
Sergio Akinobu Yoshioka

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Química de São Carlos - IQSC

Escola de Engenharia de São Carlos - EESC
Instituto de Física de São Carlos - IFSC

Título

"CARACTERIZAÇÃO IN VITRO E IN VIVO DO

PERICÁRDIO BOVINO RETICULADO COM ACETAIS

DO GLUTARALDEÍDO PARA MANUFATURA DE

BIOPRÓTESES VALVULARES CARDtACAS';- --.

USP IIQSC I SBI

\I III 01111
8-2-001193

~,g-
~ C\I

~ o
3 ~<e_ o• o
(1)_0
;:) _ co
..•_ o
éf~ M~-

Tese apresentada à área de

Interunidades de Ciência e Engenharia

de Materiais, da Universidade de São

Paulo, como parte dos requisitos para

obtenção do título de Doutor em

Ciência e Engenharia de Materiais .

ORIENT ADOR: Prof. Dr. Gilberto Goissis

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMACAoIQSC/USP

São Carlos

2000



Yoshioka, '.;ergio Akinobu
Caracterização in vitro e in vivo do pericárdio bovino reticulado com

acetais do glutaraldeído para manufatura de biopróteses valvulares
cardiacas./ Sergio Akinobu Yoshioka. - São Cartos, IQSC, 2000.

104p.

Tese (Doutorado) - Instituto de Química de São Carlos /
Universidade de São Paulo, 2000.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Goissis

1.Reticulação. 2. Acetais de glutaraldeído. 3.Biopróteses
valvulares cardíacas. I.Título.



MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DA TESE DE DOUTORADO DE

SERGIO AKINOBV YOSHIOKA, APRESENTADA A ÁREA
INTERUNIDADES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS, DA EESC-

IFSC-IQSC, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM 02/06/2000.

COMISSÃO JULGADORA:

Prof.'Dr. GILBERTO GOISSIS -Orientador (IQSC/USP)

-------~~~~~~~--~~~~-~--_._------------------------------------------

Prof. Dr. HIDETAKE IMASATO (IQSC/USP)

r--y-~---.--, '10 cr:;;-:e f6Ch Lc~-------------;t-------------------------------------------------------------

Df. Dr. DOMINGO MARCOUNO BRAILE (UNICAMP)

