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RESUMO 

 

HAYASHI, R.G. Tratamento de Lesões de Cartilagem de Articular de Coelhos Nova 

Zelândia (Oryctolagus cuniculus) com Células Progenitoras Associadas ou Não Associadas 

a Membrana de Colágeno. 2020. 68 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A osteoartrite é uma das doenças mais comuns presentes nas articulações sinoviais, ela é 

responsável por incapacitar milhares de pessoas, jovens, adultos e idosos ao redor do mundo, 

gerando perdas economicas importântes a sociedade pois o indivíduo com problemas 

articulares, por muitas vezes não consegue gerar um saldo positivo à econômia, mas sim gastos 

com saúde pública. As lesões presentes na cartilagem articular podem ter graduação variada, 

sendo que as mais brandas permitem uma recuperação completa e retorno funcional adequado 

da articulação, enquanto as lesões mais graves fazem com que a matriz extracelular presente 

nas articulações seja incapaz de absorver e dissipar as forças atuantes presentes nas articulações, 

além de perder a sua superfície lisa responsável por reduzir o atrito durante sua movimentação. 

Os tratamentos para as lesões de cartilagem articular podem ser medicamentosos ou através de 

procedimentos cirúrgicos, sendo que o primeiro deles é responsável por reduzir a dor do 

paciente, e evitar ou prorrogar a evolução da doença. Já os tratamentos cirúrgicos visam à 

reparação tecidual local e uma função articular mais próxima possível do tecido saudável. 

Apesar disso, nenhum tratamento até hoje conseguiu reestabelecer essas funções 

adequadamente, mas com o avanço da engranharia tecidual, a associação entre células 

progenitoras e scaffolds biológicos têm se tornado uma importante opção na pesquisa e 

tratamento dessas lesões. Para isso, tais ensaios são comumente realizados em modelos animais 

grandes o suficiente para realização da lesão, aplicação de tratamentos e avaliações macro e 

microscópicas, sendo que o coelho se encaixa em todos esses requisitos, além de apoiar a maior 

parte do seu peso nos membros pélvicos, sendo então, semelhante aos humanos. Desta forma, 

o objetivo deste trabalho foi isolar, cultivar e caracterização as células progenitoras 

provenientes da cartilagem articular de coelhos Nova Zelândia (Oryctolagus cuninculus), como 

células progenitoras com características mesenquimais, e verificar seu potencial de aderência 

em um scaffold biológico de colágeno tipo I/III de suíno, e fazer o seu uso autólogo, associado 

e não associado a membrana de colágeno, em lesões de cartilagem realizadas cirúrgicamente, 

para que, após um período de cicatrização de 100 dias fosse realizado a eutanásia destes animais 

e avaliação comparativa macro e microscópica dos tratamento realizados, e por estes resultados 



concluimos que as células progenitoras têm um papel e potencial importante na reparação da 

cartilagem articular junto à engenharia tecidual. 

 

 

Palavras-chave: Chondro-gide. Joelho. Engenharia tecidual. Lagomorfo. Células tronco.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

HAYASHI, R.G. Cartilage lesions of New Zealand rabbits (Oryctolagus cuniculus) treated 

with progenitor cells associated or not with collagen scaffold. 2020. 68 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2020. 

 

Osteoarthritis is one of the most common diseases present in synovial joints, it is responsible 

for incapacitating thousands of young, adults and elderly people around the world, generating 

important economic losses to society because the individual with joint problems, often cannot 

generate a positive balance for the economy, and keep spending on public health. The lesions 

present in the articular cartilage can have varying degrees, the milder ones allow a complete 

recovery and adequate functional return of the joint. However, the most serious injuries cause 

the extracellular matrix present in the joints inability to absorb and dissipate the acting forces 

present in the joints, in addition to losing its flat surface responsible for reducing friction during 

its movement. Treatments for articular cartilage injuries can be through medication or surgical 

procedures, the first one is responsible for reducing the patient's pain and preventing or 

prolonging the disease's progress. Surgical treatments aim at local tissue repair and a joint 

function as close as possible to healthy tissue. Despite this, no treatment to date has managed 

to reestablish these functions properly, but with the advancement of tissue engineering, the 

association between progenitor cells and biological scaffolds has become an important option 

for research and treatment of these lesions. Such tests are commonly performed on animal 

models large enough to perform the lesion, apply treatments and gross and microscopic 

evaluations. Thus, the rabbit fits in all these requirements, and in addition it support most of its 

weight on the pelvic limbs, like humans. And so, the objective of this study was to carry out the 

culture  and characterization of progenitor cells from the articular cartilage of New Zealand 

rabbits (Oryctolagus cuniculus) as progenitor cells with mesenchymal characteristics, to verify 

their adherence potential in a biological collagen type I/III scaffold of swine and do the 

autologous use these cells, with and without scaffold as treatment on cartilage lesions surgically 

performed. And then, after a healing period of 100 days, the euthanasia of these animals was 

performed the comparative evaluation, gross and microscopic, of these treatments, and thereby 

we concluded that the progenitor cells have an important role and potential in the repair of 

articular cartilage along with tissue engineering. 

 

Keywords: Chondro-gide. Knee. Tissue engineering. Lagomorph. Stem cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A cartilagem hialina, possui a função de fazer com que o movimento articular seja com 

o mínimo de atrito, suporte, absorva e distribua o peso dos impactos. Quando ocorre um trauma 

nesta cartilagem, seja ele um processo inflamatório, crescimento ósseo periarticular ou 

alteração no osso subcondral, há um rompimento do equilíbrio entre as vias anabólicas e 

catabólicas, com consequente indução e/ou aumento da atividade de moléculas pró-

inflamatórias seguida de degradação da cartilagem. O dano à cartilagem articular tem 

implicações clínicas importantes, uma vez que a cartilagem possui um potencial limitado de 

cicatrização intrínseca e tende a uma regeneração incompleta pelos condrócitos locais, 

acompanhada de uma formação de um tecido formado por fibrocartilagem com qualidade 

inferior. Sendo assim, dados recentes mostraram que 15 a 18% da população mundial sofrem 

com Osteoartrite (OA), fazendo com que esta seja considerada a terceira doença mais 

incapacitante mundialmente (HOFFMAN et al., 2010; CUCCHIARINI et al., 2014; 

TAFFETANI et al., 2015; CAMARERO-ESPINOSA et al., 2016; Osteoarthritis Reseach 

Society International, 2016; NARANDA et al., 2017; Global Alliance for Musculoeskeletal 

Health, 2019). 

 Atualmente, não existem medicamentos farmacêuticos eficazes para terapia da OA, 

portanto, este tipo de tratamento tem fins apenas para alívio da dor a curto prazo (Jiang et al., 

2019). Convencionalmente, tratamentos físicos podem aliviar a dor na fase inicial desta doença. 

No entanto, esses tipos de tratamentos são demorados e podem causar absenteísmo no trabalho, 

afetando drasticamente a vida do paciente (DEROGATIS et al., 2019; JIANG et al., 2019). 

Além disso, alguns fármacos anti-inflamatórios podem inibir a gravidade da inflamação, mas 

são, em sua maioria, medicamentos esteroidais e hormonais, que podem induzir dependência 

grave, turbulência endócrina e obesidade (REID et al., 2002; DEROGATIS et al., 2019; JIANG 

et al., 2019). 

 Por isso, a intervenção cirúrgica é, por muitas vezes necessárias, embora o reparo da 

cartilagem danificada seja muitas vezes insatisfatório e raramente restaure a função completa 

deste tecido (KERKER et al., 2008; NARANDA et al., 2017). Por isso, na última década, várias 

opções viáveis de regeneração da cartilagem foram introduzidas, e dentre elas a terapia com 

células-tronco mesenquimais/estromais (CTM), as quais possuem efeitos imunomoduladores e 

anti-inflamatórios, que induzem o estabelecimento de um microambiente pró-regenerativo no 

tecido lesionado (PARK et al., 2009; COLOMBINI et al., 2019). Contudo as pesquisas com 

essas células  mesenquimais mostraram-se ainda insatisfatórias para esta lesão, o que nos levou 

a investigar o uso de células progenitoras, as quais  possuem características de células 
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semelhantes a dos condrócitos presentes em tecidos saudáveis, sendo uma fonte alternativa de 

cultura celular para esta doença (MEIRELLES, et al., 2006; SEOL et al., 2012). Atualmente já 

se sabe que as células progenitoras são células precursoras, ou seja, parcialmente diferenciadas 

e comprometidas com uma determinada linhagem celular, sendo estas as primeiras 

descendentes das células tronco destinadas a formar um tecido específico, podendo, portanto, 

se diferenciar em linhagens celulares mais próximas do tecido desejado, facilitando os efeitos 

parácrinos das células nas regenerações específicas de cada tecido (AGGARWAL et al., 2013). 

 Além das técnicas de biologia celular, o uso da engenharia tecidual, vem sendo muito 

descrito como fonte alternativa de tratamentos (BAKHTINA et al., 2014; PARK et al., 2017). 

O campo da engenharia de tecidos da cartilagem articular, que visa reparar, regenerar e/ou 

melhorar a funcionalidade da cartilagem articular lesionada ou doente, despertou intenso 

interesse e possui grande potencial para melhorar a função após a cicatrização da articulação 

lesada (ZHANG et al., 2019). Desta forma, a utilização da engenharia tecidual tem crescido 

como alternativa no tratamento de lesões de cartilagem articular, tanto em humanos quanto em 

animais pelo uso de diversos tipos de scaffolds (arcabouços) (FU et al., 2018). 

 Portanto, sabendo da gravidade das doenças articulares e da falta de tratamentos 

eficazes, este trabalho visa por meio de um modelo experimental lagomorfo analisar diferentes 

tratamentos de lesões articulares com células oriundas de cartilagem articular, associadas e não 

associadas a membrana de colágeno, a fim de observar qual desses tratamentos apresentam um 

melhor prognóstico para estas doenças. 
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2  OBJETIVOS 

 

  2.1 Objetivos Gerais 

 O Objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização das células progenitoras 

provenientes da cartilagem articular de modelo lagomorfo e verificar sua eficácia, através de 

aplicação autóloga e in loco, em lesões de cartilagem articular na tróclea do fêmur de lesões 

cirurgicamente realizadas, com células associadas ou não associadas a membrana de colágeno 

(Chondro-gide®). 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

 Artigo I 

- Cultivar as células provenientes da cartilagem articular de coelhos Nova Zelândia 

(Oryctolagus cuniculus); 

-  Verificar a capacidade de crescimento, proliferação e expansão das células provenientes da 

cartilagem articular de coelhos; 

- Caracterizar as células provenientes da cartilagem articular de coelhos em relação à presença 

e ausência dos marcadores de células mesenquimais; 

- Avaliar o potencial tumorigênico dessas células, a fim de verificar a possibilidade do seu uso 

para estudos in vivo. 

