10 horas, afim de padronizar os proce-

dimentos. A coleta da amostra foi realizada por um profissional treinado. Foram cole-

tados 90 ml de cada participante, distribuídos em 9 tubos contendo aproximadamente 

10ml de sangue venoso.  As coletas foram sequenciadas a cada 3 tubos (blocos de 3 

tubos de coleta) e os mesmos foram imediatamente alocados nas centrífugas seleci-

onadas para o estudo. A ordem dos blocos de coleta e as centrifugas utilizadas foi 

randomizada por meio de uma tabela gerada por um software estatístico (SPSS 23.0). 

Após as coletas em um tempo máximo de 2 minutos, os tubos coletados foram adici-

onados nas centrifugas, que foi balanceada com um tubo contendo 10 ml de água. 

Desta forma, cada centrifuga recebeu três tubos de coleta venosa e um tubo contendo 

10 ml de água.  

Os grupos do estudo foram determinados de acordo com as centrifuga utili-

zada. Neste estudo foram utilizadas 3 diferentes centrifugas, e os protocolos de cen-

trifugação de cada centrífuga foi realizado de acordo com as recomendação dos fa-

bricantes: 

Grupo Teste 1 (C1): Intraspin, USA: centrifugação da amostra durante 12 minutos, 

em 2700 rpm; 

Grupo Teste 2 (C2): Kasvi Digital, China: centrifugação da amostra durante 10 minu-

tos, em 2500 rpm; 

Grupo Teste 3 (C3): PRF Montserrat, China: centrifugação da amostra durante 10 

minutos, em 2500 rpm; 
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 Após a retirada dos plugs de L-PRF de cada centrifuga, os mesmos foram ime-

diatamente acondicionados em caixas apropriadas para formação das membranas 

autólogas (Supremo Odonto, São Paulo, SP - Brasil).  

Após suave compressão, o sobrenadante foi coletado e armazenada para ava-

liação, enquanto que as membranas de L-PRF foram transferidas para uma placa de 

9 poços, uma em cada poço,  contendo 4 mL de DMEM estéril (Meio de Eagle Modi-

ficado por Dulbecco) e incubada a 37oC até a finalização do período experimental.  

Para avaliação da expressão de citocinas foi coletada uma amostra de 1ml do 

sobrenadante do meio em que a membrana se encontrava, e logo após a coleta, 1ml 

de DMEM foi adicionado ao poço de onde a amostra foi retirada. Este processo foi 

realizado em 4 períodos experimentais: 6, 24, 48 e 72 horas após a inserção das 

membranas no meio de cultura.  

Esse procedimento foi realizado separadamente para as 9 membranas de cada 

doador (3 L-PRF de cada centrifuga). 

Ao final do período experimental, foi realizada quantificação de quatro citocinas 

utilizando kits de imunoensaio (ELISA), seguindo as indicações do fabricante. As cito-

cinas avaliadas foram: fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fator de cresci-

mento derivado de plaquetas AB (PDGF-AB), fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e proteína morfogenética óssea 2 (BMP-2).  

As absorbâncias foram obtidas em um leitor de microplacas e a seguir, foram 

calculadas as concentrações.  

 

Análise dos dados 

A média e o desvio padrão da concentração das citocinas por centrifuga, por 

doador foi tabulada. Os dados intergrupos foram analisadas pelo teste de Kruskall 

Wallis (p <0,01) nos diferentes tempos experimentais. A significância estatística foi 

estabelecida em 5%.  
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RESULTADOS 

A avaliação das membranas após 7 dias de incubação mostrou que todas se 

apresentaram intactas ao final do experimento. A expressão das citocinas avaliadas 

serão apresentadas uma a uma, de acordo com o período experimental, comparando-

se as diferentes centrifugas. 

Não foi observada expressão de BMP-2 em nenhuma das amostras coletadas 

durante o experimento. 