~~lL __ I
------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. MARCOS ANTONIO ROSSI (FMRP/USP)

~~~~~.>-!>._------------------------------------------------
Prof. Dr. MARCOS PINOTTI BARBOSA (UFMG)



AGRADECIMENTOS

- Ao meu Pai e minha Mãe (in memorian), pelo apoio moral e

perseverança, e principalmente pelo carinho e afeto que me deram.

- Ao Prof. Or. Gilberto Goissis, pela grande dedicação e

compreensão, e principalmente pela paciência e conhecimentos profissionais

transmitidos.

- À Profa. Dra. Ana Maria de Guzzi Plepis, pelas análises térmicas

e preciosa contribuição na discussão deste trabalho e pela sua amizade.

- À Profa. Sueli Suzigan pelas análises histopatológicas.

- Ao Prof Dr. Marcos Rossi pelos implantes subcutâneos em ratos.

- Aos técnicos Ézer Biazin, Glauco D. Broch e Dra.Virgínia C. A.

Martins, pelo apoio técnico, companheirismo e amizade no meu dia a dia neste

laboratório.

- Às secretárias Eliana e Karina, sempre dispostas e prestativas nos

trabalhos datilográficos e principalmente pela sua ale~a.

- Aos técnicos Mauro Femandes e Ana Pucci, pelos espectros no

U.V. obtidos.

- Aos amigos do Laboratório de Bioquímica e Biomateriais

presentes: Antonio Carlos, Cláudia A. Alves, Edvan Tonhi, Fátima A. Giglioti,

Maria Helena de Sousa, Marcos Bet, Silvia Machado, Zhara Fazal Chaudry,

Washington Levez e a todos que estão começando ou que por ali passaram,

pelo apoio e amizade tomando o ambiente de trabalho tranqüilo e agradável.

- Ao pessoal da Braile Biomédica - Comércio e Indústria e

Representações S.A. que de uma forma ou outra ajudaram nos trabalhos

experimentais.



- Aos meus amigos de graduação e pós-graduação pela amizade e a

todos que diretamente ou indiretamente contribuíram para a realização deste

trabalho.

- Ao CNPq/PADCT pelos auxílios fmanceiros concedidos através

dos projetos: "Programa de Pesquisa e Desenvolvimento de Biomateriais de

Colágeno e Poliuretanas", processo nº 62.0228/91-1 e "Biomateriais de

Colágeno em Associação com Polímeros Sintéticos e Sais de Fosfato de

Cálcio para Usos na Medicina e Odontologia", processo nº 620001/96.8/SNM.

- À FAPESP pelo auxílio financeiro concedido através do projeto:

"Programa. de desenvolvimento e construção de válvulas cardíacas de

pericárdio bovino e mecânicas", processo nº 1996/2455-8.

- Ao RHAE/CNPq pelo auxílio fmanceiro concedido através do

projeto: "Desenvolvimento de Válvulas Cardíacas Biológicas e Mecânicas",

processo nº 62.0228/91-1.

SERVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACAO
loSC/USP



SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS v

LISTA DE QUADRO E TABELAS x

ÍNDICE DE ABREVIA TURAS xii

RESUMO xiv

ABSTRACTS xv

I. INTRODUÇÃO 1

1.1. História da arte das próteses de válvulas cardíacas 2

1.2. Calcificação 7

1.2.1. Colágeno 9

1.2.2. Glutaraldeído 12

1) natureza complexa das soluções de glutaraldeído 13

2) impermeabilização superficial das matrizes colagênicas 15

3) efeitos citotóxicos das biopróteses valvulares cardíacas reticuladas com

glutaraldeído 17

1.2.2.1. Tipos de reticulações com glutaraldeído existentes no tecido 17

1.3. Procedimentos para redução da calcificação das biopróteses valvulares

cardíacas 19



sUMÁRIO ü

1) Pré-tratamento dos tecidos biológicos 19

a) com surfactantes ou detergentes 19

b) '1' - d ,. 'I' . I (Al+3 F +3 Ga+3) 19utIIzaçao e cabons meta ICOStnva entes , e e .

c) retirada dos fosfolipídeos e organelas celulares 19

2) Variações do tratamento dos tecidos biológicos com glutaraldeído 20

a) reticulação dinâmica do tecido com glutaraldeído 20

b) reticulação com concentração progressiva do glutaraldeído 20

c) formação de superficie carregada negativamente 20

1.3.1. Outros agentes reticulantes 21

a) Epóxidos 22

b) Acil azida 22

c) DllsocIanatos 23

d) Carbodiimidas 24

11. OBJETIVOS 25

m. PARTE EXPERIMENTAL 27

3.1. Reagentes, solventes e materiais utilizados 27

3.2. Preparação e caracterização do acetal de glutaraldeído em etanol.. 27

a) Formação de acetais do glutaraldeído em etanol 27

b) Estudo de reticulação do pericárdio bovino com acetais de glutaraldeído ..... 28

3.4. Manufatura da bioprótese valvular cardíaca com o pericárdio reticulado 29

3.5. Caraterização do pericárdio bovino 30

3.5.1. Estabilidade térmica 30

a) Temperatura de encolhimento 30

b) Calorimetria exploratória diferencial 3 O

S E R V I C o o::. B I 18L ; C 'f E G A 1::.I l\j , O" /, .c. (. '" i.J 'I

fOSC/USP ------------



SUMARIO U1

3.5.2. Estabilidade a colagenase 31

3.5.2.1. Determinação de conteúdo de colágeno via hidroxiprolina 32

3.5.3. Embebição do pericárdio bovino em solução de etanol 33

3.5 A. Microscopia eletrônica de varredura 34

3.5.5. Ensaio mecânico 34

3.6. Caracterização da biofuncionalidade 35

3.6.2. Teste de fadiga ou durabilidade acelerada 35

3 6 3 C . - h' I' 7... aractenzaçao lstopato oglca -'

3.6A. Performance hidrodinâmica da bioprótese valvular cardíaca 37

3.6.5. Estudo de calcificação in vivo 39

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES A1

4.1. Formação de acetais do glutaraldeído em etanol acidificado A1

4.2. Estabilidade térmica e embebição do pericárdio bovino em etanol 55

4.3. Reticulação do pericárdio bovino com acetais do glutaraldeído 56

4 A. Caracterização do pericárdio bovino 65

4A.1. Microscopia eletrônica de varredura 65

4A.2. Estabilidade a colagenase 66

4.4.4. Ensaio mecânico 68

4.5. Caracterização da biofuncionalidade 69

4.5.1. Teste de durabilidade acelerada ou fadiga das biopróteses valvulares

cardíacas 69

4 5 2 C . - h' I" . 70... aractenzaçao lstopato OglCO .

4.5.3. Performance hidrodinàmica das biopróteses valvulares cardíacas 76

4.5 A. Estudo de calcificação illl'il'O 81



sUMÁRIO fu

v. CONCLUSÕES 86
..

VI. TRABALHOS FUTUROS 88

VII. REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 89

IX. GLOSSÁRIO 103

6ERVICO DE BIBLIOTECA E INrOHMAc.otoo
IOSC/USP



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Esquema do sistema arterial e venoso (a) e o sentido do fluxo sangüíneo

no coração (b) 1

Figura 2: Esquemas das válvulas mecânicas de: bola e gaiola (a), disco basculante

(b) e duplo folheto (c) '" 3

Figura 3: Biopróteses valvulares cardíacas manufaturadas com pericárdio bovino (~)

e valvas aórticas porcinas com suporte (b), sem suporte (c) e tratados com

glutaraldeído ' 4

Figura 4: Índices atuariais e linearizados de falhas primárias para jovens e adultos

em 11 anos da bioprótese valvular cardíaca PB IMe obtido por Braile et alli ... 6

Figura 5: Bioprótese valvular cardíaca de pericárdio bovino com vista superior com

as regiões: zona central (a), parede aórtica (b), base dos folhetos (c), comissuras

(d) e margem livre (e) 9

Figura 6: Estrutura do tropocolágeno: estrutura primária na forma de triplete

repetitivo (a), cadeia a (b) e molécula de tropocolágeno (c) presente n(lS

matrizes colagênicas 10

Figura 7: Micrografia do tecido conjuntivo após fixação com corantes básicos (a) e o

modelo do quarto alternado pentafibrilar proposto (b) das fibrilas de colágeno,

com a sua peridiocidade D (690 Â): "gap" e "overlap" II



LISTA DE FIGURAS VI

Figura 8: Esquema de reticulação com glutaraldeído entre· as moléculas de

tropocolágeno ; 13

Figura 9: Espécies químicas presentes em soluções aquosas de glutaraldeído: (a)

formas monoméricas; (b) hemiacetais poliméricos; (c) polímeros a e A-

insaturados 14

Figura 10: Espectro no ultravioleta da solução aquosa de glutaraldeído a 0,05%

recém purificada em carvão ativo : 15

Figura 11: Esquema de impermeabilização superficial devido a distribuição das

moléculas de glutaraldeído na matriz colagênica 16

Figura 12: Formação de ligações cruzadas do tipo piridínium (a), formação da amina

secundária tendo como intermediário a base de Schiff (b) e polímeros

insaturados (c) em matrizes colagênicas tratadas com glutaraldeído l9

Figura 13: Reação de formação de superficie negativa com ácido a-aminooléico 21

Figura 14: Reação de reticulação da matriz colagênica com os epóxidos Z2

Figura 15: Esquema de reação de formação de ligação peptidica com acil azida 23

Figura 16: Reticulação com difenilfosforilazida 23

Figura 17: Reação do hexametilenodiisocianato com os grupos aminos livres 24

Figura 18: Reação do l-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida com os grupos

aminos e carboxílicos livres 24

Figura 19: Esquema para a reticulação de matrizes colagênicas por meio de acetais

do glutaraldeído: a) formação dos acetais e b) indução de reticulação da matriz

com trietilamina e a formação da base Schiff .25

Figura 20: Curva .de padro.nização para determinação da concentração de

hidroxiprolina em amostras de materiais biológicos ricos em colágeno 33



LNnA VI:. l'J(iUKA~' vu

Figura 21: Reação entre grupo pirrolidínico da hidroxiprolina com N,N-

dimetilaminobenzaldeído para a formação do cromóforo 33

Figura 22: Simulador de fadiga da Shelhigh modelo FTS 300, contendo: a câmara de

acrílico (A), a bioprótese valvular cardíaca (B) e fole de silicone (C) 36

Figura 23: Câmara acrílica de teste do duplicador de pulsos automático da Shelhigh,

modelo V. 4.0, pa~a a bioprótese valvular cardíaca nas posições: mitral (M) QU

aórtica (A) 38

Figura 24: Espectros de absorção no ultravioleta das soluções: aquosa, tampão

fosfato pH 7,4 e 0,13 mollL com GA l%mol/L após 1 h (a) e 22 h (b) de suas

preparações à 2SoC 42

Figura 25: Formação do hemiacetal e acetal a partir do aldeído e um álcool primário

em meio ácido 43

Figura 26: Espectros de absorção no ultravioleta das soluções de EtOH com

concentração de HCI a 10-3mol/L na presença de glutaraldeído a: (I) 1,00%, (11)

O,SO,(111)0,10 % e (IV) O,OS%em intervalos entre 2 e 96 h, à 2S°C. .44

