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Objetivo  

Avaliar temporalmente a eficácia terapêutica da administração de células mononucleares 

derivadas de medula óssea (CMMO), na lesão pulmonar aguda induzida através de ligação e 

perfuração do ceco (CLP). 

Métodos 

CEUA-CCS (053/15). Camundongos C57BL/6 fêmeas foram distribuídos em 2 grupos: 

controle (CTRL) – submetido a laparotomia sem exposição do ceco; e CLP – submetido a 

laparotomia com exposição, ligadura e perfuração do ceco. O grupo CLP foi subdividido em 2 

grupos: CLP-SAL: (administração de NaCl 0,9% estéril); e CLP-CMMO: (2x106 CMMO), via 

jugular, 1 hora após a indução da lesão. Os parâmetros de mecânica respiratória, morfometria 

e celularidade do tecido pulmonar e os níveis de RNAm de interleucina (IL)-1β, IL-6, IL-10, 

Pro-caspase 3 e heme-oxygenase (H0) -1 foram analisados 2, 4, 6, 12 e 24 horas após o 

tratamento. 

Resultados 

 

Foram observadas reduções significativas na elastâcia estática e das áreas de colapso alveolar, 

nos grupos CLP-CMMO 6, 12 e 24h, e do número de células polimorfonucleares, nos grupos 

CLP-CMMO 4, 6, 12 e 24h, quando comparados aos seus respectivos grupos CLP-SAL. Ainda 

em relação ao parâmetro da elastância estática, foi observado um aumento significativo no grupo 

CTRL-CMMO, quando comparado ao grupo CLP-CMMO 12h. Os níveis de RNAm de 

moléculas pró-inflamatórias e apoptose (IL-1β, IL-6 e Pro-caspase 3) diminuíram 

significativamente nos grupos CLP-CMMO (6, 12 e 24h) quando comparados com os 

respectivos grupos CLP-SAL. Entretanto, foram observados aumentos de IL-10 e HO-1 nos 

grupos CLP-CMMO (2, 6 e 24h), as quais possuem função anti-inflamatória e antioxidante.  

 

 

Conclusão 

 

A terapia com CMMO previne a lesão pulmonar aguda induzida por sepse através da redução de 

mediadores relacionados ao processo inflamatório, estresse oxidativo e apoptose. 
 

 

 

 
 

Papel terapêutico das células mononucleares derivadas de medula óssea no  no 

desenvolvimento da lesão pulmonar aguda em modelo experimental.   
 


