
UNHA TESE REFLICTE UNHA INVESTIGACIÓN PIONEIRA PARA COMBATER A
ENCEFALOPATÍA EN BEBÉS POR FALTA DE OSÍXENO 

• A novidade consiste en estudar a eficacia de aplicar hipotermia xunto á
administración  dun  determinado  fármaco  (alopurinol)  na  encefalopatía
hipóxico-isquémica neonatal 

• Os  estudos  contidos  na  tese  mostran  como  o  tratamento  conxunto
diminúe o dano oxidativo nestes casos

• A encefalopatía hipóxico-isquémica é unha disfunción neurolóxica global
que aparece ao nacer 

• Prodúcese  por  unha  falta  de  osíxeno  en  sangue  no  cerebro
inmediatamente antes ou durante o nacemento

Vigo, 3 de decembro de 2019. A tese doutoral da pediatra do Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo (CHUVI), Cristina Durán, reflicte unha investigación que ten como
obxectivo  a  procura  de  terapias  que  diminúan  o  dano  neurolóxico  dos  bebés  con
encefalopatía  hipóxico-isquémica  ao
nacemento.  O  traballo,  leido  na
Universidade de Santiago de Compostela
obtivo  a  cualificación  de  “sobresaliente
cum laude”.

A novidade da investigación é aplicar, nun
modelo  experimental  de  encefalopatía
hipóxico-isquémica  neonatal,  a
hipotermia de forma conxunta co fármaco
Alopurinol.  Os  resultados  das  probas
realizadas  mostran  que  o  tratamento
conxunto  ofrece  protección  fronte  ao
dano  oxidativo,  un  dos  mecanismos
principais  implicados  no  dano  cerebral
que se produce nestes nenos, aínda que
é necesario continuar con estes estudos.
De  feito,  xa  está  en  marcha  un  ensaio
clínico multicéntrico europeo que aportará
máis  información  sobre  esta  terapia
combinada.

Disfunción neurolóxica
A encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) defínese como unha disfunción neurolóxica
global. Existen distintos graos de severidade (leve, moderada, grave). Aparece tras o
parto e existe unha causa hipóxico-isquémica perinatal (falta de osíxeno en sangue). 

Determinados feitos agudos que se observan no parto tales como o desprendemento
prematuro da placenta, a ruptura uterina, o prolapso de cordón, o embolismo de líquido
amniótico,  ou  a  transfusión  feto  materna,  son  elementos  que  poñen  en  aviso  da



existencia  dunha  situación  de  risco  pero  sen  que  iso  sexa  sinónimo  de  EHI  ao
nacemento.

O dano cerebral prodúcese por diversos mecanismos, un deles é o estrés oxidativo.

A encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) perinatal constitúe unha das maiores causas
de morbi-mortalidade no período neonatal, así como de discapacidade a longo prazo.
Entre  un  15-20%  dos  nenos  afectados  morre  no  período  neonatal  e  un  25%
desenvolverá secuelas neurolóxicas tales como déficits visuais, convulsións, parálise
cerebral e atraso psicomotor.

Trátase dunha patoloxía que ten consecuencias devastadoras para as familias e para a
sociedade, xa que actualmente, a pesar do uso terapéutico da hipotermia, aínda un
47% dos nenos tratados  seguen presentando risco  de  morte  ou  de discapacidade
grave. De aí a importancia desta investigación.

Tratamentos
“Ao longo do século XX non se dispuxo de ningunha estratexia terapéutica específica
para previr ou minorar o dano cerebral asociado á EHI. Afortunadamente, a aparición
do tratamento con hipotermia moderada sostida (redución da temperatura cerebral en
3-4ºC mediante un arrefriado corporal total ou selectivo da cabeza mantido durante 72
horas) implicou un cambio radical nesta patoloxía”, explica a doutora Durán.

Pero a incidencia de morte e discapacidade segue sendo moi  elevada a pesar  do
tratamento  con  hipotermia  (40%  aproximadamente),  polo  que  urxen  novas
intervencións que potencien o seu efecto.  Por  ese motivo  é  necesario  investigar  a
eficacia  doutras  terapias  neuroprotectoras  adicionais  co  obxectivo  de  mellorar  os
resultados actuais e aumentar o número de neonatos cunha supervivencia intacta tras
o episodio hipóxico-isquémico perinatal.

Nese sentido, o Alopurinol é un fármaco que se utiliza para o tratamento da gota. Ten
un efecto antioxidante e evidenciouse en diversos estudos da era pre-hipotermia, un
efecto neuroprotector. 

“Por ese motivo o obxectivo da investigación foi estudar o efecto antioxidante de aplicar
conxuntamente a hipotermia e o Alopurinol”, subliña Cristina Durán. 

A investigación da pediatra do CHUVI foi dirixida por José Ramón Fernández Lorenzo,
xefe  do  servizo  de  Pediatría  do  Complexo  sanitario  vigués  e  director  científico  do
Instituto  de  Investigación  Sanitaria  Galicia  Sur,  e  por  Marta  Camprubí  Camprubí,
neonatóloga e investigadora do Hospital Pediátrico Sant Joan de Déus de Barcelona.