Figura 27: Espectros de absorção no ultravioleta das soluções de EtOH com

concentração de HCI a 3xlo-3 mollL na presença de glutaraldeído a: (I) 1,00%,

(11)O,SO,(111)0,10 % e (IV) O,OS%em intervalos entre 2 e 96 h, à 2S°C. 47

Figura 28: Espectros de absorção no ultravioleta das soluções de EtOH com

concentração de HCI a 10-2 mollL na presença de glutaraldeído a: (I) 1,00%, (11)

O,SO,(111)0,10 % e (IV) O,OS%em intervalos entre 2 e 96 h, 2SoC .49

Figura 29: Espectros de absorção no ultravioleta para as soluções de GA em: água,

tamponada, EtOH e EtOH acidificado com glutaraldeído a 1% após: (a) 1 h e

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO
lOSC/USP.•.



LISTA DE FIGURAS Vll1

(b) 22 h de suas preparações; (c) após 22 h seguidas de 1 hora a temperatura de

o
40 C 51

Figura 30: Temperatura de encolhimento do pericárdio bovino tratado com acetais

de glutaraldeído 1,0% e de HCI 3,OxlO-3 mol/L após exposição aos vapores de

trietilamina em diferentes intervalos de tempo 56

Figura 31: Esquema de'distribuição homogênea do glutaraldeído na forma de acetais

dentro da matriz colagênica e sua liberação por base orgânica, a trietilamina ... 57

Figure 32. Termogramas do pericárdio bovino: nativo (a), tratado com soluções de

glutaraldeído a 0,5%, em fosfato pH 7,4, 0,14mol/L por 18 dias, (b);

glutaraldeído 1% na forma de acetais (c); glutaraldeído 1% na forma de acetais,

seguido do tratamento convencional com GA a 0,05% por 9 h (d) 61

Figura 33: Temperatura de encolhimento do pericárdio bovino tratado com

concentrações variáveis diacetais de glutaraldeído e de HCI, seguidas da

exposição aos vapores de trietilamina por 24 h 63

Figura 34: Fotomicrografia de microscopia eletrônica de' varredura do pericárdio

bovino: tratado com solução de glutaraldeído a 0,5% em fosfato, pH 7,4,

O,14mol/L por 18 dias (a) e glutaraldeído 1% na forma de acetais por 96h (b). 66

Figura 35: Estabilidade relativa à hidrólise por colagenase para o pericárdio bovino:

nativo (a); tratado com solução de glutaraldeído a 0,05% em fosfato, pH 7,4,

0,14 mol/L, (b); acetais de glutaraldeído 1,0% (c); acetais de glutaraldeído

1,0%, seguido do tratamento convencional com GA a 0,05% (d) 67

Figura 36: Biopróteses valvulares cardíacas de pericárdio bovino (a e b) e de valvas

porcinas (c e d) com trataIpento convencional, e pericárdio bovino com acetais

do GA, seguido do tratamento convencional (d e e) 69



----~--- - - - -----

Figura 37: Fotomicrografia ótica de pericárdio bovino tratado com acetais de

glutaraldeído 1% (a e b) e tratado com acetais de glutaraldeído 1%, seguido do

tratamento convencional (tampão fosfato com GA 0,05%) (c e d, 10x) 73

Figura 38: Fotomicrografia ótica da amostra retiradas da regiões central e lateral da

bioprótese valvular cardíaca de pericárdio bovino tratado: convencionalmente

(TF com GA 0,5% por 18 dias) (a e b, 40x) e com acetais de glutaraldeído,

seguido do tratamento convencional (TF com GA 0,05% por 9h) (c e d, lOx),

após o teste de fadiga 75

Figura 39: Gradiente pressórico médio e área efetiva média avaliados para as

biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm de diâmetro, submetidas aO
I

duplicador de pulso com freqüência de 70, 80, 90 e 100 bpm 77

Figura 40: Fração de regurgitação e índice de eficiência avaliadas para ~s

biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm de diâmetro, submetidas ao

duplicador de pulsos com freqüências de 70,80,90 e 100 bpm 79

Figura 41: Índice de performance das biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm de

diâmetro, submetidas ao duplicador de pulsos com freqüências de 70, 80, 90 e

100 bpm 80

Figura 42: Fotomicrografias óticas de pericárdio bovino tratado:

convencionalmente( a e b), com acetais de glutaraldeído (c e d) e com acetais qe

glutaraldeído seguido do tratamento convencional (e e f), após implante em

subcutâneo de rato por 28 dias, corados com HE e Von Kossa 84

SERVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACAOIQSC/USp -



LISTA DE QUADRO E TABELAS

Quadro I: Vantagens e desvantagens das próteses valvulares cardíacas mecânicas e

biopróteses valvulares cardíacas 2

Tabela I: Variações das absorbâncias e valores da relação 280/235nm para soluções

de glutaraldeído (1%) em: água, tampão fosfato (pH 7,4), EtOH absoluto e

EtOH acidificada ou não antes e após o aquecimento a 40°C 52

Tabela 11: Valores de embebição e temperatura de encolhimento para pericárdio

bovino submetido a diferentes concentrações de EtOH por 24h 55

Tabela 111: Valores de estabilidade térmica determinada por temperatura de

encolhimento de matrizes colagênicas tratadas "Com glutaraldeído em

comparação com matrizes tratadas com acetais de glutaraldeído 59

Tabela IV: Dados de ensaio mecânico e temperatura de encolhimento do pericárdio

bovino reticulado com acetais de glutaraldeído e o método convencional. 68

Tabela V: Resultados histopatológicos de pericárdio bovino tratado com acetais de

glutaraldeído, acetais do glutaraldeído, seguido do tratamento com glutaraldeído

0,05% por 9h comparado as caracteristicas mínimas de aceitação 71

Tabela VI: Resultados histopatológicos de pericárdio bovino tratado com acetais do

glutaraldeído, seguido do tratamento convencional (tampão fosfato com

glutaraldeído 0,05%), retirado da região central e lateral da bioprótese valvular

cardí~ca após o ensaio de fadiga 74



LISTA DE OUADRO E TABELAS Xl

Tabela VII: Resultados histopatológicos de pericárdio bovino tratado

coilvencionalmente, retirado da região central e lateral da bioprótese valvular

cardíaca após o ensaio de fadiga 74

Tabela VIII: Resultados histopatológicos de pericárdios reticulados com tratamento

convencional, acetais de glutaraldeído e acetais de glutaraldeído seguido do

tratamento convencional, após 28 dias de implante em subcutâneo de rato 82



RESUMO

Este trabalho descreve a reação de reticulação alternativa do pericárdio

bovino com os acetais do glutaraldeído, preparados a partir da solução de

glutaraldeído na presença do etanol em meio ácido. Os acetais difundem para dentro

da matriz colagênica, e a reticulação ocorre após a desproteção dos grupos aldeídicos

com uma amina terciária. O material obtido sob estas condições mostrou as

propriedades biológicas e mecânicas similares ou superiores àqueles descritos para o

pericárdio bovino reticulado pelo procedimento convencional com glutaraldeído, e

provavelmente, com resultados de uma distribuição e natureza química mais

homogêneas das reticulações formadas, devido à ausência das reticulações polímeros

de glutaraldeído. As biopróteses manufaturadas com pericárdio reticulado com acctais

do glutaraldeído, também mostraram durabilidade superior e foi menos suscetível ao

processo de calcificação, como determinado em implantes subcutâneos em ratos.

Resultados preliminares de teste à fadiga e performance hidrodinâmica foram

caracterizados por um comportamento similar àqueles materiais tratados

convencionalmente sugerindo que, o pericárdio reticulado com acetais do

glutaraldeído pode ser um procedimento alternativo e mais eficiente na manufatura

das biopróteses, particularmente com respeito à calcificação, um dos maiores

problemas encontrados pós-implante.

Palavras-chave: reticulação~ glutaraldeído~ acetais~ pericárdio bovino, bioprótese

cardíaca.
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ABSTRACT

This work describes the cross-linking of bovine pericardium with

glutaraldehyde acetals, which are its protected forms. The acetals, prepared from a

glutaraldehyde solution in the presence of ethanol in acidic media was al/owed to

diffuse within the col/agen matrix, and cross-linking achieved by deprotection with a

tertiary amine. The material obtained under this conditions showed biological and

mechanical properties similar or superior to those describedfor bovine pericardium

crosslinked by conventional procedure with glutaraldehyde, and probably, as a

results of a more homogeneous distribution and chemicalnature of theformed cross

links, that is the absence of po/ymeric cross-links. Bioprostheses manufactllred with

glutaraldehyde acetals cross-linked bovine pericardillm, also showed higher

durability and was less sllsceptible to calcification process, as determined in

subcutaneous implant in rats. Preliminary reslllts on fatigue test and hydrodynamic

performance were characterized by a behavior similar to those observed for

conventional/y treated materiais sllggesting that, gllltaraldehyde acetals crosslinked

bovine pericardium may be an altemate and more efficient procedure in the

manufacture of bioprostheses, particularly in respect to calcification, one of the

major problems found post-implantati01l.

Keywords: glutaraldehyde, acetals, cross-linking, bovine pericardillm, heart valve

bioprostheses.



As valvas cardíacas aórtica e mitral, que estão associadas com a

FegulaÇão- do- tlu-X(}-sang\iíneO- ~I!ig, l}t~ são- susceptÍ-veis- a -patologias- com- várias

etiotogias-e fisio-patotogia~, tai~ como, matformação- congênita:, duerrças-remnáticas,

sífilis, processos infecciosos, artrite e processos de calcificação, com conseqüências

graves para o sistema cardiovascutar. Estes-probtemas; via de regia, são soltrcion~dos

pela substituição das valvas por próteses valvulares cardíacas mecânicas ou

biopróteses valvutares- card~cas,

(b)

Artéria pulmonar
alva aórtica

Veias

ulmonares

Valva

pulmonar

Aorta

Veia cava
inferior

"

Figura t: Esquema do sistema arterial- e venoso (aJ e o sentido do fluxo sangiifneo

no coração (b),
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1.1. História da arte das próteses cardíacas