 

 Artigo II 

- Avaliar a capacidade de aderência das células progenitoras à membrana de colágeno 

(Chondro-gide®); 

- Avaliar a qualidade do processo de cicatrização após o uso autólogo das células progenitoras 

associadas ou não a membrana de colágeno como tratamento de lesões articulares na tróclea do 

fêmur de lesões realizadas através de artrotomia exploratória.  
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3 ARTIGO I – IMUNOFENOTIPAGEM DE CÉLULAS PROGENITORAS DE 

CARTILAGEM ARTICULAR DE COELHOS NOVA ZELÂNDIA (Oryctolagus 

cuniculus) 

 

Rafael Gonçalves Hayashi1, Jéssica Borghesi1, Lara Carolina Mario1, Adriana Raquel de 

Almeida da Anunciação1, Mariana Ferreira Lima1, Maria Angélica Miglino1, Phelipe de 

Oliveira Favaron1, Ana Claudia Oliveira Carreira1,2 

 

1Departament of Surgery, School of Veterinary Medicine and Animal Science, University of 

São Paulo (FMVZ-USP), São Paulo, Brazil. 

 

2Cell and Molecular Terapy Center (NUCEL),  School of Medicine, - University of São Paulo, 

São Paulo, Brazil. 

 

*Submetido à Cytotherapy 

 

RESUMO 

 O coelho Nova Zelândia (Oryctolagus cuniculos) é uma espécie que tem sido 

amplamente utilizada como modelo animal experimental para estudos in vivo de diversas 

doenças que acometem o homem devido sua semelhança no processo de placentação, seu baixo 

custo e fácil manuseio. Uma das utilizações desse modelo visa o estudo de doenças que 

acometem as cartilagens articulares, pois tais doenças geram um grande prejuízo econômico a 

sociedade, pois até hoje, não há um tratamento que faça com que este tecido cartilaginoso, 

quando lesado, consiga formar um tecido cicatricial com a mesma qualidade de absorção, 

dispersão de forças atuantes e movimento indolor da articulação que o tecido original ali antes 

presente. Isto faz com que o indivíduo, deixe de ter uma vida economicamente ativa e acabe 

gerando custos de saúde à sociedade. Portanto, o estudo da cartilagem e de células progenitoras 

provenientes da cartilagem desse modelo lagomorfo é de suma importância para a realização 

de uma adequada caracterização dessas células com característica mesenquimal, para avaliar 

seu possível uso em medicina regenerativa. Neste trabalho descrevemos o isolamento e 

caracterização de células provenientes de cartilagem de coelho visando a translação deste tipo 

celular em espécie específica para a Medicina regenerativa de joelho. 
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Palavras chave: Células-progenitoras, células-tronco mesenquimais, condrócitos, lagomorfo, 

cultivo 

 

 3.2 INTRODUÇÃO 

A cartilagem hialina, também chamada de cartilagem articular, é um tecido conjuntivo 

especializado e está presente nas articulações sinoviais, também chamadas de diartroses, que 

compreendem as articulações móveis do ombro, cotovelo, joelho e quadril. Sua função é fazer 

com que o movimento articular suporte, absorva e distribua o peso dos impactos, diminuindo, 

portanto, o atrito (TAFFETANI et al., 2015; CAMARERO-ESPINOSA et al., 2016). Os 

principais constituintes da cartilagem articular são células especializadas chamadas de 

condrócitos, que ficam embebidos em uma matriz extracelular altamente hidratada e 

organizada, constituída predominantemente de fibras de colágeno e proteoglicanos 

(HOFFMAN et al., 2010). Essa estrutura organizada fornece a viscoelasticidade necessária para 

as propriedades mecânicas da cartilagem hialina que recobre as superfícies articulares dos ossos 

longos (PIERMATTEI, FLO E DECHAMP, 2009).  

Diante de traumas na cartilagem, consequentes de processos inflamatórios, crescimento 

ósseo periarticular e alteração no osso subcondral, há um rompimento do equilíbrio entre as 

vias anabólicas e catabólicas, com consequente indução e/ou aumento da atividade de 

moléculas pró-inflamatórias e degradação da cartilagem (HOFFMAN et al., 2010; MAINIL-

VARLET et al., 2010). O dano à cartilagem articular tem implicações clínicas importantes, uma 

vez que a cartilagem possui um potencial limitado de cicatrização intrínseca e tende a uma 

regeneração incompleta pelos condrócitos locais, acompanhada da formação de fibrocartilagem 

inferior (CUCCHIARINI et al., 2014; NARANDA et al., 2017). 

A intervenção cirúrgica é frequentemente a melhor opção de tratamento, embora o reparo 

da cartilagem danificada seja muitas vezes insatisfatório e raramente restaure a função completa 

do tecido (KERKER et al., 2008; NARANDA et al., 2017). Na última década, várias opções 

viáveis de regeneração da cartilagem foram introduzidas na prática clínica, dentre elas a terapia 

com células-tronco mesenquimais (CTM) (CAMARERO-ESPINOSA et al., 2016; NARANDA 

et al., 2017). As CTMs têm ganhado um interesse significativo, desencadeando o design de 

vários ensaios que comprovam a segurança e, ao mesmo tempo, fornecem resultados 

preliminares promissores de eficácia (COLOMBINI et al., 2019). As CTMs apresentam efeitos 

imunomoduladores e anti-inflamatórios, que induzem o estabelecimento de um microambiente 

pró-regenerativo no tecido lesionado (PARAROLINI et al., 2008; COLOMBINI et al., 2019). 

Estas células têm sido utilizadas através da implantação local; da aplicação sistêmica; 
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combinadas com a terapia gênica; e através da engenharia tecidual (BAKHTINA et al., 2014; 

PARK et al., 2017).   

 E o coelho é um animal comumente usado em modelos pré-clínicos para ortopedia, mais 

especificamente osso, cartilagem articular, reconstrução ligamentar e lesão em medula espinhal 

e até de medicina regenerativa cardiovascular (MAPARA et al. 2012; BAKHTINA et al., 2014). 

Embora as CTMs de coelho sejam investigadas para estes fins, elas não foram totalmente 

caracterizadas em termos de imunofenótipo e potencial de diferenciação. Dessa forma, neste 

estudo, características imunofenotípicas das células progenitoras oriundas de cartilagem 

articular de coelhos foram determinadas através de ensaios quali e quantitativos; também foi 

caracterizado o potencial de diferenciação multipotente das CTMs; além da avaliação do seu 

potencial tumorigênico. 

 

 3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  3.3.1 Animais Utilizados 

Todos os procedimentos realizados nesse projeto de pesquisa foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP) sob o protocolo nº1215180216.  E 

foram utilizados dois coelhos Nova Zelândia (Oryctolagus cuniculus) com idade aproximada 

de um ano, machos, para a obtenção das células progenitoras oriundas de cartilagem articular. 

Para tal, foram isolados fragmentos de cartilagem, de aproximadamente 6 mm2, das articulações 

úmero-radio-ulnar, escapulo-umeral, femoro-tibio-patelar, e coxo-femoral. 

 

  3.3.2 Cultivo das Células Progenitoras da Cartilagem Articular 

 Após a coleta, os fragmentos de cartilagem foram lavados três vezes em solução de 

fosfato salina (PBS) contendo 5% de penicilina/estreptomicina (Invitrogen, Cat. 15140-122, 

Carlsbad, CA, USA) e, submetidas à digestão enzimática com colagenase (proporção de 1:10, 

Sigma-Aldrich, M9445-10UG) por 6 horas a 37ºC. Passado esse período, as células foram 

centrifugadas a 400 xg por 3 minutos, e o sobrenadante descartado. O precipitado celular foi 

ressuspendido em 3 meios de cultivo distintos, sendo estes: DMEM High Glucose (LGC 

Biotecnologia, Cat. BR30003-05, Cotia, SP), ALPHA MEM (LGC Biotecnologia, Cat. 

BR3007-05, Cotia, SP); e HAM’s F-12 (LGC Biotecnologia, Cat. BR30004-05, Cotia, SP), 

suplementados com 15% de soro fetal bovino (SFB) (LGC, Biotecnologia, Cat. BR330110 01, 

Cotia, SP), 1% de aminoácidos essenciais (Cat BR30238-01; LGC Biotecnologia), e 1% de 
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penicilina/streptomicina. As placas foram mantidas em incubadora atmosférica úmida a 37ºC e 

5% de CO2. 

 

  3.3.3 Análise Morfológica 

Para descrição da morfologia das células derivadas do cultivo de cartilagem articular, as 

amostras foram avaliadas periodicamente e fotografadas em média a cada 3 dias através de um 

microscópio invertido (NIKON ECLIPSE TS-100) para análise do crescimento das células. 

 

  3.3.4 Teste de Criopreservação 

Para o teste de criopreservação, as células foram submetidas à digestão enzimática com 

tripsina 0,25% (LGC Biotecnologia, Cat. BR30042-01, Cotia, SP) por 5 minutos a 37ºC. 

Posteriormente, 1x106 células foram ressuspendidas em 1mL de meio de congelamento (90% 

de SFB e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO, Cat 13-0091.01; LGC Biotecnologia) e distribuídas 

em criotubos (Corning Cat.430055, NY, USA). Estes criotubos foram acondicionados no 

aparelho Mister Froozen e mantidos em freezer -80°C por 24 horas. Em seguida, os tubos foram 

transferidos para nitrogênio líquido, onde permaneceram armazenados constituindo um banco 

de células, que quando necessário, foram submetidas ao descongelamento rápido no banho-

maria a 37oC, e então, colocadas novamente no cultivo em placas aderentes de 100 mm. 

 

  3.3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), amostras das células foram colocadas 

em cultivo sobre lamínulas de vidro de 24mm. Após aderência nas lamínulas, as células foram 

fixadas em glutaraldeído 2,5%, lavadas em tampão fosfato a 0,1M pH 7,4, e pós fixadas em 

tetróxido de ósmio a 1%, seguido de desidratações contínuas em álcool etílico. Por fim, as 

mesmas foram desidratadas a seco em ponto crítico (Balzers CPD 020), e posteriormente, as 

amostras foram colocadas em suporte metálico para revestimento em ouro (“sputtering” 

Emitech K550), e para análise dos resultados foi utilizado o microscópio eletrônico ME Leo 

435VP (CADI-FMVZ). 

 

  3.3.6 Ensaio Colorimétrico de Metabolismo Celular com MTT 

 O ensaio de metabolismo celular com MTT (Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil )-2,5- 

difenil-2H-tetrazólio) baseou-se no protocolo de Borghesi et al. (2017). Resumidamente, foram 

semeadas 1x103 células por poço em placa de 96 poços em 3 meios de cultutivo distintos 

(DMEM High Glucose, ALPHA MEM, e HAM’S F12),conforme descrito acima. Após 24, 48 
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e 72 h, foram adicionados 10μL de MTT a 5 mg/mL (número de catálogo V-13154; Life 

Technology) e a placa foi incubada por 1 hora a 37°C. Após este tempo, a solução de MTT foi 

removida e 100μl de DMSO foram adicionados. Foi realizada a leitura em espectrofotômetro 

Thermo Scientific Multiskan FC (Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA) ao comprimento 

de onda 540nm. Os resultados obtidos foram plotados em um gráfico utilizando o programa 

GraphPad versão 5 (GraphPad Software, CA, USA) 

 

  3.3.7 Imunofluorescência 

Para o ensaio com imunofluorescência uma placa de 24 poços foi preparada com 

lamínulas estéreis com células em passagem quatro de cultivo celular. Foram semeadas 1x104 

células por poço e incubadas por 48 horas. Em seguida, o meio de cultivo foi retirado e as 

células fixadas em paraformaldeído 4% durante 20 minutos a temperatura ambiente. O 

protocolo foi o mesmo utilizado por Santos et al. (2017). Foram utilizados os anticorpos 

primários: Oct-4 (SC-4420, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Nanog (n-17, SC30331, 

Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Vimentina (SC-73259, Santa Cruz Biotechnology, 

Inc, Europe), ß-tubulina (SC47751, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), PCNA-3 (SC-46, 

Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD105 (Abcam, ab53321, Cambrige, UK), CD34 

(555824, BD Pharmygen, São Paulo, Brasil), CD90/Thy-1 (Abcam, ab225, Cambrige, UK),  

diluídos em PBS contendo 2% albumina sérica bovina na concentração de 1:50. Em seguida, 

as células foram lavadas com PBS, e incubadas com os respectivos anticorpos secundários 

marcados com FITC durante 30 minutos. As células foram lavadas com PBSA, incubadas com 

DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol, Sigma-Aldrich, 32670-5MG-F) e, novamente lavadas e as 

lâminas foram montadas para visualização no microscópio de fluorescência LSM 510 (Carl 

Zeiss Microscopy, Jena, Germany) nas objetivas de 20x e 40x. 

