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Resumo 

 

Hipóxia-isquemia (HI) perinatal é uma das principais causas de mortalidade infantil e 

do desenvolvimento de sequelas que podem incluir paralisia cerebral, epilepsia, retardo 

mental e dificuldades motora e cognitiva. Atualmente, as terapias disponíveis são ineficazes 

em reduzir as deficiências no desenvolvimento neurológico dos recém-nascidos acometidos 

por HI. Desta forma, tornam-se fundamentais pesquisas que busquem estratégias terapêuticas 

visando o tratamento de lesões cerebrais induzidas por HI e de suas sequelas. Dando 

continuidade a nossa linha de pesquisa, o objetivo deste estudo é avaliar o efeito do 

transplante intra-arterial de células-tronco do sangue de cordão umbilical humano (CTCUH) 

sobre o desfecho cognitivo de ratos submetidos ao modelo de HI neonatal. 

Para este estudo, ratos Wistar machos com sete dias de vida foram submetidos ao 

modelo de HI através da oclusão unilateral da artéria carótida direita e hipóxia sistêmica (8% 

O2 por 2h). Após 24h do insulto HI, os animais receberam o transplante de CTCUH ou 

veículo através da artéria carótida esquerda nas doses pré-determinadas. Assim, os animais 

foram aleatoriamente designados para cinco grupos experimentais (n=10 cada): ratos controle 

(sham), ratos HI administrados com veículo (HI-veículo), ratos HI que receberam transplante 

de 1x10
5
 CTCUH (HI-baixa dose), os que receberam transplante de 1x10

6 
CTCUH (HI-dose 

média) e os que receberam transplante de 1x10
7
 CTCUH (HI- dose alta).  

O desempenho cognitivo avaliado nesta pesquisa foi o da memória espacial através do 

paradigma do labirinto aquático de Morris (LAM) após oito semanas do insulto HI. O LAM é 
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um teste qualificado para avaliar a memória espacial de roedores, onde são avaliados a 

latência de escape, o tempo médio no quadrante alvo, o número de cruzamentos pelo aro alvo, 

a velocidade média de natação e a capacidade de aprendizagem. 

Nossos resultados preliminares da avaliação de memória espacial de ratos neonatos 

submetidos ao modelo de HI neonatal não apontaram uma diferença significativa dos 

desfechos analisados entre os animais que receberam diferentes dosagens de CTCUH (10
5
, 

10
6
 ou 10

7
) e os do grupo hipóxico. No entanto, quando os grupos experimentais foram 

avaliados entre si, observa-se uma tendência positiva acerca do desempenho cognitivo dos 

animais que receberam a dosagem maior de CTCUH (1x10
7
). 