2

A primeira prótese mecânica de uma válvula cardíaca surgiu em 1952,

introduzida por Charles Hufnagee, que era uma prótese de bola. Na década de 60,

surgiram as próteses valvulares cardíacas de poliuretana3 e mecânica de Starr &

Edwards4 (bola e gaiola). A bioprótese valvular cardíaca surgiu em 1955 com uso de

valva aórtica fresca de cadáveres por Murray5. Em 1974, foi desenvolvida a

bioprótese valvular cardíaca de pericárdio bovino (PB) tratado com glutaraldeído

(GA) por Ionescu6, surgindo assim os vários modelos de biopróteses valvulares

cardíacas tratadas com GA, uma delas desenvolvida por Braile et allF.

Apesar da sua grande durabilidade, as próteses valvulare!s cardíacas

mecânicas não eram isentas de complicações, principalmente o tromboembolismo

(Quadro I), então foram desenvolvidas as biopróteses valvulares cardíacas,

inicialmente confeccionadas a partir de tecidos homólogos8-9 (jascia lata, dura-mater

ou pericárdio humano) e depois com tecidos heterólogos, como o pericárdio bovino

(PB)6"ltl ou de valvas aórticas porcinasll tratados com glutaraldeído (GA). Contudo,

estas biopróteses apresentavam alto índice de falha mecânica após 7 anos de uso,

devido geralmente a calcificação em pacientes jovens.

Quadro I: Vantagens e desvantagens das próteses valvulares cardíacas mecânicas e

biopróteses valvulares cardíacas.

Prótese Vantagens Desvantagens

Durabilidade prolongada e

Forma não natural e exigência do uso

Mecânica

reprodutibilidade de fabricaçãoobrigatório de anticoagulantes

Forma e funcionamento mais

Durabilidade reduzida, difícil

Bioprótese

próximo ao natural'e menorreprodutibilidade de fabricação e

necessidade de anticoagulante

calcificação em torno de 7 anos de uso

~'--,
seRVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACAO
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Atualmente, existem dois tipos de próteses valvulares cardíacas:

3

a) mecânicas: confeccionadas com materiais artificiais, entre eles, grafite

e ligas metálicas (ex. ligas de titânio) recobertas com carbono pirolítico em diversos

formatos, por exemplos: bola e gaiola (Fig. 2a), disco basculante (Fig. 2b), duplo

folheto(Fig. 2c) e disco e gaiolal2. Geralmente são de custo elevado e ainda o

paciente tem de tomar anticoagulantes, como dicumarinicos, quando necessário ao

utilizar a prótese valvular cardíaca mecânica 13 para minimizar os problemas

tromboembólicos;

Anel de
sutura Oclusor

(esfera.de silastic)

(a)

Anel de
sutura

(b)

Anel de
sutura

(c)

Figura 2: Esquemas das próteses mecânicas de: bola e gaiola (a), disco basculante

(b) e duplo folheto (c).

b) biopróteses: manufaturadas com materiais biológicos, tais como,

materiais heterólogos: PBl'e valvas aórticas porcinasll (com ou sem suporte) tratados

com GA (Fig. 3)12.
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"

Figura 3: Biopróteses valvulares cardíacas manufaturadas com pericárdio bovino (a)

e valvas aórticas porcinas com suporte (b), sem suporte (c) e tratados com

glutaraldeído.

Contudo, estes dois tipos de próteses apresentam algumas desvantagens

inerentes a elas (Quadro I), que impedem o seu uso por longa duração, visto que uma

prótese cardíaca ideal deveria13:

- ser estéril e não apresentar respostas alergênicas e de rejeição;

- apresentar conformação estrutural similar àquela existente naturalmente;

- mostrar o mínimo de resistência ao fluxo, assim c0tTI0 prevenir queda de

pressão através da válvula;

- ter um mínimo de fluxo reverso necessário para o fechamento da válvula;

- mostrar uma longa durabilidade mecânica e estrutural, com manutenção de

suas performances funcionais normais;

- causar traumas mínimos aos elementos sangüíneos e tecidos endoteliais da

estrutura cardiovascular ao redor da válvula para não provocar a formação de

trombos (coágulos sangüíneos), sem o uso de anticoagulantes;

- não ser barulhenta e incômoda ao paciente;

- ser de fácil posicionamento ou implantação no coração e ser radiopaca;

- possuir um baixo custo de produção e ser reprodutível.

Contudo, em 1988, foram implantadas nos EUA em tomo de 51.000
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próteses cardíacas e o mercado mundial consome em tomo de 130.000 unidades por

ano *. Destas, 50% das próteses mecânicas implantadas são do tipo de duplo folhetoll.

Os principais fabricantes mundiais deste tipo de prótese são a St. Jude (EUA),

CarboMedics (EUA) e SORIN (Itália).

No Brasil, a etiologia mais comum para as lesões valvares naturais é a

doença reumática, com a maioria de pacientes que necessitam de prótese para

substituição da valva danificada14. São utilizadas em maior quantidade as bioprót~ses

valvulares cardíacas de tecidos biológicos (pB e valvas aórticas porcinas) tratados

com GA em meio tamponado (tampão fosfato, pH 7,4 e O, 13mol/L), que representam

em tomo de 80% das 10 mil próteses cardíacas implantadas anualmente. De~tes,

cerca de 40% são produzidas pela Braile Biomédica15.

Entretanto, as circunstâncias clínicas podem prevalecer na escolha QO

tipo de válvula a ser empregada no paciente. Por exemplo, as biopróteses valvulares

cardíacas são geralmente utilizadas em pessoas idosas que não apresentam grande

atividade no metabolismo do cálcio. Em contraste, as próteses valvulares mecânicas

são mais indicadas para os jovens, apesar do uso constante do anticoagulante, devido

ao alto índice de falha das bioprót~ses valvulares cardíacas nesta faixa etária12,13 da

população causada pela calcificação.

Revisões extensivas e estudos comparativos mostram que éls

performances das próteses valvulares mecânicas e biopróteses valvulares cardíacas

são basicamente sirnilares16-23 após 7 anos de uso. TiXio desenvolvimento na -área

durante os últimos 30 anos tem sido realizado com a finalidade de reduzir ou

• RINALD, S.. Comunicação pessoal. Turim, Itália, jun/1993.

SERVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACAO
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tromboembolismo e pr'ocessós 'hemorrágicos devidos à terapia 9,e anticoagulantes
, . " ~ '

utilizada para as válvulas mecânicas e às falhas estruturais para ,as de biopróteses

I I d' I I I .fi - 24-30 .. dva vu ares car lacas, que ·geramente . evam a sua ca CI lcaçao eXIgm o a sua

troca após 7 anos de uso, principalmente nos jovens; segundo os índices atuariais e

linearizados obtidos por Braile et alli31 (Fig, 4), correspondendo a aproximadamente

a 310 milhões de ciclos (freqüência média de 85 batimentos por minuto ).32.

%de
sobreviventes
100

8

60

40

20

o
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

% de riscos
por ano---,

24

20

16

12

8

4

o
10 11

Anos

"

.•• Jovens mRisco ...•.Adulto • Risco .••...Total O Risco

Figura 4: Índices atuariais e linearizados de falhas primárias para jovens e adultos

em 11anos da bioprótese valvular cardíaca PB IMe obtido por Braile et

alli.

Pelo fato da reação de reticulação com GA não ser satisfatória para

aumentar a performance e durabilidade das biopróteses valvulares cardíacas. novas

técnicas químicas de fixação, processamento e geometria têm sido introduzidas no

d b" I I 'd' 33--+6caso as loproteses va vu ares car lacas .

. As biopróteses valvulares cardíacas utilizadas atualmente sào as de
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valvas porcinas e de pericárdio bovino (PB), ambas reticuladas com GA em meio

tamponado. As biopróteses valvulares cardíacas de valvas porcinas apresentam dois

inconvenientes, que são: a presença da estenose (redução de área de fluxo),

ocasionada pela diminuição da sua área útil para o fluxo sangüíneo provocada pela

sua montagem dentro do suporte valvular (Fig. 3b), e a biodegradação rápida do

material após a sua coleta devida à presença de grande quantidade de célulasJ2. Isso

não ocorre com a bioprótese valvular cardíaca de pericárdio bovino, visto que possui

pequena quantidade de células e geralmente se utiliza a peça inteira do PB de um

único\ animal adulto para a manufatura de uma bioprótese valvular cardíaca, podendo

com isso obter estas biopróteses de diversos tamanhos40.

Contudo, existem diversas biopróteses valvulares cardíacas

comercializadas tanto de PB como de valvas porcinas tratadas com GA, mas com

modificações nos seus procedimentos de tratamentos, isto é, tempo de exposição,

concentração e temperatura da solução do GA 41-45 ou ainda no modelo da bioprótcse

valvular cardíaca 11, com a finalidade de melhorar ~s suas propriedades biológicas e

mecânicas.

1.2. Calciticação

A calcificação, uma das principais causas das falhas estruturais das

biopróteses de válvulas cardíacas, é um processo de formação de depósito mineral de

tosfato de cálcio insolúvel na forma de hidroxiapatita, CalO(po.~h(OHh. Este mineral

é formado pelos íons cálcio (Ca ~2) e fosfato (P04-J) disponíveis no plasma ou no

fluido extracelular, devida que as concentrações desses íons sejam insuticientes para

permitir a precipitação espontânea da hidroxiapatita ou de outras tormas de tostàto
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de cálcio, mas em quantidades suficientes para suportar o crescimento do cristal47,

sendo que o acúmulo inicial detectável do depósito dos sais de fosfato de cálcio

ocorre nas vesículas matriciais (membranas celulares e de organelas devido à

presença de fosfolípideos)49e sobre as fibras de colágeno (espaçamento "gap")44.

Apesar de a calcificação das biopróteses valvulares cardíacas ser a

principal causa da necessidade da sua substituição, a patogênese inicial pode ter

diversos fatores, tais com048:

a- tratamento químico inadequado, que pode levar à formação de gradientes de