 

  3.3.7 Citometria de Fluxo 

A análise imunofenotípica foi realizada por citometria de fluxo. Para isso, 1x105 células, 

em passagem quatro de cultivo celular, foram coletadas e fixadas em paraformaldeído 4% por 

20 minutos a temperatura ambiente, lavadas duas vezes em PBS e, a seguir, incubadas com os 

anticorpos primários (diluição 1:100) durante 30 minutos a 4°C. Após este período, as células 

foram incubadas com os anticorpos secundários (diluição 1:500) por 30 minutos a 4°C. Em 

seguida, as células foram incubadas com os respectivos anticorpos secundários para cada 

anticorpo primário por 30 minutos a temperatura ambiente, centrifugadas novamente e lavadas 

em PBS, e, então, ressupendidas em PBS para serem analisadas por um citometro de fluxo BD 
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FACSAriaII (Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), sendo que os controles foram realizados 

utilizando células não marcadas expostas apenas ou não ao anticorpo secundário não específico, 

e para cada amostra, 10.000 eventos foram coletados. Os anticorpos primários utilizados foram: 

Oct ¾ (SC-4420, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Nanog (n17, SC-30331, Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, Europe) Vimentina (SC-73259, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), 

ß-tubulina (SC-47751, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Citoqueratina 18 (SC-323291, 

Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD34 (555824, BD Pharmygen, São Paulo, Brasil) 

CD73 (SC-14684, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD105 (ab53321, Cambrige, UK), 

CD117/c-kit (A4502, Agilent DAKO, US) e PCNA (SC-46, Santa Cruz Biotechnology, Inc, 

Europe). Os dados foram analisados usando o software FlowJo versão 9.9.6. 

 

  3.3.9 Diferenciação Adipogênica e Osteogênica das Células 

Aproximadamente 1x104 células (condição para diferenciação) e 5x10³ (condição 

controle) foram cultivadas em placas de 24 poços, até a confluência 80%. Nesta ocasião, todo 

o meio de cultura foi removido e 1mL de meio de indução para diferenciação adipogênica 

(A1007001, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA) e diferenciação osteogênica 

(A1007201, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA) foram adicionados nas células das 

condições teste e meio DMEM High Glucose acrescido de 15% SFB para células da condição 

controle. Após 14 dias, as células diferenciadas em adipócitos, osteócitos e seus controles 

tiveram seu meio removido e foram fixadas em paraformaldeído 4% por 15 minutos à 

temperatura ambiente.  

As células submetidas à diferenciação adipogênica e seus controles foram coradas com a 

solução de Oil Red por 5 minutos, lavadas em álcool 70%, água corrente e depois contra-coradas 

com hematoxilina por 2 minutos. As células diferenciadas em osteócitos e os seus controles 

foram lavadas em água destilada e coradas com solução de nitrato de prata a 5% ao abrigo da 

luz por 30 minutos. Em seguida foram lavadas em água destilada, expostas a lâmpada de 100W 

por 60 minutos para coloração por Von Kossa e então, lavadas rapidamente com tiossulfato de 

sódio a 5% e então contra-coradas com hematoxilina. 

 

  3.3.10 Diferenciação Condrogênica 

 Para a diferenciação condrogênica , as células foram lavadas com PBS, tripsinizadas e 

aproximadamente 2x106 células ressuspendidas em 2mL do meio de diferenciação 

condrogênica (A1007101, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA). Essas células foram 
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novamente centrifugadas e o agregado de celulas foi colocado na estufa. Metade do meio foi 

trocado duas vezes por semana durante um período de 21 dias. 

  Após o período de diferenciação, as células foram lavadas com PBS e fixadas em 4% 

de paraformaldeído durante 2h. Em seguida, foram diafanizadas em banhos sucessivos de álcool 

etílico em concentrações crescentes (50, 70 e 90%), seguidos de 3 banhos em álcool 100% com 

duração de 10 minutos cada. Ao final, a amostra foi submetida a dois banhos de xilol com 

duração de 5 minutos, colocada em banho de paraplast líquida a 60ºC em estufa seca por 30 

minutos e incluídas em paraplast. Após inclusão, cortes de 5µm foram realizados em micrótomo 

automático e colocados sobre lâminas, e ao final, as amostras foram coradas com Tricrômio de 

Masson. 

 

  3.3.11 Análise do Potencial Tumorigênico 

Para verificar a segurança na utilização das células derivadas da cartilagem articular, 

aproximadamente 1x106 células foram inoculadas via subcutânea no membro pélvico direito de 

dois camundongos Balb-c nudes machos (6-8 semanas de idade) durante 8 semanas. 

Semanalmente os animais foram avaliados para observar a possível formação tumoral. E 

Passado esse período foi realizada a eutanásia dos animais, e coletado amostras de coração, 

pulmão, fígado, rim e baço. Estas amostras foram fixadas em paraformaldeído 4% e após 48 

horas, os tecidos foram processados e incluídos em parafina. Cortes de 5µm foram aderidos em 

lâminas histológicas e corados em hematoxilina e eosina (H.E.)  e, então, analisadas no 

microscópio Olympus light microscope (CX 31 RBSFA). 

 

 3.4 RESULTADOS 

 

  3.4.1 Isolamento e Análise Morfológica das Células Progenitoras da Cartilagem 

Articular 

Durante o cultivo primário, após 8 horas, mesmo com a digestão enzimática da 

cartilagem não foi possível que todo o material fosse digerido, restando explantes com células 

ainda sendo liberadas e, portanto, foram mantidos no cultivo primário.  

Com 24 horas foi possível visualizar as primeiras células aderindo à placa de cultivo e, 

após 3 dias, visualizou-se a formação de colônias, com alta densidade de células progenitoras. 

As células apresentavam aspecto arredondado, e à medida que elas se posicionavam na periferia 

da colônia, obtinham formato mais alongado (Figura 1A). 
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Foi observado que as células possuíam um formato fibroblastóide, com citoplasma 

alongado e em algumas destas células, durante a análise morfológica foi possível notar processo 

de divisão celular evidenciado pela presença de dois núcleos em seu citoplasma (Figura 1B). 

 Após 5 dias de cultivo, as células atingiram 80% de confluência, sendo, então, 

congeladas e após 7 dias, foram descongeladas para verificação de sua viabilidade. E após o 

descongelamento as células não alteraram seu tempo de crescimento em cultivo (Figura 1C), 

além de manter os aspectos morfológicos fibroblastóides com citoplasma alongado e núcleo 

centralizado (Figura 1D). O cultivo foi expandido até a passagem sete, não apresentando 

nenhuma alteração em sua morfologia. 

 

  3.4.2 Ensaio Colorimétrico de Metabolismo celular com MTT 

Através do ensaio com MTT foi possível eleger o meio de cultivo mais eficaz em termos 

de crescimento celular das células progenitoras da cartilagem articular. Dentre os meios 

avaliados, observou-se que o DMEM High Glucose foi o mais eficiente de todos, pois foi o que 

permitiu obter um crescimento contínuo e maior durante as 72 horas analisadas (figura 1E). 

Observou-se que o meio ALPHA MEM suplementado, promove um crescimento celular 

evidente nas primeiras 48 horas do cultivo, porém, após esse período, promove um retardo no 

crescimento celular (figura 1E). O HAM’S F-12 suplementado foi menos eficiente, pois teve 

uma taxa de crescimento celular inferior aos demais meios (Figura 1E).  
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Figura 1: Cultivo celular visualizado por microscopia de luz; microscopia eletrônica de 

varredura; e ensaio colorimétrico de metabolismo celular por MTT. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: [A] aumento de 4x. observar colônia e população de células progenitoras; [B] 

aumento de 20x. Célula progenitora com citoplasma (CYT) alongado característico e seu núcleo 

(NUC) em processo de replicação; [C] aumento de 4x. Placa de cultivo com 90% de 

confluência, passível de expansão; [D] notar na microscopia eletrônica de varredura células 

progenitoras com morfologia homogênea, apresentando aspecto achatado, alongado e 

fibroblastóide com núcleo (NUC) e citoplasma (CYT); [E] gráficos representando o método de 

avaliação de metabolismo celular por MTT utilizando três diferentes meios de cultivo. 
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  3.4.3 Imunofluorescência 

 A análise de imunofluorescência foi realizada a fim de verificar a expressão dos 

marcadores de citoesqueleto (β-tubulina; vimentina); células-tronco mesenquimais 

(CD90/Thy1 e CD105); pluripotência (Nanog e Oct-4); proliferação celular (PCNA); e 

hematopoese (CD34) (figura 2). Foram observadas expressões positivas para os marcadores de 

células-tronco mesenquimais, com exceção do CD90, citoesqueleto, pluripotência e 

proliferação celular. Por outro lado, não houve expressão para o marcador CD34 (Figura 2). 

 

Figura 2: Imunofenotipagem das células progenitoras provenientes da cartilagem articular 

através de imunofluorescência. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Marcação dos núcleos celulares com DAPI, azul, e com FITC, em verde, para 

marcadores vimentina (A), β-tubulina (B), CD105 (D), Oct-4 (E), Nanog (F) e PCNA (H). 

Ausência de expressão do marcador CD90/Thy1 (C) e CD34 (G). 
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  3.4.4 Citometria de Fluxo 

Em relação aos marcadores de citoesqueleto, a expressão de diferentes marcadores foi 

analisada na passagem quatro de cultivo celular. Foi observada marcação para vimentina de 

52,56%; β-tubulina de 28,49%; e de CK-18 de 21,49% (Figura 3A). Foi observada uma alta 

expressão do marcador mesenquimal CD105 (71,15%), e intermediaria para CD73 (10%). 

Porém para o CD90/Thy1, a expressão foi de apenas 1,39% (Figura 3B). Quando analisado a 

pluripotência das células, foi possível observar uma baixa expressão de Nanog (6,56%) e Oct-

4 (4,2%) (Figura 3C). Para o marcador de células precursoras hematopoiéticas, CD117/c-kit, 

foi encontrada uma expressão de 44,92%; enquanto para células hematopoiéticas, CD34, houve 

uma baixa expressão (3,59%) (Figura 3D). Em contrapartida, houve uma alta expressão do 

marcador de proliferação celular PCNA de 68,5% (Figura 3E). 

