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Resumo 

 

Nos últimos anos, foi descoberto que as células-tronco mesenquimais são potentes 

moduladoras da resposta imune, com grande capacidade de se conectarem a lesões e 

inflamações para atenuar a resposta inflamatória e acelerar a cicatrização de tecidos e de 

neogiogênese, sugerindo uma terapia promissora para uma variedade de patologias. Tivemos 

então como objetivos: 

Avaliar a sobrevida dos animais sépticos tratados com células-tronco mesenquimais. 

Determinar o comportamento de marcadores bioquímicos nos animais sépticos tratados 

com células-tronco. 

Realizar análise dos mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-12 p70, IFN-y, IL-6 e MCP-1) 

e antiinflamatórios (IL-10, TGF-β1) nos animais sépticos tratados com células-tronco. 

Avaliar a disfunção mitocondrial nos animais sépticos tratados com células-tronco. 

Avaliar a disfunção mitocondrial nos animais sépticos tratados com células-tronco. 

Avaliar a apoptose celular em esplenócitos nos animais sépticos tratados com célula-

tronco. 

 

Indução da Sepse  

A sepse nos camundongos foi induzida através de laparotomia mediana com introdução 

na cavidade peritoneal de uma cápsula estéril de tamanho “2” com 3µL de suspensão de 

Escherichia coli (ATCC 25922), e conteúdo fecal não estéril.  
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Tratamento 

  Os animais foram divididos em 4 grupos: 

Grupo 1. (Sham) - Camundongos sem indução de sepse, mas com realização do 

procedimento cirúrgico. 

Grupo 2. (Sepse) - Camundongos com indução de sepse e sem injeção de células-

tronco. 

Grupo 3. (Sepse+Células-tronco) - Indução da sepse e tratamento com células-tronco 

mesenquimais (1x106 de células através da via retro-orbital) no momento da indução 

séptica. 

Resultados Obtidos no Presente Estudo 

Sobrevida: Através da curva de Kaplan-Meier foi possível observar que após 16 horas 

do experimento o grupo tratado com células-tronco estava com 60% dos animais vivos, 

enquanto que no grupo sepse apenas 20% dos animais estavam vivos.  

Marcadores bioquímicos (fosfato e glicose): Não encontramos diferenças significativas 

entre os grupos.  

Marcadores inflamatórios: O tratamento com células tronco resultou numa redução de 

três marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6 e MCP-1). 

Marcadores anti-inflamatórios: Observou-se uma redução na citocina anti-inflamatória 

(TGF-β), e um aumento de IL-10.  

Marcadores de lesão tecidual: Resultados de avaliação de marcadores bioquímicos de 

lesão tecidual como amilase (pâncreas), ALT e AST (fígado) mostraram uma redução no 

grupo tratado em comparação com o grupo sepse. 

Avaliação da apoptose celular: Observou-se uma diminuição do número de esplenócitos 

em apoptose no grupo tratado com células-tronco. 
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