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“VIVAM OS JOELHOS”

NEWSLETTER DE JANEIRO DE 2011
“ a Lubricina será num futuro próximo, um importante adjuvante no tratamento da artrose do joelho “.
(Francisco Santos Silva Dr.)

PROTEINA DO LIQUIDO SINOVIAL REDUZ A “ DETERIORAÇÃO DA CARTILAGEM ” PROVOCADA
PELO DESGASTE MECÂNICO
Coimbra, Janeiro 2011. A artrose do joelho é uma das doenças mais frequentes na

espécie humana e um dos factores mais importantes para a perda de função no
indivíduo.
A artrose do joelho afectará uma percentagem com significado da nossa população
depois dos 40 anos. A frequência desta no joelho aumenta com a idade. Envolverá
cerca de 20% da população aos 40 anos e quase 90% aos 80 anos.
Um estudo recentemente apresentado por uma equipa de cientistas da Duke University
em Durham, USA, demonstrou e com recurso à utilização de um microscópico atómico,
existir uma relação directa entre uma proteína designada Lubricina e a deterioração da
cartilagem quando sujeita a procedimentos de desgaste (uso e atrito).
Esta relação traduz-se pelo facto da deterioração da cartilagem ter sido
substancialmente menor quando nos processos de experimentação se utilizaram
soluções contendo a Lubricina, em comparação com uma deterioração bem
significativa, nas situações em que não foi usada a referida proteína.
A Lubricina é uma glicoproteina identificada há já alguns anos e está presente no
líquido sinovial, sendo este o lubrificante natural das nossas articulações e que medeia
o seu desgaste mecânico.
Stefan Zauscher, professor de engenharia mecânica e biomateriais, daquela
Universidade e o responsável pelo projecto, crê que os resultados obtidos, lhe
permitem concluir que a Lubricina é determinante para a preservação fisiológica da
cartilagem e que necessariamente esse atributo reológico num futuro próximo, terá
implicações directas na prevenção e no tratamento da doença da cartilagem.
Francisco Santos Silva, director editorial do Genulândia está convicto de que “a
Lubricina utilizada como suplementação articular, será a curto prazo mais uma
alternativa de reforço terapêutico, para os doentes com artrose do joelho, embora haja
necessidade de se efectuarem ainda estudos clínicos com adequada consistência ”
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