 

Figura 3: Histograma da imunofenotipagem parcial das células progenitoras da cartilagem de 

coelhos Nova Zelândia em passagem quatro por citometria de fluxo. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Análise por citometria de fluxo com anticorpo vimentina (52,56%); B-tubulina 

(28,49%); CK18 (21,49%); CD105 (71,15%); CD90 (1,39%); CD73 (10%); Nanog (6,56%); 

Oct-4 (4,2%); CD34 (3,59%); CD117 (44,92%) e PCNA (68,5%). 
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  3.4.5 Diferenciação Celular 

As células progenitoras foram mantidas em meio de indução osteogênicas e adipogênicas 

por 14 dias. Na diferenciação condrogênica, corada com Tricrômio de Masson, foram 

observadas células que perderam sua arquitetura original para um formato similar ao de 

condrócitos, apresentando colágeno em sua matriz extracelular (Figura 4A). Na diferenciação 

osteogênica foi utilizada a coloração de Von Kossa onde foi observado que as células perderam 

seu formato original apresentando uma matriz extracelular com pontos de calcificação (Figura 

4B). A diferenciação adipogênica corada com Oil Red apresentou células que perderam seu 

formato fibroblastóide ficando com membrana celular mais arredondada, núcleo menos 

centralizado e com vacúolos em seu citoplasma (Figura 4C).  

 

  3.4.6 Análise do Potencial Tumorigênico das Células in vivo 

Dois camundongos Balb-c nudes receberam aplicação de células progenitoras de 

cartilagem, a fim de verificar seu potencial tumorigênico in vivo. As células permaneceram 

inoculadas por 60 dias nos animais, os quais durante este período não apresentaram nenhuma 

alteração morfológica macroscópica e de peso. Após a eutanásia, uma nova avaliação 

macroscópica foi realizada, sendo possível observar que não houve a presença de nódulo 

tumoral no local da aplicação ou em outras partes do corpo (Figura 4D). Além disso, não houve 

nenhuma alteração microscópica no fígado, pulmão, rim, coração e baço (Figura E-I). 
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Figura 4: Fenotipagem das células progenitoras da cartilagem articular através das suas 

diferenciações e teste tumorigênico em camundongo imunodeprimido. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Em [A] diferenciação condrogênica corado com Tricromio de Masson; [B] 

diferenciação osteogênica corado pelo método Von Kossa; [C] diferenciação adipogênica 

corado através de Oil Red; [D] Camundongo Balb-c nude após a eutanásia; de [E-I] as análises 

histológicas realizadas coradas com hematoxilina eosina (HE): [E] baço; [F] rim com presença 

dos glomérulos (seta); [G] fígado apresentando um hepatócito (seta); [H] pulmão  com alvéolo  

(seta) [I] coração com células do miocárdio (seta). 

 

 3.5 DISCUSSÃO  

As células tronco mesenquimais (CTM) tem se tornado uma ferramenta importante no 

tratamento de lesões do tecido cartilaginoso, devido ao seu potencial de auto renovação e 

diferenciação em células que formam o tecido mesodermal (ABDALLAH e KASSEM, 2008). 

 O coelho é um animal amplamente utilizado em modelos pré-clínicos para avaliar 

abordagens de medicina regenerativa. Entretando, ainda são necessários estudos para avaliar o 

potencial das CTMs dessa espécie para ser um modelo de tradução viável (BAKHTINA et al., 
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2014). Para isso, investigamos a capacidade das células progenitoras isoladas da cartilagem de 

coelho como fonte de células para regeneração da cartilagem articular, com foco no 

estabelecimento de um protocolo para cultura e caracterização dessas células, além de avaliar 

seu potencial de diferenciação por imunofenotipagem e potencial de tumorigenicidade in vivo. 

 Segundo a Sociedade Internacional para terapia Celular (International Society for 

Cellular Therapy ISCT), um dos critérios estabelecidos para uma célula ser classificada como 

CTM é que ela seja isolada de uma população de células com base em sua aderência seletiva à 

superfície do plástico, em cultura (BYDLOWSKI et al., 2009; GALIPEAU et al., 2016). No 

nosso estudo, as células progenitoras de cartilagem articular foram isoladas e demonstraram 

adesão ao plástico, mesmo após onze sucessivas passagens e descongelamento. Além do mais, 

o formato fibroblastóide das células permaneceu constante após todos os procedimentos, indo 

de acordo com os achados de Fei et al. (2013) e Borghesi et al. (2017). 

Quando as células foram cultivadas em três meios de cultivo diferentes (DMEM HIGH, 

ALPHA MEM e HAM's F12) e avaliadas pelo ensaio colorimétrico com MTT, foi possível 

observar um maior metabolismo celular na presença de meio DMEM HIGH, indicando maior 

crescimento e viabilidade celular. Esses dados mostram que as células necessitaram de uma 

concentração maior de glicose para desenvolverem suas atividades metabólicas, fato esse que 

já foi demonstrado ser um passo crucial na adaptação de células-tronco mesenquimais após a 

implantação. Isso ocorre devido à incapacidade das CTMs utilizarem rapidamente as reservas 

intracelulares, necessitando da glicose livre como fonte primária de energia (MOYA et al., 

2017). 

É bem estabelecido que para uma célula ser classificada como CTM é necessário que haja 

a expressão de marcadores mesenquimais e negatividade para marcadores hematopoéticos 

(WILSON et al., 2019). Portanto, analisamos os imunofenótipos das células durante a passagem 

quatro, tanto por citometria de fluxo quanto por imunocitoquimica. Nossos resultados 

mostraram que não houve expressão do marcador hematopoiético CD34, indo de acordo com o 

preconizado pela ISCT, e por outros estudos que também não encontraram expressão para esse 

marcador em células mesenquimais isoladas de coelhos (BORGHESI et al., 2017; ZOMER et 

al., 2018). 

Também foram avaliados marcadores de células-tronco citoesqueléticas e mesenquimais, 

como vimentina e CK-18, que são filamentos intermediários, e β-tubulina, uma proteína da 

membrana do microtúbulo (COULOMBE e OMARY, 2002; CHANG e GOLDMAN, 2004). 

Uma alta expressão desses marcadores foi encontrada nas células progenitoras isoladas da 

cartilagem de coelhos, sugerindo que nossa cultura foi heterogênea na composição, 
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apresentando células mesenquimais e epiteliais. Segundo Borghesi et al. (2017) células isoladas 

da membrana amniótica de coelhos também apresentam essa heterogeneidade. No entanto, 

pode-se assumir que houve prevalência de células mesenquimais, uma vez que o método 

utilizado para o isolamento celular utilizado foi com a enzima colagenase, e o formato 

fibroblastóide foi observado em toda a cultura ao longo das passagens celulares (PAROLINI et 

al., 2008). 

Quando marcadores mesenquimais mais específicos foram avaliados em nosso estudo, 

notou-se uma alta expressão de CD105 e CD73, porém baixa para CD90. Esses resultados 

contraditórios também já foram descritos por outros autores (MARTÍNEZ-LORENZO et al. 

2009; BAKHTINA et al., 2014). No estudo conduzido por Bakhtina et al. (2014) foi encontrado 

ausência de expressão de CD90 em células mesenquimais da medula óssea de coelhos. Além 

disso, Martínez-Lorenzo et al. (2009) encontraram 40,5% da expressão de CD90 e expressão 

negativa de CD73 e CD105 em CTMs de tecido adiposo de coelho. Segundo Zomer et al. (2018) 

as disparidades nos resultados podem ser devido a anticorpos inespecíficos, uma vez que os 

anticorpos anti-coelho não estão amplamente disponíveis. Além disso, diferenças na passagem 

de células usadas em cada estudo e variações nas metodologias de isolamento podem afetar os 

resultados (ZOMER et al., 2018). 

Sabe-se que os fatores de transcrição Nanog e Oct-4 estão envolvidos na regulação da 

pluripotência, auto renovação e proliferação de células tronco embrionárias e adultas 

(MUSIAL-WYSOCKA et al., 2019). Quando esses marcadores foram analisados em nosso 

estudo, encontramos baixa expressão de ambos nas células progenitoras isoladas da cartilagem. 

No entanto, esses fatores de transcrição podem ser expressos em níveis baixos nas CTMs de 

passagem precoce e podem diminuir gradualmente ao longo do tempo (HAN et al., 2014). Além 

disso, houve alta expressão do marcador PCNA, tanto por citometria de fluxo, quanto por 

imunocitoquimica, mostrando que a capacidade de proliferação das células não foi afetada. 

 Essas características nos fazem inferir que as células progenitoras isoladas da cartilagem 

do coelho apresentam potencial para responder a lesão e migrar para zonas defeituosas da 

cartilagem (XUE et al., 2019).  

Apesar de apresentarem imunofenótipo distinto, as células progenitoras provenientes da 

cartilagem foram capazes de se diferenciarem in vitro em três linhagens diferentes com 

características adipogênicas, osteogênicass e condrogênicas. Um grande potencial de 

diferenciação de CTMs de coelhos também já foi demonstrado por outros autores (BAKHTINA 

et al., 2014; LIU et al., 2018). 
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Após o isolamento, caracterização e diferenciação das células progenitoras isoladas da 

cartilagem de coelho, que são pré-requisitos para definir uma célula-tronco, foi realizado o 

ensaio de potencial tumorigênico in vivo para avaliar a segurança do seu potencial uso na 

medicina regenerativa. E após 60 dias da aplicação das células em camundongos Balb-c nude, 

foi constatado que não houve nenhuma formação de trombo, tumor, ou qualquer alteração 

macro e microscópica na pele, baço, fígado, rins, coração e pulmão. Este resultado confirma 

descrições anteriores sobre a segurança de células mesenquimais provenientes de coelho 

(BORGHESI et al., 2017).  

 

 3.6 CONCLUSÃO 

Os condrócitos são originários de células progenitoras mesenquimatosas e apesar da sua 

importância, eles têm potencial de crescimento e regeneração tecidual limitado quando 

lesionados, levando a uma capacidade limitada da cartilagem para recuperar em resposta a 

lesões. Desta forma, estudos, principalmente na área de engenharia tecidual, têm sido realizados 

para promover possíveis tratamentos para regeneração tecidual, fazendo com que o 

estabelecimento do cultivo, isolamento e caracterização das células progenitoras provenientes 

da cartilagem articular seja de suma importância para a evolução nesta área da pesquisa. 

