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Introdução

A displasia coxofemoral (DCF) é uma alteração do 
desenvolvimento que afeta a cabeça do fêmur e o 
acetábulo, caracterizada, radiograficamente, pelo 
arrasamento do acetábulo, achatamento da cabeça do 
fêmur, subluxação ou luxação coxofemoral e alterações 
secundárias da articulação [1]. É essencialmente 
bilateral e ocorre igualmente em machos e fêmeas [2].

Distúrbios que induzem a alterações patológicas 
durante o período intra-uterino (fetal), o período 
perinatal/neonatal (durante ou logo após o nascimento), 
ou mais tarde, durante o crescimento do animal, podem 
resultar em displasia articular. A deformação pós-natal 
gradual da junta resulta em displasia coxofemoral 
canina. Vem crescendo o número de evidências
sugerindo que a história natural do quadril displásico é 
a evolução para a artrose incapacitante [3,4].

Os fatores que provocam inflamação sinovial 
(trauma leve, repetido e/ou sinovite bacteriana ou viral) 
também podem ser importantes. A sinovite induz maior 
volume de fluido articular, que elimina a estabilidade 
articular derivada de ação do tipo sucção produzida por 
uma camada fina de fluido sinovial normal entre as 
superfícies articulares. Esses fatores contribuem para o 
desenvolvimento de frouxidão da articulação 
coxofemoral e subsequente subluxação responsáveis 
por sinais clínicos precoces e alterações articulares. A 
subluxação estira a cápsula articular fibrosa produzindo 
dor e claudicação. O osso esponjoso acetabular é 
facilmente deformado por subluxação contínua dorsal 
da cabeça femoral. A ação semelhante à de um pistão 
da cabeça femoral causa subluxação dinâmica do 
acetábulo e cada etapa provoca inclinação da superfície 
articular acetabular, de um horizontal até um mais 
vertical. Ele também diminui a área de superfície 
articular, a qual concentra estresse de sustentação de 

peso sobre uma pequena área na articulação coxofemoral. 
Podem ocorrer fraturas do osso esponjoso trabecular 
acetabular, exacerbando a dor e a claudicação. As respostas 
fisiológicas à frouxidão articular (subluxação) são a 
fibroplasia proliferativa da cápsula articular e maior 
espessura do osso trabecular. Essas alterações aliviam a dor 
associada à entorse e fraturas trabeculares. Entretanto, a 
área de superfície da articulação ainda é diminuída, o que 
resulta em desgaste prematuro potencial da cartilagem 
articular, exposição de fibras álgicas subcondrais e 
claudicação. Apesar da literatura medica veterinária 
descrever inúmeras técnicas para redução da luxação, são 
freqüentes as recidivas pós-operatórias e as complicações 
como fibrose restritiva pós-ostectomia do colo femoral 
[5,6].

Os tratamentos cirúrgicos como a pectinectomia, 
osteotomias corretivas, artroplastias de bordas acetabulares, 
osteotomias pélvicas triplas e outras técnicas similares 
ainda mostram resultados controversos [7]. 

Vem crescendo o número de trabalhos em que se verifica 
com sucesso a recuperação de tecidos ou órgãos lesados 
utilizando as células-tronco adultas [8]. A pesquisa com 
células-tronco está revelando o conhecimento sobre como 
um organismo se desenvolve a partir de uma única célula e 
como as células saudáveis substituem as danificadas em 
organismos adultos. Esta promissora área da ciência 
também está conduzindo a possibilidade de terapias 
celulares para tratar doenças, o que é denominado como 
medicina regenerativa ou de reparo [9].

Células-tronco são células primitivas que guardam a 
propriedade de se regenerar ou de gerar outras células mais 
diferenciadas. Duas características das células-tronco as 
distinguem das outras células: (1) se dividir em outras 
células com mesmo potencial e (2) se diferenciar em outros 
tipos celulares. Quando as células-tronco se dividem e se 
multiplicam dando origem a células semelhantes às 
progenitoras, chamamos de diferenciação celular. Caso 



ocorra a diferenciação dessas células em outras células 
que não sejam do mesmo tecido, o processo é 
conhecido como transdiferenciação [10,11,12].

