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Introdução 

O trauma raquimedular (TRM) apresenta uma incidência elevada e, em sua maioria, acomete 

indivíduos em idade ativa, gerando alto custo para a sociedade (Bambakidis, 2008). A 

recuperação funcional está inversamente relacionada com a gravidade da lesão medular, 

podendo, nos casos mais graves, ocasionar um dano neuronal irreversível com inúmeros 

prejuízos no componente físico, emocional, social do paciente. Nesses casos, as terapias 

médicas e de reabilitação são apenas formas de tratamentos paliativos (Mcdonald and 

Sadowsky, 2002). Todavia, vários estudos têm sugerido que as células-tronco (CT) por terem 

um potencial neurodegenerativo sejam capazes de melhorar a função neurológica destes 

pacientes. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se as células-tronco da medula óssea são 

capazes de auxiliar na cicatrização do tecido medular lesado e melhorar a atividade motora no 

modelo de TRM por compressão com clipe de aneurisma, bem como verificar a nidação 

celular para o local lesionado, e qual a melhor via de administração para as CT, seja a via 

direta, no local da lesão, ou a via subaracnóidea, por punção lombar (Rivlin and Tator, 1978; 

Onifer, 2008). 

Metodologia 

Dividimos os animais (ratos Wistar, fêmeas) em 5 grupos de 6 animais: G1 grupo Sham 

controle da lesão, G2 grupo que recebeu CT pela via direta (VD), G3 grupo que recebeu 

solução salina (SS) por VD, G4 grupo que recebeu CT por punção lombar (PL), e G5 grupo 

que recebeu SS por PL. Após anestesia os grupos (com exceção do Sham) foram submetidos 

ao modelo de lesão, cuidados pós-operatórios de analgesia e antibioticoterapia foram 

tomados, bem como a reposição hídrica. Quarenta e oito horas após a cirurgia os animais 
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receberam os transplantes de CT ou SS por ambas as vias, enquanto apenas os grupos de PL 

recebem um 2º transplante 7 dias após a lesão. Todos os grupos foram avaliados 

semanalmente quanto à função motora (escala de B.B.B) (Basso, et al. 1995). O esvaziamento 

vesical foi realizado duas vezes ao dia para evitar infecção urinária. Após 21 dias de lesão os 

animais foram eutanasiados (com exceção dos animais referentes a verificação da nidação das 

células-tronco que foram eutanasiados 24 horas após os transplantes), perfundidos e suas 

medulas espinhais foram retiradas para processamento histológico e verificar a presença de 

células-tronco da medula óssea no local da lesão, por meio de PCR (Gibbs, 1990). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados demonstraram uma melhora da função motora no grupo tratado com dois 

transplantes de CT por PL (p<0,001) e que estas células podem migrar para a lesão quando 

transplantadas por esta mesma via, enquanto que a melhora da função motora pela via direta 

não apresentou resultados estatísticos significativos. A análise histológica revelou que o 

tamanho da lesão no grupo tratado com CT pela via direta foi significativamente maior do que 

no grupo tratado com CT por PL (p<0,05). 

 

Acredita-se que a não melhora do grupo transplantado pela via direta seja a provável lesão 

adicional à medula espinhal quando injetado volume em seu interior, ou pelo fato de que o 

microambiente do tecido nervoso após a lesão não ser adequado para a nidação celular. A 

ocorrência de a análise histológica não ter demonstrado dados significativos quando 

comparados grupos CT com salina, enquanto a avaliação motora o fez, pode-se ser atribuída 

pela baixa especificidade que a histologia utilizada por nós oferece. Se tivéssemos utilizado 

de procedimentos imunohistoquímicos capazes de identificar a reorganização da bainha de 

mielina (por exemplo) no local da lesão, provavelmente apareceriam subsídios para explicar a 

melhora motora. A reorganização da circuitaria medular independente das modificações nas 

dimensões da lesão explicariam a melhora do desempenho motor dos animais tratados com 

CT por punção lombar e estaria de acordo com as observações recentes de Courtine e 

colaboradores (Courtine, Gerasimenko et al. 2009). 
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Conclusão  

O transplante único de CT diretamente no local da lesão ou múltiplo pela via subaracnóidea 

não foram capazes de modificar as dimensões do dano medular ocasionado pela compressão 

do clipe na medula espinhal quando comparados com controle de veículo, porém a lesão foi 

significativamente maior no grupo que recebeu CT por via direta quando comparado com o 

tratado por CT através de punção lombar. 
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