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Resumo 

 

A hemorragia da matriz germinativa/intraventricular (HMG/IV) é a complicação 

neurológica mais comum em recém-nascidos prematuros, sendo este evento uma 

importante causa de mortalidade e morbidade na infância. Recém-nascidos que 

apresentam lesão hemorrágica de grau moderado a severo estão altamente predispostos 

a desenvolver hidrocefalia pós-hemorrágica, hemiplegia, epilepsia, paralisia cerebral e 

retardo mental, se acometidos por lesão de grau leve apresentam riscos de deficiências 

do desenvolvimento. O tratamento da HMG/IV limita-se a medidas preventivas e 

paliativas que não se dirigem à restauração do processo da doença. Esta observação 

estimula a pesquisa experimental que busca alternativas de manter a integridade 

neuronal durante o processo da hemorragia. O objetivo deste estudo é avaliar se as 

células-tronco do sangue de cordão umbilical humano (CTCUH) apresentam um 

potencial terapêutico na prevenção de déficits motores e cognitivos em animais 

submetidos ao modelo de HMG/IV. 

Para este estudo, ratos Wistar com seis dias de vida (P6) foram submetidos à 

indução da HMG/IV através da injeção da enzima colagenase tipo VII (0,3U; 1µl) na 

região periventricular direita por coordenadas estereotáxicas. Após 3h ou 24h da 

indução da HMG/IV os animais receberam o transplante de CTCUH (HMG-CT; 1x10
7
 

cel/500µl; i.p) ou solução salina (HMG-SS; 500µl; i.p). Em um terceiro grupo os 

animais foram apenas anestesiados (Sham). 

Para avaliar o desenvolvimento destes animais eles foram testados quanto aos 

seus reflexos em 24h, 3 e 7 dias após a administração das CTCUH ou salina. Para 

avaliação motora e cognitiva os animais foram submetidos aos testes do Rotarod, 



paradigma de reconhecimento de objetos e labirinto aquático de Morris entre P30-P65. 

Adicionalmente, para a avaliação da hemorragia, o volume hemorrágico e o conteúdo de 

água cerebral foram medidos três dias após o transplante (n= 6 por grupo). E 

finalmente, para constatar se as CTCUH foram capazes de migrar para a região 

hemorrágica análises de PCR e imunofluorescência serão realizadas em 24h, 7, 15, 30 e 

60 dias após o transplante (n= 3 por grupo). 

Tendo em vista estudos que apresentam o potencial das CTCUH em promover 

uma melhora funcional no tratamento de modelos experimentais de diversas doenças 

neurológicas, tais como isquemia, esclerose lateral amiotrófica, traumatismo craniano e 

traumatismo medular, é possível que estas células sejam capazes de reverter ou 

amenizar os danos neurológicos nos animais submetidos à HMG/IV. 
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