Essas células podem ser divididas funcionalmente 
em: (1) células totipotenciais com capacidade de 
produzir os três tecidos embrionários primitivos 
(ectoderma, endoderma e mesoderma); (2) 
multipotenciais, que podem originar mais de uma 
linhagem celular; (3) unipotenciais, que originam uma 
linhagem celular. Sobre o ponto de vista morfológico, 
as células são classificadas em: (1) embriônicas 
(totipotenciais); (2) células-tronco da medula óssea do 
adulto (pluripotenciais); (3) células progenitoras 
(unipotenciais) [10].

Nos anos 60 pesquisadores descobriram que medula 
óssea contém pelo menos dois tipos de células-tronco. 
Uma população chamada células-tronco 
hematopoiéticas (CTH), forma todos os tipos de células 
sanguíneas do corpo. Uma segunda população, 
chamada de células do estroma da medula óssea 
(mesenquimais ou unidades formadoras de colônias 
fibroblásticas), foi descoberta alguns anos mais tarde e 
geram osso, cartilagem, gordura e o tecido conjuntivo 
fibroso [9,13].

Estudos recentes em humanos têm revelado a 
plasticidade das CTH, que podem se diferenciar em 
células não hematopoiéticas de vários tecidos, 
incluindo células de fígado, sistema nervoso central, 
rins, pâncreas, pulmões, trato gastrointestinal, coração 
e músculos esqueléticos [14].

A maioria dos trabalhos clínicos utiliza células 
mononucleares da medula não selecionadas, obtidas 
por punção da medula ou por aférese após mobilização 
[10].

A pesquisa com células-tronco adultas é um dos 
grandes acontecimentos da atualidade. Além de serem 
operacionalmente mais fáceis, não apresentam os 
problemas ético-religiosos das células embrionárias. 
Por outro lado, são células embriologicamente 
evoluídas e por isso com caminho menor a percorrer 
até a sua diferenciação, o que diminui o risco de 
desvios ontogênicos e de outros efeitos colaterais [15].

Talvez a maior esperança do uso das células-tronco 
resida na geração de células capazes de serem usadas 
como terapia substitutiva de células danificadas por 
doenças, em lugar dos transplantes. Na maioria das 
áreas de estudo, os resultados inicialmente obtidos têm 
confirmado as hipóteses dos cientistas, o que, sem 
dúvida, assegura a validade do aprofundamento das 
pesquisas [16].

Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar 
a implantação intrarticular de células mononucleares 
autógenas de medula óssea como forma de tratamento 
seguro e eficaz das doenças articulares degenerativas 
em cães.

Material e métodos

Serão utilizados 20 animais da espécie canina de 
diferentes raças, sexos e considerados adultos 
portadores de doenças articulares degenerativas 

displásicas, divididos em dois grupos cada um com 10 
animais. No grupo 1, para controle, será utilizado 
Prednisona 5mg por via intra-articular e no grupo 2, os 
animais receberão implantação de células-tronco autógenas 
por via intra-articular. Os animais serão atendidos no 
ambulatório do Hospital Veterinário e examinados 
clinicamente e encaminhados ao setor de imagem para 
diagnóstico da lesão articular degenerativa.

Os animais do grupo 1, passarão por anti-sepsia com 
polvidine tópico da região coxo-femoral acometida, 
seguida da aplicação da Prednisona 5mg.

Os animais do grupo 2, acometidos pela enfermidade 
articular degenerativa passarão por jejum de 12h, para 
receber a implantação de células-tronco, e na sala de 
preparação serão submetidos à tricotomia na região esternal 
e na região articular acometida que receberá a implantação.