distribuição de ligações cruzadas (base de Schiff), com a parte interna menos

reticulada, deixando o colágeno nativo livre para calcificar-se;

b- presença de material poroso (camada esponjosa), que facilita a entrada de

proteínas, tais como a fosfatase alcalina, liberando facilmente os íons fosfatos

presentes nas membranas vesiculares, aumentando a concentração localizada no

material;

c- elasticidade reduzida causada pela formação de ligações de base de Schiff em

maior quantidade na superficie;

d- disponibilidade de espaçamento vazio ("gap") entre as moléculas de

tropocolágeno adjacentes para deposição de microcristais de sais de fosfato de

cálcio;

e- alto índice de calcificação em pacientes jovens devido ao seu metabolismo de

crescimento ósseo (Fig. 4).

Quanto à região, a calcificação das biopróteses valvulares cardíacas

ocorre principalmente nas comissuras e na parte central 24-30. devido à maior

solicitação mecànica (Fig. 5), provocando a sua substituição. Essas calciticações são
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maiS intensas nas biopróteses valvulares cardíacas de valvas porcinas do que

naquelas de PB. AléIIl damaiorestenose32, apresentam ainda a presença de grande

quantidade de resíduos celulares no tecido biológico.

(b)

Figura 5: Vista superior da bioprótese valvular cardíaca de pericárdio bovino com as

regiões: zona central (a), parede aórtica (b), base dos folhetos (c),

comissuras (d) e margem livre (e).

Os tecidos biológicos utiliz~dos, PB e valvas aórticas porcmas, -para

maHtlfattlr-a-da·s-biQ.p.):óteses-\lalYillare~cardíaGa&-apresentam grande quantidade çie

colágeno na sua estrutura21-22 É sobre a estrutura do colágéno que são realizadas as

reações de reticulações, sendo assim a grande responsável pela durabilidade

mecânica e biológica destes tecidos após o seu implante.

1.2.1. Colágeno

A principal característica do colágeno é a sua unidade estrutural básica,

denominada de tropocolágeno, cuja massa molecular (MM) é de aproximadamente

de 300.000 Oalton e as dimensões, de 2.800Â de comprimento e 15Â de diâmetro,

possui tres cadeias a do mesmo tamanho que se entrelaçam compondo uma hélice

tripla em forma de um bastonete (Fig. 6)50-53

SERVICO DE BIBLIOTECA ~ INf-OKIIIIACAO
IOSC/USl>
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Cada cadei~a da hélice tripla apresenta aproximadamente 1.044 resíduos

de aminoácidos (MM cerca de 100.000 Da cada), com unidades repetitivas em forma

de triplete~ do tipo: (-Gly-X-Pro-)n ou (-Gly-X-Hypro-)n, sendo X, um aminoácido

qualquer51-53. O tropocolágeno apresenta uma região helicoidal e suas extremidades

não helicoidais, denominadas de telopeptídeos N- e C-terminais, que possuem

respectivamente 16 e 25 resíduos de aminoácidos (Fig. 6)51-53.

151HGlicina (Gly) .1J TeJopeptideo.H
'"

", ...• C-~mrlnal

-H~-COOH
(f"

i) ': ."H "h
\

IIP;-tilina (Pro) Gly'.I"'I ' i
\ ;,...---cH-COOH PIo ,,,HN \ I,)

2.8001 ) t Repio

\ CH2 1JnIl'f"
'\ ,"

~C-C,
IY( JaeJit:eWalZ

Gly, ,
~

-" ,/ \ \,
HidroDprolina (Hypro)

Il'. J1X , / /
1/ '

!I
~OOH

;~
HN \

,
" )\ CH2 !

~C-C'OH
,.'

/'j TeJopeptiUo

i
\, "

\," N-~nninal
X = aminoácido qualquer IIa.

a. 11.1 a.Z

Figura 6: Estrutura do tropocolágeno: estrutura primária na forma de triplete

repetitivo (a), cadeia a (b) e a molécula de tropocolágeno (c) presente nas

matrizes colagênicas.

A compreensão da estrutura microfibrilar do colágeno, só foi possível

com a utilização da microscopia eletrônica de transmissão e de difração de raios-X51-

52.54,por meio da qual foi observada uma periodicidade D (D = 690Á para o tecido

úmido e 640Á para o tecido seco) da microfibrila de colágeno na presença de

corantes básico (acetato de uranila) ou ácido (ácido fosfotúngstico) (Fig. 7a). Essa

periodicidade está relacionada com a estrutura microtibrilar proposta por Smith51-52•
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que é o modelo quarto alternado pentafibrilar (Fig. 7b). Nele, a molécula de

tropocolágeno está deslocada de um quarto em relação à sua molécula vizinha

adjacente, apresentando também uma região de espaçamento vazio (gap) entre duas

moléculas seguidas de uma região de sobreposição (overlap) das moléculas (Fig. 7b).

;~ _(b)

I( 2.sooA ---;,I

Figura 7: Micrografia do tecido conjuntivo após fixação com corantes básicos (a) e o

modelo do quarto alternado pentafibrilar proposto expandido (b) da fibrila

de colágeno, com a sua periodicidade O (690 Â): "gap" e "overlap".

o colágeno é largamente utilizado como material para implante, tanto na

sua forma pura, no caso das membranas periodontais55 ou géis de colágen056, quanto

na associação com as outras moléculas biológicas (proteínas ou polissacarídeos

biológicos) como nos tecidos conjuntivos ou biológicos, como no caso do pericárdio

bovin07 ou valvas aórticas porcinas8, para a manufatura de biopróteses valvulares

cardíacas; devido às suas propriedades51:

- Físico-químicas: reticulação variável. que controla o grau de

embebição ("swelling"), velocidade controlada de absorção pelo tecido;

- Físico-mecânicas: alta força tensora, baixa extensibilidade, retenção de

água e entrelaçamento ou orientação das fibras);

- Biológicas: antigenicidade mínima, reduzida por tratamento com

enzÍmas ou por reticulaçào, digestibilidade por colagenase).
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Apesar de possuírem reticulações naturais, os tecidos utilizados para a

manufatura de biopróteses valvulares cardíacas exigem um aumento dessas

reticulações ("cross-linking") para melhorar as suas propriedades biológicas e

mecânicas. Essas reticulações podem ocorrer visto que a molécula do colágeno

apresenta grupos capazes de formar ligações de reticulação covalente, tais como, os

grupos básicos (-NH2), neutros polares (-OH) e ácidos (-COOH) livres57. Isso pode

ser realizado por agentes químicos ou fisicos (radiação ou aquecimento), sem a

destruição da estrutura macromolecular ou microfibrilar do colágeno.

Nos casos dos agentes ou reagentes químicos, o GA5.9.40-46é largamente

utilizado para a reticulação de matrizes colagênicas para a aplicação na área

cardiovascular5.9. Entretanto, existem ainda outros reagentes, tais como, epóxidos33-

35, hidrazina (via

carbodiimidas39..

acil azida)36 ou compostos azidas37, diisocianatos38 e

1.2.2. Glutaraldeítlo {GA)

o glutaraldeído (GA, 1,5-pentanodial) foi introduzido inicialmente Qa

área biológica, como agente de fixação de tecidos, principalmente na microscopia

eletrônica de transmissã058 em função da sua capacidade de reagir rapidamente com

grupos aminos livres presentes nas proteínas para formar as ligações cruzadas por

meio de bases de Schiff (-CH=N-), como mostra a Figura 8. Sua aplicação estendeu-

se posteriormente às outras áreas que incluíram técnicas de imobilização de

enzimas59 e a estabilização de matrizes colagênicas para vários tipos de aplicações,

tais como a manufatura de válvulas cardíacas5.9, preparação de membranas

periodontais55e géis de colágeno injetáveis56
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Seu uso, entretanto, principalmente na área cardiovascular, tem sido

freqüentemente associado aos processos de calcificação19•30, citotoxicidade60 e a

deterioração das propriedades mecânicas após implante de biopróteses valvulares

d' 6car lacas.

~

/RetlCUlaçãO:.N-CH-(CH2h-CH-N-1

Figura 8: Esquema de reticulação com glutaraldeído entre as moléculas de

tropocolágeno.

Nestes casos, três fatores principais impõem severas restrições à

qualidade destes materiais colagênicos obtidos com o seu uso:

I) natureza complexa das soluções de GA

Na realidade, as soluções aquosas de GA são 'misturas complexas em

equilíbrio (Fig. 9), que incluem além do GA livre, estruturas mono e diidratadas,

hemiacetais cíclicos monoméricos e poliméricos e vários polímeros a e p-

insaturados61, cujas proporções para uma solução aquosa a 25% a 25°C são de

respectivamente 4%, 16%, golÓ e 71%, e variáveis em função da concentração da

solução, da temperatura e do pH46.61-62.Enquanto a concentração de GA livre a

temperatura ambiente é de apenas 4~'ó,a 50°C ela alcança valores de 35%46.61.

Como conseqüência, a purificação do reagente antes do seu uso através

da destilação ou pelo tratamento com carvão ativado, não é garantia para a obtenção

de materiais com características desejáveis, fundamentais para seu desempenho
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como biomaterial, principalmente na área cardiovascular.

Além do que, nas condições de uso do reagente, a contribuição

significativa para o efeito citotóxico pós-implante, pode estar relacionada com a

liberação gradual de GA livre46,63, a partir de ligações cruzadas formadas por

unidades poliméricas do GA (Fig. 9)61. Portanto, muitos dos problemas observados

com a utilização de GA como um reagente de proteínas, principalmente na área <te

biomateriais, podem potencialmente estar associados à natureza complexa do

reagente em solução aquosa61,64.

I\~
C
I RzO

(C02)3 
I

/C~O O
GA livre

a) Fonnas monoméricas

000 00 ~/OO
O~II -'c

c I
I RZO (CO) -RZO

(C02)3 - I 2 3~
I C

/C~ 0ó'1"O O O 00
Monoidratado Diidratado

Oemiacetal cíelico

c) Polímeros a e 13-insaturados

GA
Ih're •

Dímero

GA

livre •

GA Ih're

H, ;?
C
I H,;>

(C02)3 /C'C=C
Ir' )82 1\ ;>

/C~ {'
. C I

Tnmero O=C /'(C82)3"H H

Figura 9: Espécies químicas presentes em soluções aquosas de GA: (a) formas

monoméricas~ (b) hemiacetais poliméricos~ (c) polímeros a e p-

insaturados.

o único critério utilizado para a verificação do "grau de pureza" das

SE.VIÇO DE BIBLIOTECA E INFORMACAC t'~~C/USP ~