 Neste trabalho demonstramos o isolamento e caracterização de células progenitoras de 

cartilagem de coelho, indicando uma fonte eficiente e segura para a Medicina Regenerativa de 

joelho para diferentes espécies animais. 
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RESUMO 

Os danos na cartilagem relacionados ao trauma ou à osteoartrite resultam no declínio funcional 

das articulações e representam um grande problema de saúde pública. Recentemente, o papel 

reparador das células-tronco mesenquimais/progenitoras na reconstrução da cartilagem 

articular tem chamando cada vez mais atenção. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi testar 

o potencial da regeneração da cartilagem articular lesionada com a aplicação de células 

progenitoras provenientes da cartilagem articular de coelhos Nova Zelândia (Oryctolagus 

cuniculus), aderidas ou não à membrana de colágeno. Para tal, 12 coelhos foram submetidos à 

artrotomia exploratória, onde foram realizadas lesões articulares de 3mm na troclea do fêmur 

esquerdo dos animais que, em seguida, foram randomicamente distribuídos em quatro grupos 

experimentais, sendo: controle da lesão (n=3); tratados com células progenitoras (n=3); tratados 

com membrana de colágeno (n=3); e tratados com a associação de células progenitoras e 

membrana de colágeno (n=3). Após 100 dias, foi realizada a eutanásia dos animais e as 

articulações femoro-tibio-patelar tratadas foram coletadas para análise. Nossos resultados, 

demonstraram que as células progenitoras provenientes da cartilagem articular possuem 

potencial de adesão a scaffolds biológicos e que o tratamento da lesão dessa cartilagem articular 

com essas células, sendo estas associadas ou não a membrana de colágeno, apresentaram uma 

significante melhora no processo de cicatrização, concluindo que estas células possuem um 

importante papel na regeneração da cartilagem articular. 
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Palavras chave: osteoartrite, artrose, células tronco, scaffold, lagomorfo 

 

 4.2 INTRODUÇÃO 

Durante a vida, a cartilagem articular é vulnerável a múltiplos fatores de danos, incluindo 

trauma, sobrecarga, envelhecimento e inflamação. Dentre esses danos, a osteoartrite (OA) 

ganha destaque devido a sua alta incidência e capacidade de promover distúrbios físicos e 

mentais (ZHANG et al., 2019; WU et al., 2020). Essa doença é caracterizada por anormalidade 

irreversível e disfunção da cartilagem articular, bem como dos tecidos adjacentes, resultando 

em destruição total da articulação (CUCCHIARINI et al., 2014; SMITH et al., 2014; ZHANG 

et al., 2019; KOLASINSKI et al., 2020; WU et al., 2020). Dados mostram que 15 a 18% da 

população mundial sofrem com a OA (DAMEN et al., 2019), sendo considerada a terceira 

doença mais incapacitante, perdendo apenas para diabetes e demência (Osteoarthritis reseach 

Society International, 2016; Global Alliance for Musculoeskeletal Health, 2019).   

Atualmente, não existem medicamentos eficazes universalmente aceitos para terapia da 

OA, exceto para fins de alívio da dor a curto prazo (JIANG et al., 2016). Convencionalmente, 

tratamentos físicos como repouso, redução do peso, utilização de bengalas e aplicação 

compressas de água quente, podem aliviar a dor na fase inicial da OA. No entanto, esses tipos 

de tratamentos são demorados e podem causar absenteísmo no trabalho, afetando drasticamente 

a qualidade de vida do paciente (DEROGATIS et al., 2019; JIANG et al., 2016). Além disso, 

alguns fármacos anti-inflamatórios podem inibir a gravidade da inflamação, mas são, em sua 

maioria, medicamentos esteroidais e hormonais, que podem induzir dependência grave, 

turbulência endócrina e obesidade (REID et al., 2002; DEROGATIS et al., 2019; JIANG et al., 

2016).  

Os tratamentos cirúrgicos disponíveis consistem em desbridamento da cartilagem 

articular, microfraturas do osso subcondral, enxerto osteocondral autólogo, osteotomias para 

realinhamento da articulação e transferência de peso para uma área sem lesão articular (GOU 

et al., 2019; PALMER et al., 2019; BOEHM et al., 2020). Em casos avançados de OA a única 

opção terapêutica é a substituição total ou parcial da articulação. No entanto, a cirurgia é 

invasiva e dolorosa, e os pacientes precisam de um longo período de recuperação com alto risco 

de complicações. Portanto, as terapias atuais não são efetivas na regeneração da cartilagem 

(JIANG et al., 2016; PALMER et al., 2019). 

Em contraste, os efeitos potenciais das células-tronco mesenquimais/progenitoras 

(CTMs) na homeostase e remodelagem tecidual tem recebido um interesse crescente na área da 

medicina regenerativa (NIE et al., 2012; ZHANG et al., 2019). Sabe-se que depois de uma 
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lesão, a capacidade regenerativa da cartilagem defeituosa é imensamente prejudicada devido à 

escassez ou mau funcionamento de CTM endógena (MURPHY et al., 2002; Nie et al., 2012; 

ZHANG et al., 2019). Como possibilidades terapêuticas, surgiram terapias baseadas no 

implante exógeno de CTM, que poderiam repor as células pluripotentes na cartilagem 

danificada (SHI et al., 2017; NIE et al., 2012; ZHANG et al., 2019). Essa terapia com CTM 

tem apresentado um grande potencial na regeneração da cartilagem, melhorando os sintomas 

da doença com eficácia e segurança (ANKRUM et al., 2014). 

As CTMs estão presentes em vários locais do corpo, incluindo medula óssea, polpa 

dentária, tecido adiposo, sinóvia, cordão umbilical, dentre outros tecidos (JO, LIM e Yoon, 

2019). Como as CTMs podem ser coletadas de vários tecidos, muitos estudos estão agora 

focados em determinar a fonte celular ideal e que forneça o maior número de células com o 

maior potencial condrogênico (DAVIES et al., 2017; TO et al., 2019). Existem evidências que 

sugerem que o tipo de tecido e o local anatômico do qual as CTMs são coletadas desempenham 

um papel na determinação de sua capacidade de regenerar cartilagens (HATAKEYAMA et al., 

2017; JO, LIM e Yoon, 2019). Estudos demonstraram que injeções intra-articulares de CTMs 

da medula óssea foram eficazes no tratamento da osteoartrite em modelos de ratos (YANG et 

al., 2015) e coelhos (SINGH et al., 2014). No entanto, até o momento, não há estudos que 

avaliem a cartilagem como uma fonte de CTMs e o seu potencial na recuperação da cartilagem 

articular lesionada. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi testar a eficácia da aplicação in 

loco e homóloga de células progenitoras provenientes da cartilagem articular de coelhos Nova 

Zelândia (Oryctolagus cuniculus), aderidas ou não à membrana de colágeno natural, na 

qualidade e no tipo de cicatrização da cartilagem articular lesionada. 

 

 4.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  4.3.1 Células Progenitoras e Membrana de Colágeno 

Todos os procedimentos realizados nesse estudo foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (número de protocolo: 1215180216). 

Neste estudo foram utilizadas células progenitoras provenientes da cartilagem articular 

de coelhos Nova Zelândia caracterizadas por Hayashi et al., 2020 (Artigo I desta tese e 

submetido). Em uma placa de 96 poços foi adicionado um fragmento esferoidal 

(aproximadamente 5 mm de diâmetro) de membrana de colágeno suíno (Chondro-gideTM, 

Geistlich Biomaterials, Switzerland). Em seguida, 1x104 de células progenitoras foram 
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semeadas em uma parte da placa, obtendo o grupo membrana de colágeno associada às células. 

Para o grupo controle foi gotejado apenas meio de cultivo na membrana. Logo após, para ambos 

os grupos, foi adicionado 200µl de meio de cultivo DMEM High Glicose com 15% de soro 

fetal bovino (SFB), 1% de aminoácidos e 1% de ampicilina/streptomicina. A placa foi mantida 

em estufa a 37ºC com 5% de CO2 e após 72 horas foi realizada a microscopia eletrônica de 

varredura para verificação da aderência celular na membrana de colágeno. 

 

  4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As membranas de colágeno do grupo controle (lesão) e associação com células foram 

removidas da placa de cultivo e fixadas em glutaraldeído 2,5%. Logo após, foram lavadas em 

tampão fosfato a 0,1M pH7,4, e pós-fixadas em tetróxido de ósmio a 1%, seguido de 

desidratações contínuas em álcool etílico (70%, 80%, 90%, 95% e 100%). Por fim, elas foram 

desidratadas à seco em ponto crítico (Balzers CPD 020) e colocadas em suporte metálico para 

revestimento em ouro (“sputtering” Emitech K550). Para observar os resultados foi utilizado o 

microscópio eletrônico ME Leo 435VP no CADI-FMVZ/USP. 

 

  4.3.3 Animais Utilizados e Protocolo Experimental 

Foram utilizados um total de 12 coelhos machos da raça Nova Zelândia (Oryctolagus 

Cuniculus), com idade aproximada de um ano, com peso médio de 4,5kg, obtidos na granja 

R.G., localizada na cidade de Suzano/SP.   

Os animais foram randomicamente divididos em quatro grupos experimentais, sendo: 

I) Grupo controle lesão (L) (n=3): os animais foram submetidos à cirurgia, mas não 

receberam nenhum tratamento;  

II) Grupo membrana de colágeno (MC) (n=3): os animais foram submetidos à cirurgia, e 

foram tratados com membrana de colágeno; 

III) Grupo células progenitoras (CP) (n=3): os animais foram submetidos à cirurgia, e 

foram tratados com células progenitoras;  

IV) Grupo membrana de colágeno mais células progenitoras (MCCP) (n=3): os animais 

foram submetidos à cirurgia, e foram tratados com a associação entre as células progenitoras e 

a membrana de colágeno.  

 

  4.3.4 Procedimento Cirúrgico 

 Com o estabelecimento do cultivo das células progenitoras e da sua capacidade de 

aderência à membrana de colágeno Chondro-Gide®, as células foram preparadas para a 
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aplicação in vivo. Para tal foram selecionados três fragmentos de 3mm de diâmetro da 

membrana de colágeno com células, e três amostras da membrana de colágeno sem nenhuma 

preparação prévia, ou seja, sem nenhuma célula aderida. Todas essas amostras foram 

selecionadas para aplicação homóloga in vivo em lesões cirúrgicas na tróclea femoral do joelho 

esquerdo de coelhos Nova Zelândia. Portanto, em três animais foi realizado apenas a lesão e 

nenhum tratamento. Em outros três animais foram aplicados apenas células na quantidade de 

1x106 diluídas em 0,1mL de solução fosfato (PBS). Em outros três animais foram aplicados a 

membrana de colágeno com as células aderidas, e nos últimos três animais foram aplicados 

apenas a membrana de colágeno sem nenhuma célula aderida. 

Para realização dos procedimentos cirúrgicos foi utilizado um protocolo anestésico que 

foi constituído de medicação pré-anestésica com 10mg/kg de cetamina (Ketamina® - Agener 

União Química Farmaceutica Nacional – Embu-Guaçu/SP); 0,5mg/kg de midazolam 

(Dormium® Agener União Química Farmaceutica Nacional – Embu-Guaçu/SP) , ambos por 

via intra-muscular (IM); indução anestésica através com 5-8mg/kg de propofol (Provine® 

União Química Farmaceutica Nacional – Embu-Guaçu/SP) pela via intravenosa; bloqueio 

anestésico do nervo femoral e isquiático com neurolocalizador com 4mg/kg de lidocaína sem 

vasoconstritor (Xylestesin® - Cristália - Itapira/SP); manutenção anestésica através de inalação 

de isofluorano (Isoforine® - Cristália- Itapira/SP) por sonda endotraqueal; e manutenção da 

analgesia no pós-operatório imediato e por mais quatro dias através da administração 

subcutânea de 25 mg/kg de dipirona (D-500® – Zoetis Industria de Produtos Veterinários 

Limitada – Campinas/SP) a cada 12 horas; 0,2 mg/kg de meloxicam (Maxicam® - Ourofino 

Saúde Animal Limitada – Cravinhos/SP) a cada 24 horas; 5 mg/kg de tramadol (Cloridrato de 

tramadol – Halex istar Industria Farmacêutica – São Paulo/SP). A antibiótico terapia foi feita 

através de 10 mg/kg de enrofloxacina (Baytril® - Bayer S.A. – São Paulo/SP) a cada 24 horas 

por via subcutânea por sete dias. 