Em ambiente cirúrgico, o animal será submetido à 
anestesia dissociativa com cloridrato de cetamina e 
diazepan, por via intravenosa e dosagem conforme o peso 
corpóreo, seguida de anti-sepsia da região esternal com 
polvidine tópico. Serão coletadas células-tronco da medula 
óssea na cartilagem xifóide, com seringa de 20ml e agulha 
30x8mm aspirando 0,2ml de medula óssea.

Serão implantados em uma única aplicação, com o 
mesmo material utilizado na coleta, após anti-sepsia da 
articulação envolvida, 0,2ml de medula óssea por via intra-
articular.

Cuidados serão aplicados para evitar a contaminação nos 
procedimentos.

Os proprietários serão orientados e receberão um 
questionário visando observar e registrar diariamente sinais 
de dor e evolução da atividade motora dos animais 
submetidos à implantação de células-tronco. A avaliação 
clínica e radiográfica simples da articulação submetida ao 
implante será efetuada aos 10, 30, 50 e 70 dias após 
implantação.

Resultados e discussão

O projeto encontra-se em andamento e ainda em fase 
inicial. Dois animais já foram atendidos. O primeiro, uma 
fêmea da raça Pastor-Alemão com aproximadamente cinco
anos de idade e apresentando displasia coxo-femoral, foi 
infiltrado com corticóide em seus membros posteriores e 
conseqüentemente fará parte do grupo controle. O segundo, 
um macho da raça Pastor-Alemão com aproximadamente 
oito anos de idade e também acometido pela displasia 
coxo-femoral, sofreu implantação de células-tronco em seu 
membro posterior direito, o qual apresentou claudicação e 
dores mais intensas.

Gangji et al. [17] Em 2004, ligados ao Erasme 
University Hospital, da Bélgica, publicaram, no The jouney 
of Bone and Joint Surgery (American), um estudo em que 
investigaram o implante de células mononucleares 
autólogas de medula óssea em lesões necróticas da cabeça 
do fêmur, e determinaram o efeito do implante nos sistemas 
clínicos, bem como no estágio e volume da osteonecrose. 
Os pesquisadores concluíram que o implante de células 



mononucleares autólogas de medula óssea é tratamento 
seguro e eficaz para estágios precoces de osteonecrose 
da cabeça femoral.

A principal vantagem no uso das células-tronco 
hematopoiéticas adultas mononucleares (CTHAM) é o 
fato delas serem retiradas diretamente do animal que 
será tratado, de modo que não desperta a rejeição 
quando reinjetadas (transplante autólogo). 

No entanto, as células-tronco adultas, também 
apresentam desvantagens, como o fato de não serem 
pluripotentes, a dificuldade de obtê-las e cultivá-las in 
vitro, além de sua presença em menor quantidade nos 
tecidos [18]. Mas a maior limitação dessa técnica, do 
autotransplante, é que ela não servia para portadores de 
doenças genéticas, pois a mutação patogênica 
causadora da doença estaria presente em todas as 
células [19].

Conforme Nakage [14] em 2006, o modelo canino 
permite maior avaliação clínica, assim como maiores 
facilidades na colheita e transplante. As CTH de cães 
revelaram-se fenotipicamente e funcionalmente 
semelhantes às CTH de humanos e camundongos, 
indicando que o modelo canino é aplicável ao estudo 
de células-tronco em humanos.

A terapia celular com células-tronco vive seu 
momento de máxima visibilidade, ocupando o foco da 
imprensa do mundo todo quase diariamente. Em 
ortopedia, há esperança de induzir processos 
regenerativos onde estes não podem ocorrer de forma 
espontânea [20].

Desta forma, espera-se que o bolsista possa 
desempenhar as atividades a ele dirigidas e desenvolver 
conhecimentos que levem a cura das afecções 
degenerativas articulares em cães, bem como, 
estimulando-o a pesquisa científica em células-tronco.
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