O sobrenadante coletado após a obtenção das membranas de L-PRF mostrou 

grande concentração de PDGF em todos os grupos do estudo. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos do estudo, como observado 

na Figura 1. 

  

 

Figura 1. Quantificação da PDGF no sobrenadante (pg/ml), para as diferentes centrí-

fugas. 

  

Apesar da grande expressão desta citocina no sobrendante em todos os gru-

pos do estudo, não foi observada expressão de PDGE nas amostras avaliadas nos 

diferentes tempos do estudo. 

A expressão de VEGF mostrou diferença estatitica entre os grupos C1 e C2 

nas quantificações do período de 6 horas (p<0.05). Porem esta diferença não foi en-

contrada nos demais períodos avaliados, como observamos na Figura 2. Pode-se ob-
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estudo durante as primeiras 48 horas do estudo, esboçando declínio em 72 horas, 

sem diferença estatística entre os grupos. 

  

  

Figura 2. Quantificação de VEGF para os grupos do estudo, nos diferentes tempos 

avaliados. 

 

Por outro lado, a quantificação de FGF mostrou um declínio da concentração deste 

fator de crescimento a partir das primeiras 24 horas, apesar de não ser observada 

diferença estatística entre os grupos do estudo. 

 

 

Figura 3. Quantificação de FGF para os grupos do estudo, nos diferentes tempos 

avaliados. 
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DISCUSSÃO 

Este estudo teve por objetivo avaliar diferentes padrões de centrifugação na ex-

pressão de fatores de crescimento em membranas de l-PRF. Durante o desenvolvi-

mento da tecnologia L-PRF, diversos estudos sugeriam que a escolha da centrífuga 

e do protocolo de centrifugação poderia afetar a obtenção dos agregados leucopla-

quetários (Dohan Ehrenfest et al., 2012; Dohan Ehrenfest et al., 2010) É fato que as 

diferentes centrifugas possuem diferentes características, como tamanho do rotor e 

intensidade de vibração, que podem levar à diferentes resultados, porém a escassez 

de estudos sobre este tema, fazem este estudo pertinente e de extrema importância 

para o dia a dia clínico. 

Os resultados deste estudo contraria os achados de Dohan Enferest em 2017, 

que mostrou diferenças de conteúdo dos fator de crescimento e conteúdo celular nos 

diferentes grupos do estudo. Este estudo observou ainda, um liberação lenta dos fa-

tores de crescimento, sendo detectados ate mesmo 7 dias após o inicio do estudo 

Além disso, esses autores mostraram a expressão de BMP-2, uma importante 

molécula osteoindutora pertencente à superfamília de proteínas TGF-β e desempenha 

uma função particularmente importante no desenvolvimento ósseo, pelas membranas 

de L-PRF, o que não foi encontrado nas dosagens realizadas neste estudo. Por outro 

lado, estudo mostram as moléculas de BMP nem sempre são detectáveis no sangue 

ou concentrações mais altas estão diretamente ligadas à patologias ósseas, o que 

embasa os achados deste estudo. (Kruger et al, 2013; Tosovsky et al 2014; Fei et al., 

2013) 

Essas diferenças podem estar ligadas aos diferentes protocolos utilizados e às 

diferentes marcas de centrifugas, porém é importante salientar que a literatura ainda 

é muito escassa com relação à investigação dos padrões de preparo dos agregados 

leucoplaquetários.  

O dia a dia clinico sugere um boa resposta biológica com a utilização de quais-

quer que seja a centrifuga, porem, ainda são necessários estudos clínicos que com-

provem as diferenças de resposta entre os protocolos utilizados, uma vez que, quando 

inseridos na cavidade bucal, as membranas de L-PRF são submetida a diversas con-

dições, impossíveis de replicar in vitro. 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados do presente estudo pode-se concluir que não 

houve diferença da expressão de citocinas para as amostras de L-PRF processadas 

nas diferentes centrífugas avaliadas, nos diferentes tempos do estudo. 
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