 As lesões na tróclea femoral esquerda dos coelhos foram realizadas através de 

artrotomia exploratória. O acesso cirúrgico foi com uma incisão longitudinal ao membro, lateral 

a patela, desde o 1/3 médio distal do fêmur até o 1/3 proximal da tíbia, incisando a aponeurose 

de inserção do músculo bíceps femoral e cápsula articular. Acessando internamente a cápsula 

articular e rebatendo medialmente a patela e ligamento patelar, foram realizadas lesões na 

tróclea do fêmur com um punch de 3mm. A profundidade das lesões no sulco troclear em fêmur 

esquerdo de cada animal foi de 1mm. Após realizadas as lesões, o animal de cada grupo recebeu 

seu respectivo tratamento. Para não deixar a lesão exposta foi utilizado cola cirúrgica 

(EVICEL® código: EVB01BR e EVB02BR) em todos os grupos experimentais. Após a 
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secagem da cola cirúrgica, foi realizada a sutura da cápsula articular em padrão Ford, seguindo 

da sutura de subcutâneo com padrão simples contínuo e pele com padrão simples separados, 

todas com fio cirúrgico nylon 3.0. 

Após 100 dias de pós-operatório foi realizado a eutanásia desses animais, e para tal, foi 

utilizado protocolo anestésico com 10mg/kg de propofol e 5 mg/kg de diazepam. Em seguida, 

foram administrados 60 mg/kg de cloreto de potássio 19,1% (Halex istar Industria Farmacêutica 

– São Paulo/SP), e, após um minuto desta aplicação foi confirmado o óbito, e então as 

articulações femoro-tibio-patelar lesionadas foram coletadas para as análises. 

 

  4.3.5 Análise Histológica 

Amostras do sulco troclear do local lesionado foram removidas com o auxílio de uma 

serra óssea cirúrgica (CÃO MEDICA, Campinas, SP, Brasil) e fixadas em 4% de 

paraformaldeído por 24 horas. Logo após, as amostras foram descalcificadas com 10% de ácido 

EDTA (ácido etileno-diamino-tetracético), mais 4% de paraformaldeído, com estabilização do 

pH em 7,0 através da adição de hidróxido de sódio (NaOH). As amostras foram desidratadas 

em uma série de etanóis em concentrações crescentes (de 70 a 100%), seguido de diafanização 

em xilol, para então, serem embebidos em similar de parafina (Histosec) (TOLOSA et al., 

2003).  

Os blocos foram cortados seriados em micrótomo automático (Leica, RM2165, Germany) 

obtendo-se cortes de 5µm, os quais foram aderidos em lâminas histológicas e deixados em 

estufa a 60ºC. Após os cortes serem desparafinizados, foram corados seguindo-se a técnica 

rotineira de coloração de tecido, utilizando a coloração de Hematoxilina e Eosina (H.E.); 

Tricrômio de Masson; vermelho de Picrossirius; e azul de Alcian. 

As amostras foram avaliadas seguindo o sistema de avaliação proposto pela International 

Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society (ICRS II), descrito por Mainil-Varlet et al. 

2010, na qual cada lâmina foi analisada levando em conta catorze critérios diferentes que 

avaliam a morfologia do tecido e das células, além da presença de calcificação, inflamação e 

vascularização. Para cada um dos critérios foi atribuído notas de 0 a 100, onde 100 representa 

o estado mais preservado do tecido. 

 

  4.3.7Análise Estatística 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, onde todos 

os dados foram considerados paramétricos. Em seguida, foram analisados através da análise de 

variância One-way ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni, onde todos os grupos 
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tratados foram comparados ao grupo lesão. Os dados foram expressos em média ± erro padrão 

e os valores de p≤0,05 foram considerados significativos. Todas as análises foram realizadas 

no software GraphPad Prism 5.0. 

 

 4.4 RESULTADOS 

 

  4.4.1 Aplicação das Células Progenitoras em Membrana de Colágeno 

 As células provenientes da cartilagem articular dos coelhos foram submetidas à técnica 

de microscopia eletrônica de varredura com a finalidade de visualizar a aderência das mesmas 

na membrana de colágeno Chondro-Gide®. Foi possível observar que após 72 horas a 

membrana controle, ou seja, a membrana que foi incubada apenas com meio de cultivo, 

apresentou somente as fibras da membrana de colágeno sem a presença de nenhuma outra 

estrutura (Figura 1A). Na membrana incubada com células é possível observar que essas 

estavam sobre e entre as fibras de colágeno na membrana (Figura 1B-F).   
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Figura 1: Microscopia eletrônica de varredura da membrana de colágeno Chondro-gide®  

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Microscopia Eletrônica de Varredura de Membrana de Colágeno (Chondro-Gide®).  

Em [A], membrana de colágeno com as fibras de colágeno (seta) sem a presença de células em 

sua composição. [B-F] Membrana de colágeno após a aderência de células progenitoras (seta) 

por 72 horas. 

 

  4.4.2 Análise Macroscópica 

 Durante as artrotomias foi realizada uma lesão de 3mm de diâmetro no troclea femoral 

esquerda dos animais de todos os grupos, como pode ser observado na figura 2A. Em seguida, 

foi aplicado 1x106 células no grupo CP (Figura 2C), além de um fragmento de 3mm de 

membrana de colágeno no grupo MC e membrana de colágeno mais células progenitoras no 

grupo MCCP (Figura 2B e D).  Após 100 dias, foi realizada a eutanásia dos animais, onde foi 

possível observar macroscopicamente a lesão realizada durante os procedimentos cirúrgicos. 

Nessa região, havia uma depressão, porém sem aspecto rósea característico da vascularização 
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do osso subcondral que havia no momento da realização da lesão durante o procedimento 

cirúrgico (Figura 2A). Não foi possível observar nenhuma diferença macroscópica entre o 

grupo L (Figura 2E e 2I), MC (Figura 2F e 2J), CP (Figura 2G e 2K) e MCCP (Figura 2H e 

2L). 
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Figura 2: Procedimento cirúrgico para realização das lesões na troclea femoral de coelhos e 

aplicação dos tratamentos, com diferentes combinações de células associadas ou não a 

membrana de colágeno e aspecto macroscópico dos grupos lesionados e tratados. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Artrotomia exploratória [A], onde foi realizada a lesão (seta) e subsequentemente 

aplicados os tratamentos com células progenitoras [B], membrana de colágeno [C], e membrana 

de colágeno com células progenitoras [D]. Em todos os animais é possível observar dentro do 

círculo amarelo os locais onde foi realizado a lesão e ocorreu o processo de cicatrização por 

100 dias, sendo que [E e I] grupo lesão (L), [F e J] grupo membrana de colágeno (MC), [G e 

K] grupo de células progenitoras (CP), e [H e L] grupo membrana de colágeno e células 

progenitoras (MCCP). 
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 4.4.3 Análise Microscópica 

 

 Feita a análise macroscópica, as amostras foram descalcificadas e processadas para 

análise histológica e coradas através de H.E. (figura 3A-E), Tricrômio de Masson (Figura 3F-

J), azul de Alcian (figura 3K-O), e vermelho de Picrosirius (Figura 3P-T). Todos os grupos 

foram analisados e classificados seguindo a proposta de Mainil-Varlet et al. (2010), sendo 

utilizado como referência a cartilagem articular saudável, ou seja, sem a realização de qualquer 

tipo de lesão ou tratamento (Figura 3A, F, K e P). 

 Foi possível observar que o grupo lesão, no quesito avaliação morfológica do tecido, 

apresentou moderada alteração vista através da coloração de H.E. (Figura 3B) e vermelho de 

Picrosirius (Figura 3Q). Dentre as alterações encontradas, podem ser citadas falhas no 

preenchimento do tecido cartilaginoso; alteração no sentido das fibras de colágeno (Figura 3B); 

e alteração na coloração dessas fibras na luz polarizada (Figura 3Q), quando comparados à 

cartilagem articular saudável (Figura 3A e P). Devido a isso, foi atribuído ao grupo lesão uma 

média de 37,22% em relação a esse quesito. Já no grupo MC, é possível observar que houve 

substituição da cartilagem hialina por tecido fibroso (Figura 3C), representado pela coloração 

vermelha intensa (Figura 3R). Sendo assim, esse tratamento não foi eficiente em melhorar esse 

parâmetro, pois obteve média de 38,33%, o que foi confirmado pela análise estatística (figura 

4A). Em relação ao grupo CP, observou-se que houve melhora na morfologia geral do tecido 

devido ao sentido e a qualidade da cartilagem hialina (Figura 3D) e sua coloração (Figura 3S). 

Isso fez com que houvesse significância estatística devido a média de 71,11%, quando 

comparado ao grupo lesão. Por fim, observou-se que a superfície articular no grupo MCCP 

apresentou discretas alterações na coloração da cartilagem articular à luz polarizada (Figura 

3T); substituição discreta de cartilagem hialina por tecido fibroso (Figura 3E); e ausência de 

qualquer tipo de tecido na região de cicatriz. Embora o aspecto geral deste grupo tenha sido 

aparentemente pior do que o grupo de células progenitoras sua média foi de 76,11%, com 

significância estatística (Figura 4A). 

 O segundo quesito avaliado foi a coloração da matriz através da coloração de Azul de 

Alcian, onde se observa a diferença de intensidade do corante devido a diferença entre os 

glicosaminoglicanos presentes nas diversas camadas da cartilagem articular (Figura 3K-O). O 

grupo lesão apresentou desde discretas alterações de coloração no tecido cicatricial, com 

ausência da coloração mais intensa na região de superfície da cartilagem articular, até ausência 

da cartilagem articular com sua substituição por tecido fibroso, comprometendo assim a sua 

avaliação (Figura 3K). Por isso, foi atribuída uma média de 31,43% ao grupo lesão (Figura 4B). 
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 Dentre os grupos tratados, o grupo MC também apresentou intensa substituição da 

cartilagem hialina por tecido fibroso (Figura 3L) e, por isso, também teve comprometimento 

em sua nota com média de 31,43%, portanto, não havendo diferença estatística (Figura 4B). O 

grupo CP foi o que apresentou as melhores características neste quesito, pois na zona de 

transição e de cartilagem profunda praticamente não houve alterações de coloração ao Azul de 

Alcian, sendo que apenas na zona superficial houve uma alteração com ausência da coloração 

azul intenso (Figura 3N). Por isso, a média foi de 70%, com significância quando comparado 

ao grupo lesão (Figura 4B).  Em relação ao grupo MCCP, observou-se um bom aspecto nas 

camadas de transição e profunda, porém houve alterações na camada superficial, sendo 

caracterizadas por ausência de marcação ou alteração na coloração dos glicosaminoglicanos. 

Apesar dessas diferenças visíveis sua média foi de 67,14% e houve diferença estatística quando 

comparado ao grupo lesão (Figura 4B). 

