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“The past two decades have seen

spectacular gains in our knowledge and

treatment of most diseases affecting the heart

and circulatory system. In some areas,

progress has been “literally beyond prophecy”.

And what of the future? Science is an endless

frontier. The horizons for future achievements

are limited only by the limitations upon one’s

imagination”.

C. Walton Lillehei, M.D., Ph.D.
Speech at The New York Academy of Science, 1969.
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RESUMO

NINA, V.J.S. Endotelização in vivo das biopróteses cardíacas porcinas:
comparação entre a preservação convencional e a não-aldeídica.
São Paulo, 2003, 94p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.

O revestimento completo das superfícies das biopróteses cardíacas por uma
camada protetora de células endoteliais do hospedeiro ainda não foi
relatado. As próteses cardíacas de uso corrente são comumente
preservadas em glutaraldeído, o qual é citotóxico para as células do
hospedeiro evitando a endotelização espontânea. O objetivo deste estudo é
demonstrar o potencial para a endotelização in vivo das próteses cardíacas
tratadas por um processo alternativo de preservação tecidual (L-Hydro™). O
processo de preservação L-Hydro™ consiste na extração controlada de
substâncias antigênicas do tecido valvar e na incorporação de um agente
antiinflamatório e anti-trombótico. Sete biopróteses porcinas com suporte
tratadas pelo processo L-Hydro™ (grupo teste) e três fixadas em
glutaraldeído (grupo controle) foram implantadas na posição mitral de
ovelhas jovens. As próteses foram avaliadas pela ecocardiografia e
angiografia antes do sacrifício aos cinco meses. As próteses explantadas
foram avaliadas quanto ao aspecto radiológico, histológico e histoquímico. O
teste-t não-pareado de Student e o teste exato de Fisher foram utilizados
para a análise estatística. Não houve diferença hemodinâmica entre os
grupos, exceto pela pressão capilar mais elevada no grupo controle.
Entretanto, a microscopia óptica e a eletrônica de varredura e transmissão
mostraram o revestimento quase completo de células endoteliais na
superfície de todos os folhetos das próteses tratadas pelo L-Hydro™ após
cinco meses de implante. As células endoteliais estavam em contato direto
com a camada do colágeno subjacente e expressaram antígenos ligados ao
fator von Willebrand. As superfícies das próteses tratadas pelo glutaraldeído
encontravam-se cobertas por depósitos de fibrina, macrófagos, cálcio e
material trombótico. Apenas células endoteliais esparsas foram observadas
neste grupo, e o contato destas células com o colágeno subjacente foi
incompleto. Estes dados indicam que a preservação tecidual não-aldeídica
(L-Hydro™) utilizada neste estudo é capaz de induzir a endotelização
espontânea evidenciada pela boa adesividade celular do novo endotélio à
matriz do colágeno, e pela maior resistência à trombose e à calcificação.



ABSTRACT

NINA, V.J.S. In vivo endothelialization of conventional and non-
aldehyde-fixed porcine bioprostheses: comparative study. São
Paulo, 2003, 94p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.

A protective layer of endothelial cells of host origin on the entire surfaces of
bioprosthetic heart valves has never been reported. Current commercial
bioprosthetic heart valves are commonly preserved in glutaraldehyde which
is cytotoxic to host cells preventing spontaneous endothelialization.  The aim
of this study is to demonstrate the potential for in vivo endothelialization of
heart valves treated by an alternative tissue preservation process (L-
Hydro ). L-Hydro  preservation process consists of controlled extraction of
antigenic substances from the valvular tissue and incorporation of an anti-
inflammatory and a anti-thrombotic agent.  Seven stented porcine heart
valves treated by the L-Hydro™ process (test group) and three
glutaraldehyde-fixed porcine heart valves (control group) were implanted in
the mitral position of juvenile sheep.  The valves were evaluated
echocardiographically and angiographically prior to sacrifice at five months.
Recovered valves were also radiologically, histologically and histochemically
evaluated. Unpaired t-test of Student and Fisher’s exact test were performed
for statistical analysis. There were no hemodynamic differences between
groups except for a higher pulmonary artery wedge pressure in the control
group. However, optical microscopy, scanning and transmission electron
microscopy showed a nearly complete coverage of endothelial cells on the
surfaces of all leaflets in the L-Hydro™ treated valves after five months of
implantation.  The endothelial cells were in direct contact with the underlying
collagen layer and expressed von Willebrand-related antigens. The surfaces
of the glutaraldehyde-treated valves were covered by fibrin deposition,
macrophages, calcium and thrombotic material. Only sparse endothelial cells
were observed in this group, and contact of the endothelial cells with the
underlying tissue was incomplete. These data indicate that the non-aldehyde
tissue preservation (L-Hydro ) utilised in this study is capable of inducing
spontaneous endothelialization with evidence of strong cell attachment of the
new endothelium to the collagen tissue matrix, and it also provides a greater
resistance to thrombosis and calcification.