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soluções de GA empregadas na manufatura de válvulas cardíacas é a relação das

absorbâncias 280/235 nm (Fig. 10), correspondentes às concentrações relativas de

GA livre e formas poliméricas insaturada$40.64. São consideradas soluções aceitáveis

quando essa relação estiver entre 1,5 e 2,540.64.

0,5

0,4
t'::I

<.>

0.3
= <t'::I.J:l...o

0,2
'" .J:l~ 0,1

0,0

l200

250 300

Comprimento de onda (nm)

Figura 10: Espectro no ultravioleta da solução aquosa do glutaraldeído a 0,05%

recém-purificada em carvão ativo.

2) impermeabilização superficial das matrizes·colagênicas

A característica básica da reação do GA com tecidos biológicos é a

impermeabilização superficial (Fig. 11), que está relacionada com a química do

reagente em solução, impedindo uma reação mais homogênea com estes tecidos60,

principalmente quando empregado em altas concentrações, condição esta de

processamento para a maioria dos métodos de manufatura de biopróteses valvulares

cardíacas.

Essa impermeabilização ocorre rapidamente com o GA polimérico e

como conseqüência a não reticulação de regiões internas da matriz colagênica6J.('2 A

resultante é a presença de tecido residual nativo, que por exposição após as tàlhas
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G

mecânicas, pode funcionar como regiões que induzirão a calcificação24-3o. O GA tem

sido utilizado há mais de quatro décadas como reagente mais freqüente para

reticulação de proteínas58, entretanto sempre foi empr-egado sem maior preocupação

com a qualidade de suas reações, as quais estão intimamente relacionadas à

composição das soluções.

Corte
G transversal

G G _:Jf'=:'- G~::=G -{';,-:~~~- 6.-.-._ do PB
G G G:-n- G n~ Gc;u_-G G~~-G-

gG G gGGG~~8G~~GGgG~GG 8~G3au~G~
G G G

G

Figura 11: Esquema de impermeabilização superficial devido à distribuição das

moléculas do glutaraldeído na matriz colagênica.

A penetração de GA em tecido hepático é bast~nte lenta à temperatura

ambiente e a extensão de penetração é inversamente proporcional à profundidade do

tecido60. Para o PB foi demonstrado que a fixação com o GA ocorre na superficie das

fibras, principalmente quando empregado em altas concentrações60-62, condição esta

de processamento para a maioria dos métodos de manufatura de biopróteses

valvulares cardíacas. Essas considerações mostram a dificuldade de se obter

materiais homogêneos com a utilização do GA para a manufatura das biopróteses

valvulares cardíacas, característica desejável em qualquer biomaterial,

principalmente naqueles dirigidos ao sistema cardiovascular. A resultante geralmente

é a presença de tecido residual nativo, que por exposição após falhas mecânicas,

pode funcionar como regiões potenciais primárias de calcificação2-t-30. 60-('::.
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Técnicas de microscopia eletrônica têm revelado que a ca1cificação

podem ocorrer após as alterações iniciais na superficie dos folhetos24-3o, que expõem

o colágeno nativo livre, um dos fatores iniciais da patogênese de calcificação.

3) efeitos cito tóxicos das biopróteses valvulares cardíacas reticuladas

com gIutaraldeído

A heterogeneidade das soluções de GA, como conseqüência da presença

de estruturas poliméricas estávesi46.61, apresenta efeitos citotóxicos manifestados para

concentrações entre 10 e 25 ppm de GA liberados pelas biopróteses valvulares

cardíacas tratadas com esse reagente60. Tratamentos com soluções capazes de reagir

com a função aldeídica não minimizam esses problemas, que ocorrem devido à

heterogeneidade dos tipos de reticulações induzi das por esse reagente, pois só

neutralizam as funções aldeídicas livres durante o processamento65-67, não impedindo

sua liberação pós-implante.

Apesar dos vários problemas associados com as biopróteses valvulares

cardíacas, principalmente a degeneração e processos de calcificação do tecido24-30, o

uso do GA ainda é o método preferido de reticulação. A ação do GA sobre o PB na

manufatura de biopróteses valvulares cardíacas, além de aumentar a sua durabilidade

biológica, aumenta também as suas propriedades mecânicas do tecido pela formação

de ligações cruzadas através da base de SchitT, como o produto de reação do aldeído

com grupo E-amino de resíduos de lisina e hidroxilisina de moléculas adjacentes de

tropocolágeno68. Entretanto, estas ligações deveriam ocorrer apenas como

conseqüência da reação de um moI de GA com dois grupos NH2 presentes na

proteína, conforme mostrado anteriormente pela Figura 8.

r.-;o v I c o o E • ,. LI o TE C A E I N • o R ••• C A ti II lOSC/USP
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1.2.2.1. Outros tipos de reticulações com glutaraldeído no tecido

Contudo, nas condições em que são utilizadas as soluções de GA, três

tipos possíveis de ligações cruzadas69,70 podem ser formados inicialmente com o

colágeno: bases de Schiff (Fig. 8)70, derivadas do íon piridínium (Fig. 12a), seguido

por reações de condensação aldólica com GA livre (Fig. 12b) e aminas secundárias

estáveis através da reação de adição de aminas primárias a polímeros insaturados de

GA (Fig.12c). Esses tipos de reticulações podem ser possíveis sítios de ramificações

de novas moléculas de GA na superficie da matriz colagênica, devidas à presença de

grupos aldeídicos livres.

1.3. Procedimentos para minimização da calcificação Jlas

bioprétesesvalvular~s cardíacas

Em vista das patogêneses iniciais de calcificação das biopróteses

valvulares cardíacas tratadas com GA e com a finalidade de aumentar a sua

durabilidade il1 vivo, foram desenvolvidos diversos processos fisico-químicos ou

químicos para minimizar a calcificação das biopróteses valvulares cardíacas tratadas

com GA, tais como:

1) Pré-tratamento dos tecidos biológicos

a) surfactantes ou detergentes

Com o uso de surfactantes ou detergentes71, é possível a retirada dos

fosfolipídeos presentes no PB ou nas valvas porcinas, que a fosfatase alcalina poderia

hidrolisar liberando os íons fosfatos, afetando o equilíbrio de concentração de íons

fosfato e cálcio existente na corrente sangüínea, precipitando-os na forma de seus

sais.
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(a)

(b) -,(CH2>4 - N=CH-R ,

Redução

I R! O

I 11

-(CH2>4 - ';1- CH -C-H
RC~

-(CH2>4-NH-CH-R

(c)

2
.:::,

Figura 12: Formação de ligações cruzadas do tipo piridínium (a) da amma

secundária tendo como intermediária a base de SchitT (b) e polímeros

insaturados (c) em matrizes colagênicas tratadas com glutaraldeído.

b) ,. ' •.. I (AI+3 F +3 G +3)catIons meta ICOStrava entes , e e a

Os cátions metálicos trivalentes72-73 ocupam os locais de deposição do

ions cálcio (Ca-2), tais como grupos carregados negativamente, impedindo assim o

início do crescimento de microcristais de sais de fosfato de cálcio. diminuindo com

isto a calcificação das biopróteses valvulares cardíacas. Contudo. estes íons vào
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sendo retirados lentamente do tecido biológico, conforme o uso, pois estes íons estão

apenas mantidos eletrostaticamente nestes tecidos.

c) extração dos fosfolipídeos e organelas celulares

A retirada de fosfolipídeos garante a diminuição de sítios de fosfatos para

a interação com íons cálcio e também diminui a ação da fosfatase alcalina para a

liberação de íons fosfatos necessários para a formação de microcristais de sais de

fosfato de cálcio. Esta extração é realizada em solventes orgânicos, no caso das

misturas de clorofórmio e metanof4 ou ainda com uma pré-incubação em etanol44.

Entretanto, tais solventes podem apresentar um efeito desidratante no biomaterial,

que induziriam as modificações nos espaçamentos entre as moléculas de

tropocolágeno adjacentes44.

2) Variações do tratamento dos tecidos biológicos com GA

a) reticulação dinâmica da matriz colagênica com GA

A reticulação com GA é normalmente realizada na forma estática,

produzindo um material que não leva em consideração a demanda mecânica que

ocorrerá na bioprótese valvular cardíaca durante o seu processo de oclusão e

abertura. A reticulação dinâmica com GA é realizada obedecendo as regiões de

maior demanda mecânica da bioprótese valvular cardíaca na forma definitiva, com as

reticulações ocorrendo com maior intensidade nessas regiões durante o processo de

oclusão e abertura dos folhetos il1 vitro42.

b) reticulação com concentração progressiva do GA

Nesse tipo de tratamento, ocorre um aumento progressivo da

concentração do GA até 0,511/o, sendo a concentração inicial do GA pequena (menor
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que 0,05%), de tal forma que reduza a impermeabilização superficial, permitindo

assim que a molécula de GA penetre no interior do tecido 75.

c) formação de superficie carregada negativamente

A formação de superficies carregadas negativamente pode ser obtida com

emprego de moléculas carregadas negativamente, que possam reagir com grupos

aldeídos do GA preso à matriz colagênica, como no caso do ácido a-aminooléico

(aminooleic acid, AOA '~YO.67.76-78ou aminoácidos ácidos (ácido glutâmico ou

aspártico)67 (Fig. 13). O AOA® possui um grupo hidrofóbico (hidrocarboneto)

grande que impede a difusão de dos íons cálcio no interior do tecido 78.

N=CH\

(CHz~
'CH=NH·

N=CH\

(CHz>.J
'CH=NH

+
NlhI ~

-OOC-CH-(CHZ>&-CH=CH-(C!lt7-CH3

N=CH\
(CHz>.J-C=NH-~H-(CHZ~-CH=CH-(CIlt7-CH3

COO-

Figura 13: Reação de formação de superficie negativa com ácido a.-aminooléico.

Existem também os compostos difosfonatos (3-amino-l-hidróxi-propano-

difosfonato) 79, que poderiam ficar presos à superficie da bioprótese valvular cardíaca

de modo similar ao ácido a-aminooléico. formando compostos de complexação que