 Outro critério avaliado foi a morfologia das células presentes no tecido cicatricial e, 

neste quesito, o grupo lesão apresentou algumas células com aspecto de condrócitos, porém 

sem o formato oval característico. Além disso, essas células apresentaram núcleo, citoplasma e 

lacunas menores do que o normal (Figura 3B), recebendo, assim, média de 53,89%. O grupo 

MC apresentou alterações desde o formato até o tipo de células. Essas alterações foram 

caracterizadas por condrócitos e lacunas menores que, por vezes, foram substituídos por células 

com núcleo alongado e sem a presença de lacunas permeados por tecido fibrocartilaginoso 

(Figura 3C). Por essas diversas alterações encontradas, a média deste grupo foi de 34%, sem 

relevância estatística (Figura 4C). Em contrapartida, no grupo CP foi possível observar células 

com tamanho e aspectos ovais normais de condrócitos por toda a extensão da cartilagem 

articular, com exceção da zona superficial (Figura 3D e 3I). A melhora nesse parâmetro foi 

comprovada pelo aumento da média para 87,78% em relação a cartilagem saudável, e com 

diferença estatística em relação ao grupo lesão (Figura 4C). O grupo MCCP apresentou uma 

moderada morfologia celular, porém nas regiões próximas a superfície articular houve 

substituição dos condrócitos por células com núcleos redondos a alongados sem a presença de 

lacunas (Figura 3E). Além disso, um dos animais apresentou ausência de tecido cicatricial, 

promovendo uma grande variação na média desse grupo com 57,78%, e sem relevância 

estatística com relação ao grupo lesão (Figura 4C). 

 Com relação ao critério de avaliação de agrupamento de condrócitos o grupo lesão 

apresentou média de 54,44%, sendo possível a observação de condrócitos agrupados 

discretamente entre si (Figura 3B). O grupo MC apresentou desde ausência de condrócitos 

substituído por células com núcleo alongado (Figura 3C e M), até a presença de agrupamento 
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normal de condrócitos na zona de cartilagem profunda e de transição. Porém, na zona 

superficial não foi observado essas características, no entanto, a média desse grupo também foi 

55,71% e sem significância estatística em relação ao grupo lesão (Figura 4D). O grupo CP 

apresentou condrócitos agrupados de maneira semelhante ao tecido saudável (Figura 3D), com 

exceção da região da zona de transição (Figura 3I). Sendo assim, houve aumento da média para 

83,33%, porém sem diferença estatística quando comparado ao grupo lesão (Figura 4D). Em 

relação ao grupo MCCP observou-se uma grande variação nesse quesito, indo desde a presença 

de condrócitos agrupados de maneira similar ao tecido original pela zona de cartilagem 

profunda e parte da zona de transição, até a ausência dessas células, fazendo com que esse grupo 

ficasse com média 62,22% e portanto, sem significância estatística (Figura 4D). 

 A arquitetura de superfície também foi avaliada e, neste quesito, o grupo lesão 

apresentou diferença entre os animais, sendo que, em um deles, foi observado uma boa 

continuidade na superfície articular porém em outro houve muita irregularidade, com 

substituição da cartilagem articular por tecido fibroso e até ausência de tecido cicatricial, 

gerando falha na continuidade da superfície articular. Por isso, esse grupo ficou com média de 

56,11%. O grupo MC apresentou alteração na composição da cartilagem articular, sendo 

caracterizado pela presença de tecido fibroso ao invés de cartilagem hialina, além da ocorrência 

de falhas no processo de cicatrização, ocasionando ausência de tecido na região de lesão (Figura 

3D). Devido a esses fatores, foi atribuída uma média de 65% para esse grupo (Figura 4E). No 

grupo CP observou-se discreta irregularidade na arquitetura da superfície (Figura 3I), porém 

com preenchimento de cartilagem articular por toda a extensão da lesão (Figura 3D). E devido 

a média de 91,11%, houve significância estatística quando comparada ao grupo lesão (Figura 

4E). O grupo MCCP apresentou algumas falhas de preenchimento de cartilagem articular e 

irregularidades em algumas regiões da superfície articular (Figura 3E, J e T), porém sua média 

foi 92%, com relevância estatística comparado ao grupo lesão (Figura 4E). 

 Em relação ao critério integração basal, o grupo lesão apresentou discretas falhas na 

união entre a zona profunda e zona de cartilagem calcificada (Figura 3B). Além disso, foi 

possível visualizar a não união da zona de cartilagem calcificada com o osso subcondral (Figura 

3G), sendo atribuído, portanto, uma média de 49,44%. O grupo MC também apresentou falhas 

de integração devido a presença de tecido fibroso, porém sem falhas grandes de integração basal 

(Figura 3C, H e M), mas mesmo com uma média de 63,89% não houve diferença estatística 

quando comparado ao grupo lesão (Figura 4F). Já o grupo CP apresentou uma boa integração 

basal, com apenas pequenos pontos com ausência de cartilagem articular (Figura 3D). Esse 

tratamento foi eficaz em melhor esse quesito, promovendo aumento da média para 80%, 
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apresentando relevância estatística quando comparado ao grupo lesão (Figura 4F). No grupo 

MCCP foi observado uma boa integração basal e, com isso seja estatisticamente significante, 

devido a média de 88,89% (Figura 4F). 

 A formação da marca de maré foi um critério em que o grupo lesão apresentou uma 

perda na definição da mesma devido a presença de tecido fibroso em dois animais (Figura 3G 

e L). No entanto, em um deles foi possível visualizar a marca de maré separando o tecido 

cicatricial da zona de transição e zona de cartilagem profunda (Figura 3B), ficando com média 

26,67%. No grupo MC foi observado uma intensificação na coloração onde acredita-se que 

seria a região de zona de transição para a zona profunda, mas a presença de tecido fibroso 

dificulta essa afirmação (Figura 3C, H e M). Sendo assim, foi atribuída ao grupo uma média de 

38,89%, onde não houve diferença estatística em relação ao grupo lesão (Figura 4G). O grupo 

CP apresentou uma má definição da marca de maré (Figura 3 D e I) em relação ao grupo 

saudável (Figura 3A e F), fazendo com que ele ficasse com uma média de 58,89% com 

relevância estatística em relação ao grupo lesão (Figura 4G). No grupo MCCP, a marca de maré 

foi a mais definida dentre todos os grupos tradados, porém com uma pequena diminuição de 

sua visualização em relação a cartilagem saudável e, por isso, este grupo ficou com média 

93,89% com relevância estatística (Figura 4G) 

 Na avaliação das anormalidades do osso subcondral o grupo lesão apresentou por vezes 

o destacamento da zona de cartilagem calcificada do osso subcondral (Figura 3G), fazendo com 

que a média fosse 60% (Figura 4H). O grupo MC obteve uma média semelhante à do grupo 

lesão 62,22% (Figura 4H) devido a falhas no preenchimento e vascularização intensa desta 

região (Figura 3H). O grupo CP apresentou uma boa avaliação, porém com alterações na 

intensidade das colorações realizadas (Figura 3D, I e N), fazendo com que a média ficasse em 

86,67%, mas sem significância estatística (Figura 4H). O grupo MCCP foi o melhor de todos 

apresentando uma média de 90,56% com relevância estatística em relação ao grupo lesão 

(Figura 4H). 

 Nos quesitos inflamação e presença de calcificação/ossificação da cartilagem articular 

não foi observado nenhuma alteração em nenhum dos grupos experimentais e, portanto, todos 

os grupos tiveram média de 100%, com exceção do grupo MC no critério de avaliação de 

presença de calcificação que teve média de 96,67% mas sem significância estatística em relação 

ao grupo lesão (Figura 3A-T e 4I e J). 

 Em relação ao critério vascularização foi observado que no grupo lesão um dos animais 

apresentou intensa vascularização no tecido cicatricial (Figura 3G), ocasionando uma média de 

70%, ao passo que nos animais do grupo MC foi observado a presença de moderados vasos 
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sanguíneos (Figura 3H), fazendo com que a média deste grupo tenha ficado em 63,13%. No 

grupo CP e MCCP a média foi de 100%, porém nenhum dos grupos tratados apresentou 

relevância estatística em relação ao grupo lesão (Figura 4K). 

 Na avaliação de superfície o grupo lesão apresentou grandes alterações variando desde 

má formação da superfície articular no tecido cicatricial (Figura 3A), até mesmo substituição 

da cartilagem hialina por tecido fibroso. Devido ao comprometimento da estrutura da superfície 

articular, a média foi de 39,44%. No grupo MC, também houve alterações como ausência de 

tecido cicatricial; substituição da cartilagem hialina por tecido fibroso; e ausência da zona 

superficial da cartilagem articular (Figura 3C, H e M), sendo atribuído uma média de 21,67% 

(Figura 4L). Neste quesito o grupo CP apresentou apenas irregularidades discretas (Figura 3I e 

N), fazendo com que este grupo ficasse com média 82,22% e significância estatística em relação 

ao grupo lesão. Já o tratamento com MCCP apresentou moderada irregularidade na superfície 

articular (Figura 3J e O), e uma média 26,11%. 

 A avaliação da zona de transição e profunda foi baseada na coloração de vermelho de 

Picrosirius, sendo que no grupo saudável foi possível visualizar, à luz polarizada, regiões 

escuras devido a presença de proteoglicanos e ausência de fibras de colágeno (Figura 3P). E em 

relação ao grupo lesão foi possível observar a coloração amarelo/avermelhada (Figura 3Q), que 

representa a presença de fibras de colágeno ao invés de proteoglicanos, fazendo com que esse 

grupo tivesse uma média de 37,78% (Figura 4M). O grupo MC apresentou um tecido cicatricial 

de coloração avermelhada (Figura 3R) sem a presença de proteoglicanos em parte da região 

lesionada, e por isso este grupo teve média de 51,11%, sem relevância estatística. O grupo CP 

teve a melhor avaliação neste quesito em comparação com os demais tratados, pois em seu 

processo de cicatrização houve redução de coloração a luz polarizada, especialmente na região 

de zona superficial (Figura 3S). A média desse grupo foi de 83,33%, apresentando significância 

quando comparado ao grupo lesão (Figura 4M). O grupo MCCP também apresentou tecido 

cicatricial de coloração avermelhada, porém em menor intensidade e, por vezes, com colorações 

verdes e amarelas, mas sem a indicação da presença de proteoglicanos e ausência de colágeno 

(Figura 3T), e por isso, a média desse grupo foi 52,22%, e não houve diferença estatística em 

relação ao grupo lesão (Figura 4M). 

 O último critério avaliado segundo a ICRS II foi a avaliação geral da cartilagem quanto 

ao tecido cicatricial. O grupo lesão apresentou média de 27,22% nesse quesito, devido a falhas 

de preenchimento de tecido cicatricial e, também, porque quando ocorreu reparação tecidual as 

fibras de colágeno estavam em sentido diferente do tecido saudável (Figura 3A, B e Q). Além 

disso, houve substituição intensa de cartilagem hialina por um tecido fibroso em toda região de 
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lesão, inclusive comprometendo a superfície articular que deve ser lisa e com ausência de vasos 

sanguíneos (Figura 3G e L). Em relação ao grupo MC foi atribuída uma média de 33,89%, uma 

vez que apresentou a mesma substituição do colágeno por tecido fibroso, e a mesma falha de 

preenchimento de tecido cicatricial que o grupo lesão. O grupo CP apresentou apenas 

irregularidades na superfície articular devido a alterações de glicosaminoglicanos e colágeno 

na zona superficial. No entanto, foi o melhor grupo na avaliação geral, com média de 79,44% 

e diferença significativa em relação ao grupo lesão (Figura 4N). O grupo MCCP ficou com uma 

média de 69,44%, com relevância estatística (Figura 4N) pois dois animais deste grupo 

apresentaram um processo cicatricial moderado   nas regiões de zona de transição, profunda e 

cartilagem calcificada (Figura 3E, O e T).
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Figura 3: Análise microscópica comparativa da cartilagem articular normal, lesão e grupos tratados. 