impediriam a precipitação dos sais de fosfato de cálcio. Contudo a sua liberação lenta

r-;~~"I C o o E B I B LI o T E C A E I N I' o fi M A C A C J.IOSC/USP----------
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no organismo do paciente pode acarretar efeitos colaterais inconvenientes, tais como

a osteoporose.

Desses processos, apenas a formação de superficie carregada com ácido

a-aminooléico após o tratamento do tecido com GA é utilizada para manufatura das

b"' I I d' 78lOproteses va vu ares car lacas .

1.3.1. Outros agentes·reticulantes

Tem sido introduzidos outros agentes reticulantes, devido à dificuldade

de obter-se biomateriais mais homogêneos e estáveis com o uso do GA, para tentar

minimizar os efeitos de deterioração das matrizes colagênicas utilizadas na área

cardiovascular. Entre eles temos:

a) epóxidos

Os epóxidos32-34.8osão éteres glicidílicos, que têm grande reatividade

com grupos carboxílicos, aminos e hidroxilas (Fig. 14). Estes compostos têm

diferente número de grupos funcionais epóxidos, em função do tamanho da sua

cadeia33.

+

~
OH

OH

~

~
HO HOOI I I

~ç-CH-R-CH-CH2
O

~

Figura 14: Reação de reticulação da matriz colagênica com os epóxidos.

b) acil azida

O processo de acil azida36 apresenta alguns inconvenientes, tais como o

uso do solvente orgànico (metanol) (Fig. 15), diminuindo assim a estabilidade

mecànicae biológica das matrizes colagenicas tratadas com esse processo.
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Figura 15: Esquema de reação de formação de ligação amídica com acil azida.

Um outro composto que realiza a mesma reação da acil azida é a

difenilfosforilazida37, um composto solúvel em água, com a vantagem de não

necessitar da reação de metilação em meio metanólico ácido (Fig. 16). Para ocorrer

este tipo de ligação nos dois casos, os grupos amínicos (-NH2) e os carboxílicos (-

COOH) necessitam estar próximos entre si, caso contrário não ocorre a formação da

ligação amídica (-CONH-). No caso desta reação, além da formação de uma ligação

do tipo amida ainda existe a vantagem da distribuição mais uniforme das ligações

cruzadas na matriz colagênica.

~~

(C~2~ (C~2~
NH2 NH

COOH NJ9p(OPh)2 OPh Na~ + ) c'-oI f; _' CON ,-
(CH2)2 /coo P,OPh ,J (CH..,).,

~ H2C-CH2 NJ OH (CH2)2 ~~~

INJ0p(OPh)2 = DmniUDstDriluida I

Figura 16: Reticulação com difenilfosforilazida.

c) diisocianatos (OCN-R-NCO)

A reticulação com os diisocianatos38 envolve a ligações de dois grupos

ammos livres adjacentes à formação da ligação tipo uréia (-NH-CO-NH-), como

mostrado na Figura 17. Infelizmente. além da formação da camada .de

impermeabilização semelhante àquela que ocorre com o GA. tem-se também a
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desidratação do biomaterial, pois a reação do diisocianato não pode ocorrer na

presença de água, visto que o grupo isocianato (-NCO) será hidrolisado para a

formação de grupo amino livre, competindo com a formação da ligação de

reticulação (ligação do tipo uréia).

~ ~
NH2

+ OCN-I-I...C-R-HC-NCO ~ : lU. :
NH2 "7. 2 O=C-NH-H2C-R-H2C-:NH-C-O:

~ NH ----\-- ..
~ Jig.tipouréia

Figura 17: Reação do hexametilenodiisocianato com os grupos aminos livres.

d) Carbodiimidas

Carbodiimidas são largamente utilizados para a formação de ligações

peptídicas (-CONH-) nas sinteses protéicas39. 81. A sua reação ocorre com os mesmos

grupos daqueles realizados com as azidas, como é o caso do cloreto de etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida, que é solúvel em água (Fig. 18tl.

~
(C~2)4

NH2

ÇOOH + (HJC)2N-(CH2)2N=C=NCH2CHJ ---I
(C~2)2

~

Figura 18: Reação do l-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida com os grupos

aminos e carboxílicos livres.

Contudo. a introdução de novos reagentes ou mesmo variações

metodológicas envolvendo o GA ou não apresentou ainda os resultados desejados.

ou os resultados de suas aplicações na forma de biopróteses valvulares cardíacas

ainda não foram testadas suficientemente para uma avaliação mais rigorosa de suas

performances hidrodinàmicas e durabilidade in ,'h 'o.
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Uma alternativa para o uso do GA está relacionada com a propriedade

que os aldeídos possuem ao reagir com álcoois para formar acetais ou hemiacetais82

em meio ácido, que são formas estáveis e não reativas com os grupos aminos

(também protegidos na forma protonada) para a formação da base de Schiff (Fig.19a),

sem que ocorra a formação de polímeros a. e f3-insaturados. Portanto, essas formas

quimicamente protegidas da função aldeídica e amínica podem ser ativadas de modo

rápido pela adição de uma base orgânica, permitindo ao reagente uma difusão mais

homogênea no interior da matriz (Fig. 19b).

~ O + R-cH2-O <?-CH2-R
a) "C-(CH~-~ + 4R-tH2-0H....J!= H~-(CH~-~

H/ 'H R-tH2-O O-C~-R
Glutaraldeído Di8cetais

b) ~
o.. 'l )
"'c-(CH~-C'HH/

~
~

(EqutHbrlo no Tecido)

Figura 19: Esquema para a reticulação de matrizes colagênicas por meio de acetais

do glutaraldeído: a) formação dos acetais e b) indução de reticulação da

matriz com trietilamina e .aformação da base Schiff



IL OBJETIVOS 26

Deste modo, espera-se obter materiais com reticulações ou ligações

cruzadas mais bem definidas quimicamente e com uma distribuição mais uniforme

(Fig. 19b), isto é, um moI de GA para dois moles de grupo amino livres (-NH2),

principalmente no interior do material, que possam minimizar os efeitos de

impermeabilização com provável redução dos efeitos citotóxicos e de calcificação em

função das condições empregadas para a preparação de hemiacetais e diacetais de

GA, o que não ocorre na reação em meio aquoso tamponado (método convencional).

Com base no exposto acima, os objetivos deste trabalho foram:

- estudos de formação dos hemiacetais ou acetais do GA;

- reticulação com GA após a sua liberação dentro da matriz colagênica,

neste caso PB para a formação da base de Schiff

Os materiais reticulados foram então caracterizados por sua propriedade:

- térmica (temperatura de encolhimento e calorimetria exploratória

diferencial);

- mecânica (ensaio mecânico);

- biológica (ensaios histopatológicos e estabilidade frente a colagenase);

- biofuncionalidade (implantes subcutâneos em ratos para verificar a sua

calcificação e avaliação da performance hidrodinâmica e durabilidade acelerada das

biopróteses valvulares cardíacas manufaturadas com estes materiais reticulados).

SE. V I C o D E B I B LI o T E C A E I N f OR M A ç A o
IQSC/USP
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3.1. Reagentes, solventes e materiais utilizados

Exceto pelo 1,5-pentanodial (glutaraldeído, GA, Union Carbide) que foi

comercial, os demais reagentes e solventes utilizados foram de grau P.A..

o pericárdio bovino (PB) foi coletado em matadouros a partir de animais

com idade entre 2,5 e 4,5 anos, lavado diversas vezes com solução salina (NaCI a

0,9%) para retirar-se o sangue presente nestes materiais e mantido na solução salina

por 24 h. O PB foi fornecido pela Braile Biomédica - Indústria e Comércio e

Representações SI A (S. 1. Rio Preto - SP), conforme os procedimentos e técnicas

descritas para a manufatura de biopróteses valvulares cardíacas39.

3.2. Preparação e caracterização do acetal de glutaraldeído em etanol

Inicialmente, o GA comercial (50%) foi purificado com carvão ativado

(1%) até que 0,5 roL do filtrado diluído para 100 roL em água apresentasse a relação

de absorbância de 280/235 nm acima de 1,5, medidas no espectrofotômetro do UV

da Hitachi, modelo U-321O,Japan.

a) Formação de acetais do glutaraldeído em etanol

Preparou-se uma solução de GA em EtOH absoluto com concentração de

0,100 mollL (1,0%) e 3,OxIO-3mol/L de HCI. E a seguir foram realizadas medidas
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espectrofotométricas na região do UV entre 200 e 350nm, com intervalo de tempo

entre 2 e 96h, utilizando-se como branco solução ácida de EtOH.

Foram realizadas as mesmas medidas com outras soluções de GA em

EtOH com concentração entre 0,05 a 1,0%, e de HCI entre I,OxlO-2 e I,Oxl0·3 mol/L,

e nas soluções de GA a 1,0% em meio aquoso e em tampão fosfato (TF), pH 7,4,

0,13 mol/L.

b) Estudo de reticulação do pericárdio bovino com acetais de

glutaraldeído

Amostras de PB (3,Ox3,0 cm) foram equilibradas gradualmente em

concentrações crescentes de EtOH de Oa 100% com variação de 10%, a cada 30 mino

Após atingir a concentração de 100% de EtOH, as amostras de PB foram transferidas

para EtOH (100%) contendo 3,OxlO-3 mol/L de HCI no mínimo por 12h, sendo então

colocadas em solução de EtOH contendo HCI 3xlO-3 mol/L e GA entre 1,0 % (v/v),

mantendo-as durante 12, 24, 48 e 96h. Após estes intervalos de tempo, as amostras

de PB, exceto aquela tratada por 48h, que foi exposta aos vapores de trietilamina

(TEA) por O, 12, 24, 48 e 72h, as demais foram expostas por 48h, sendo então

lavadas diversas vezes com água e colocadas em TF até o seu uso a 10°e.

Repetiu-se o experimento acima, exceto na exposição aos vapores de

TEA, que foi por apenas 12h, utilizando-se soluções de GA em EtOH com

concentrações de GA entre 0,05% e 2,0%, e de HCI entre 1,OxlO-2e 1,OxlO-3mol/L.

Foram retiradas pequenas tiras de 2,0 x 0,2 cm de cada amostra de PB, e

equilibradas em TF pH 7,4, 0,13 mol/L por 24 h, com a finalidade de verificar a sua

estabilidade térmica avaliada por temperatura de encolhimento (shrinkage
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temperature, Ts) para cada condição de tratamento acima.

29

A amostra que apresentou alto valor de Ts foi utilizada para comparar

com aquelas amostras de PB submetidas ao tratamento com solução de GA a 0,05%

em TF pH 7,4, 0,13 mol/L por 48 e 96h.