 

Fonte: Hayashi (2020) 

Legenda: Análise histológica da articulação saudável [A, F, K e P], grupo L- controle [B, G, L e Q], grupo MC- membrana de colágeno [C, H, M 

e R], grupo CP- células progenitoras [D, I, N e S] e grupo MCCP- tratado com células progênitas mais membrana de colágeno [E, J, O e T]. 

Colorações: H.E. [A-E], Tricrômio de Masson [F-J], Azul de Alcian [K-O] e vermelho de Picrosirius [P-T]. 
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 Figura 4: Análise histológica dos tecidos controle e tratados, seguindo o sistema de avaliação proposto pela International Cartilage Regeneration 

& Joint Preservation Society (ICRS). 

 

Fonte: Hayashi (2020). 

Legenda: As lâminas da cartilagem dos joelhos foram avaliadas seguindo 14 critérios, sendo eles [A] morfologia do tecido; [B] coloração da 

matriz; [C] morfologia celular; [D] agrupamentos de condrócitos; [E] arquitetura da superfície; [F] integração basal; [G] formação da marca de 

maré; [H] anormalidade do osso subcondral; [I] inflamação; [J] calcificação; [K] vascularização; [L] avaliação da superfície; [M] avaliação da zona 

de transição; [N] avaliação geral. L: grupo lesão; MC: grupo membrana de colágeno; CP: grupo células progenitoras; e MCCP: grupo membrana 

de colágeno e células progenitoras. Os dados foram expressos em média ± erro padrão sendo considerado diferença significativa quando p≤ 0,05. 

Asterisco (*) sinaliza diferença entre o grupo lesão e o grupo tratado que está assinalado. 
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 4.5 DISCUSSÃO 

 Os tratamentos para reparo e regeneração da cartilagem articular ainda são 

insatisfatórios para o retorno da atividade normal da articulação devido as má capacidade 

regenerativa desse tecido. O campo da engenharia de tecidos da cartilagem articular, que visa 

reparar, regenerar e/ou melhorar a funcionalidade da cartilagem articular lesionada ou doente, 

despertou intenso interesse e possui grande potencial para melhorar a função após a cicatrização 

da articulação lesada (ZHANG et al., 2019). Desta forma, a utilização da engenharia tecidual 

tem crescido como alternativa no tratamento de lesões de cartilagem articular tanto em humanos 

quanto em animais e através de diversos tipos de scaffolds (FU et al., 2018).  

 A membrana de colágeno do tipo I/III provenientes de suíno (Chondro-gide®) é um tipo 

de scaffold que tem sido utilizada através de métodos cirúrgicos nos quais os seus resultados 

tem se mostrado promissores segundo Girolamo et al., (2018), que tem obtido resultados 

melhores na cicatrização da cartilagem articular após oito anos de aplicação da membrana do 

que sem a utilização desta. Adicional a isso, dentre os métodos utilizados, o uso da membrana 

Chondro-gide associada a células progenitoras tem se tornado uma opção viável (ZHANG, CHI 

e XIANG., 2016; RICHTER, ZECH e MEISSNER., 2016). 

 Em humanos, lesões cartilaginosas geralmente são resultantes da osteoartrite, e muitos 

estudos em experimentação animal são feitos para simular essas lesões. Comumente utiliza-se 

animais com tamanhos suficientes para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos em 

que normalmente é realizada a retirada de parte da cartilagem articular para criação de um 

defeito cartilaginoso na área de carga do joelho, sendo o coelho um modelo animal muito 

utilizados para esta lesão articular, pois são animais grande o suficiente e que apoiam a maior 

parte do peso corpóreo sobre o membro pélvico (TOGHRAIE et al., 2011; DONG et al., 2013), 

e por isso, nosso estudo utilizou este modelo animal para indução da lesão da cartilagem 

articular e posteriormente verificação da eficácia dos tratamentos escolhidos. 

 A lesão articular foi feita com auxílio de um punch de 3mm de diâmetro na tróclea 

femoral do membro pélvico esquerdo com remoção do tecido cartilaginoso. Esta escolha se 

deve ao fato que este tipo de lesão é semelhante ao que ocorre na doença, e por isso, esta lesão 

já foi utilizada em outros estudos com o mesmo propósito, pois este modelo correlaciona as 

doenças na cartilagem articular que tem indicação de tratamento cirúrgico (ZHANG et al 2019). 

 A partir do modelo da lesão pôde-se iniciar pesquisas para tentar realizar o reparo do 

tecido, o que ocasionaria em um adequado retorno da função da cartilagem articular. Muitos 

estudos utilizam a microfratura como opção de tratamento, pois através da formação de 

coágulos devido ao sangramento do osso subcondral as células inflamatórias e outras 
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provenientes dos vasos sanguíneos auxiliariam no processo cicatricial. Porém a limitação desta 

técnica é que no local da lesão ocorre a substituição dos condrócitos e sua matriz extracelular 

por fibrocartilagem, o que gera um conforto apenas temporário ao paciente. Devido à baixa 

eficácia desta técnica e o avanço da terapia celular, novos tratamentos foram e estão sendo 

preconizados com o intuito de realizar a reparação tecidual (CARON, 2010; UMLAUF et al., 

2010; MCILWRAITH, 2012; JESSOP et al., 2019; SINGH, 2019).   

 Em relação à terapia celular, as células mesenquimais foram o tipo celular mais 

estudado, uma vez que estas células são consideradas imunoprivilegiadas, pois não expressam 

ou possuem uma expressão mínima de MHC de classe I e II , o que as tornam propicias para os 

tratamentos em diferentes indivíduos (RYAN et al., 2005 DOMINICI et al 2006). Desta forma, 

diversos trabalhos foram realizados neste sentido como (KRISTJÁNSSON e HONSAWEK, 

2017; BURNES et al., 2018, SATUÉ et al., 2019; ZHANG et al., 2019) em reparo de cartilagem 

articular. Contudo, estes trabalhos não fizeram com que o tecido retornasse à condição original.  

 De acordo com isso, nosso trabalho realizou a obtenção de células provenientes de 

cartilagem articular de coelho, as quais, apesar de serem progenitoras apresentaram em sua 

caracterização características mesenquimais, sendo, portanto, consideradas imunoprivilegiadas 

devido às suas características mesenquimais, e além disso, possuíam características de origem 

condrocitárias. Porém a literatura demonstra que o uso de células tronco não é totalmente eficaz, 

por isso a engenharia tecidual torna-se necessária, e através dela novos tratamentos estão 

surgindo com diversos tipos de scaffolds os quais possuem o intuito de melhorar a regeneração 

tecidual (GIROLAMO et al., 2018).   

 Em relação aos scaffolds utilizados na engenharia tecidual, a membrana de colágeno 

Chondro-gide tem sido aplicada para fornecer sustentação e suporte para as células no tecido 

lesionado (FILHO et al., 2012). Então, com intuito de melhorar a eficácia e utilizar as 

características de ambos os tipos de tratamento citados acima, realizamos a associação de 

células com o uso desta membrana. Desta forma verificamos que as células foram capazes de 

se aderirem à membrana em cultivo em 72 horas, e, posteriormente, serem aplicadas in vivo nos 

animais lesionados. A importância da associação destes dois métodos deve-se ao fato de a 

membrana fornece uma estrutura para as células poderem crescer, se expandir e se 

concentrarem no local em que são necessárias (SUN; TITUSHKIN e CHO, 2006). Foi 

observado em nosso trabalho, através da microscopia eletrônica de varredura que as células 

permaneceram na membrana, o que proporciona adesão e fixação dessas células no local da 

lesão, garantindo seus efeitos parácrinos in loco. 
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 As lesões realizadas na cartilagem articular foram somente até a região superficial do 

osso subcondral. Isso deve ao fato de lesões que chegam à profundidade de osso subcondral 

poderem apresentar alterações no processo de cicatrização devido aos vasos sanguíneos ali 

presentes como na cicatrização por microfratura (STEADMAN, KARA e SCHLEGEL, 2003; 

MCILWRAITH, 2012; VOLZ et al., 2017; GIROLAMO et al., 2018) 

 Com base na diversidade de estudos preliminares e suas variadas taxas de sucesso, 

testamos três diferentes grupos de tratamentos, os quais foram avaliados seguindo critérios 

descritos por Mainil Varlet et al. (2010) para testar a eficácia de cada um deles. Observamos 

em nossos resultados que para o grupo CP houve diferença significativa para itens de avaliação 

de morfologia celular dos condrócitos, avaliação de superfície e avaliação da zona de transição. 

O que nos leva a inferir que os animais tratados com CP tiveram uma cicatrização em sentido 

da superfície da cartilagem articular para sua região mais profunda, e adicional a isso, a 

morfologia celular dos condrócitos indicam que as células progenitoras possuem características 

celular semelhantes a dos condrócitos presentes em tecidos saudáveis (MEIRELLES, et al., 

2006; SEOL et al., 2012). 

 Na sequência observamos que o grupo de tratamento MCCP apresentou diferença 

estatística para o itens de  anormalidades do osso subcondral, o que demonstra que a membrana 

faz a fixação das células progenitoras na região da lesão evitando a dispersão das mesmas no 

organismo, desta forma as células aderidas previamente a membrana permanecem durante a 

reparação tecidual da cartilagem articular, mantendo sua uniformidade a partir da zona 

profunda, e por isso, esta associação aparenta ser benéfica, uma vez que estudos demonstram 

sua eficácia, pois células aderidas a membrana tendem a ter uma melhor reparação do tecido 

lesionado, quando comparado com outros tratamentos individuais, assim como demonstrados 

por Behrens et al., (2006).  

 Por fim, o grupo CP e MCCP tiveram diferença significativa para a morfologia celular, 

a coloração da matriz, a arquitetura de superfície, a integração basal, a formação da marca de 

maré e a avaliação geral, quando comparados ao grupo lesão (L), o que demonstra que todos 

eles têm incomum a utilização das células isoladas ou associadas a membrana de colágeno. 

Com isso, podemos inferir que essas características se devem a capacidade das células 

progenitoras se diferenciarem em condrócitos, pois tivemos uma melhor definição das 

estruturas da cartilagem articular. 

 Com base nos critérios de avaliação utilizados, os itens vascularização, inflamação, 

calcificação e agrupamento de condrócitos não apresentaram diferenças estatística. Isso pode 

ser justificado uma vez que o processo de vascularização não ocorre em cartilagens saudáveis, 
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sendo, portanto, estas células derivadas de cartilagem adaptadas as baixas concentrações de 

oxigênio e nutrientes, não necessitando de vascularização, e, portanto, não ocorrendo processo 

inflamatório. O processo de calcificação nas lesões não foi observado, uma vez que a lesão 

induzida foi até a região da transição entre a zona de cartilagem calcificada e osso subcondral. 

Com isso, esse resultado era o esperado devidoapenas à regeneração da cartilagem articular. E, 

por fim, o agrupamento de condrócitos não foi observado, contudo o processo de proliferação 

encontrava-se presente, o que demonstra que as células estavam em processo de crescimento 

indicando o possível processo futuro de agrupamento (BRITTBERG et al., 1996; SUN et al., 

2010; MAPP e WALSH, 2012). 

 

 4.6 CONCLUSÃO 

 O tratamento com células progenitoras, se mostrou eficaz na restauração das 

características morfológicas da cartilagem. Além disso, quando estas células foram cultivadas 

em associação com a membrana de colágeno demonstraram uma boa capacidade de adesão na 

membrana e consequentemente nas regiões mais profundas da lesão articular em modelo 

experimental em coelhos. 
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