3.4. Manufatura das biopróteses valvulares cardíacas de pericárdio

bovino reticulado

Nove peças inteiras de PB montadas sobre bastidores circulares de PVC

com diâmetro de 17,5 cm foram reticuladas conforme descrito abaixo para a

manufatura das biopróteses valvulares cardíacas:

a) Tratamento com acetais do 2lutaraldeído (GADA): 6 peças de PB

foram tratadas com GADA na melhor condição acima por 48h e expostas a vapores

de TEA por 12 h. Os materiais obtidos foram novamente submetidos ao

procedimento descrito anteriormente, nas mesmas condições de tempo e

concentração.

b) Tratamento com acetais do e:lutaraldeído (GADA) see:uido do GA

em tamoão fosfato (GADAP): 3 peças de PB já tratadas com GADA no item acima,

foram submetidas ao tratamento a seguir com uma solução de GA a 0,05% em TF

por um período de 9 h.

c) Tratamento com solucão de GA (0.5%) em tamoão fosfato

(método convencional): 3 peças de PB foram submetidas ao tratamento com solução

de GA a 0,5% em solução de TF por um período cerca de 18 dias, com trocas

periódicas da solução, conforme descrito nos procedimentos normaisJ9 fornecidos

pela empresa Braile Biomédica - Indústria e Comércio e Representações SI A (S. 1.
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Rio Preto - SP).
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As peças de PB obtidas acima foram ainda tratadas com solução de água

oxigenada (0,5V) por 6h, em seguida lavadas três vezes com solução aquosa de

cloreto de sódio (0,9%) e armazenadas em tampão acetato (0,2 mol/L) a pH 5,4,

contendo 4% de formaldeído à temperatura ambiente para as suas caracterizações,

como descritas a seguir.

3.5. Caraterizaçâo do pericárdio bovino

3.5.1. Estabilidade térmica

a) Temperatura de encolhimento (Ts)

Foi obtida em um equipamento para determinação de ponto de fusão da

Quimis, modelo Q-340-13, Brasil, adaptado para medidas de Ts. Amostras de PB de

cerca de 2,0 x 20,0 mm de comprimento foram fixadas na parte inferior de um tubo

graduado em mm (4,0 mm de diâmetro interno e 0,4 mm de parede) contendo cerca

°
de lrnL de TF. A taxa de aquecimento foi de 1,5 - 2,0 C/min, com início a 25°C. O

valor de Ts foi determinado pela temperatura média entre o início do encolhimento

até uma redução de 1/3 do comprimento total da amostra, sendo todas as medidas

realizadas em triplicatas.

b) Calorimetria exploratória diferencial

Neste experimento, foram utilizados pequenos discos de 5 mm de

diâmetro de PB reticulados ou não e equilibrados em TF por um período de 24 h no

mínimo. As massas dos PB para a análise de calorimetria exploratória diferencial

(DSC = Ditferential Scanning Calorimetry) foram de no mínimo 10,0 mg e colocadas

SERVICO DE BIBLIOTECA E INfORMACAO
IOSC/USP
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em panelas de alumínio, e o padrão utilizado foi o Índio metálico (In). As análises

foram realizadas em um equipamento da TA Instruments DSC-201O, USA, com taxa

de aquecimento a 10°C/min desde 25°C até 150°C.

3.5.2. Estabilidade diante à colagenase

Este experimento foi realizado utilizando-se a enzima colagenase (tipo V

da bactéria Clostritium histolyticum da Sigma, 435 UI/mg-C-9263). A extensão da

solubilização foi acompanhada pela liberação dos peptídeos solúveis que foram

determinados através da hidroxiprolina (Hypro)83, em triplicatas, com os materiais

reticulados pela técnica convencional (GA), por GADA e por GADAP, em

comparação com a estrutura nativa (pericárdio bovino).

Amostras de PB tratados com GA ou com seus acetais foram embebidas

em uma solução aquosa de ácido acético (0,5 mol/L) por 24h, e depois lavadas

exaustivamente com solução aquosa de ácido acético a pH 3,5, até o seu equilíbrio a

este pH. Atingido o pH 3,5, as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e,

em seguida, liofilizadas até peso constante no liofilizador da Edwards, modelo

Modulyo, USA, sendo então guardadas em dessecador com NaOH sólido até o seu

uso.

Foram colocados dois discos de PB tratados com GA (convencional,

GADA e GADAP) ou não (massa seca próxima de 8 mg) em 5 mL da solução

contendo colagenase Clostridium histolyticlIm, tipo V (Sigma) (50U/mL) em

solução-tampão Tris-HCI a lOmmol/L e pH 7,4 com CaC12(25 mmol/L) para cada

intervalo de tempo de O a 100 h, e em seguida foi feita uma desaeração em uma

bomba de vácuo para melhor penetração da solução na amostra. Após esses
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intervalos de tempo, as soluções com as amostras foram centrifugadas, sendo que 1

rnL de cada solução sobrenadante foi retirada e hidrolisada na presença de 1,0 rnL de

HCl (6 mollL) por 24h para a determinação da concentração de colágeno através da

Hypro.

3.5.2.1. Determinação de conteúdo de colágeno via hidroxiprolina

As concentrações de colágeno do PB foram obtidas indiretamente pela

determinação do conteúdo de Hypro83. Para tanto, as soluções hidrolizadas foram

secadas à baixa pressão em um rota-vapor da Brickman-Buchner, Switzerland, a uma

temperatura entre 60 a 70°C. Os resíduos secos foram diluídos em H20, de tal forma

que as suas concentrações ficassem dentro da faixa da curva de padronização de

Hypro, conforme mostrado na Figura 20. A estimativa de diluição foi feita

assumindo-se um conteúdo de Hypro de 13%84 nas amostras. A metodologia

empregada utilizou as seguintes soluções:

- tampão citrato-acetato (0,24 mol/L /0,99 mol/L) a pH 6,0;

- solução de Cloramina-T (0,062 mollL) em solução de H20:n-propanol:

tampão citrato-acetato: n-propanol (2,5:2,5) e completado para 25 mL com solução

tampão citrato-acetato: n-propanol:H20 (10:2:3);

- solução de DAB(l,OO mol/L em de n-propanol:ácido perclórico

(60% v/v) (7:6,5) e completado para 25 mL com n-propanol.

A seguir, as soluções de Hypro de IllglrnL (11,1 Ilmol/L) com volumes

entre 0,1 a 2,0 rnL foram colocadas em tubos de ensaio e o volume completado para

2 mL com H20. Adicionou-se a cada amostra 1 rnL de solução de Cloramina-T a

20°C deixando-se os tubos em repouso por 20 minoA seguir foi adicionado 1 mL da
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solução DAB sob agitação vigorosa e os tubos colocados em banho de H20 à 60°C.

Após 15 min, os tubos foram resfriados e as absorbâncias das soluções lidas em 550

nm, obtendo-se a curva de padronização (Fig. 23), via reação de formação de

cromóforo, como mostra a Figura 2185.
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-< 0,05
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Regressão linear:

Y = 7,619.10.4 + 0,09757*
R = 0,99481

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Concentração de Hidroxiprolina (J.1g/ml)

Figura 20: Curva de padronização para determinação do conteúdo de Hidroxiprolina

em amostras de materiais biológicos ricos em colàgeno.

101+
N
I
H

OHC-@-N(CH:ll2

Figura 21: Reação entre grupo pirrólico da hidroxiprolina com N,N-

dimetilaminobenzaldeído para a formação do cromóforo.
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3.5.3. Embebição do pericárdio bovino em solução de etanol

34

Os percentuais de embebição (E%)foram determinados em discos de PB

com diâmetro de 1,0 cm submetidos ao tratamento com concentrações crescentes de

O, 30, 70 e 100% de etanol(EtOH). Essas medidas foram realizadas após a redução

gradativa de EtOH até o equilíbrio de todos os discos em TF por 24 h, que, depois

das lavagens exaustivas com água, foram pesados após a retirada do excesso de água.

Cada disco de PB foi então congelado e liofilizado (liofilizador da Edwards, modelo

Modulyo) até um peso constante. Os resultados de embebição obtidos correspondem

a uma média de três determinações independentes, que foram estabelecidas pela

fórmula abaixo:

(múmida-mliaf) .100
E%= m Iiaf.

onde: Illúmidaé a massa do PB úmido e mliaf.é massa do PB liofilizado:

3.5.4. Microscopia eletrônica de varredura

Discos de 1,0 cm de diâmetro de PB congelados em nitrogênio líquido e

liofilizados foram fixados em porta-amostras de alumínio com cola epóxi, as bordas

recobertas com pasta de prata para conduzir a corrente elétrica, e depois recobertas

com uma camada de ouro (espessura de 30nm). As porta-amostras com os discos

circulares fixos foram colocadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura

(MEV), da Zeiss®, modelo DSM 960, Germany, operado com um feixe de elétrons

primários de 20 keV.

SERVICO DE BIBLIOTECA E INfORMACAQ 1IOSC/USP
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3.5.5. Ensaio mecânico
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Foram realizados ensaios mecânicos para determinar a elongação e

resistência mecânica das peças de PB reticuladas com GA ou acetais do GA

(GADA), segundo a norma técnica do ASTM-D-638 (1984), na Braile Biomédica 

Indústria e Comércio e Representações S/A (S. 1. Rio Preto - SP). Todas as medidas

foram realizadas em triplicatas.

3.6. Caracterização da biofuncionalidade

3.6.1. Manufatura da bioprótese valvular cardíaca com pericárdio

bovino reticulado

As biopróteses valvulares cardíacas foram manufaturadas manualmente

na Braile Biomédica S.A. com uma peça inteira de PB em uma sala estérie9, com a

finalidade de não ocorrer a presença de materiais estranhos durante a manufatura das

biopróteses valvulares cardíacas.

Os testes a seguir foram realizados para observar o comportamento

hidrodinâmico e de durabilidade acelerada das biopróteses valvulares cardíacas

manufaturadas com PB tratado com o novo método, comparando-as com PB e valvas

porcinas tratadas convencionalmente comercializados pela Braile Biomédica SA.

3.6.2. Testes de fadiga ou durabilidade acelerada

Os testes foram realizados no aparelho simulador de fadiga da Shelhigh

modelo FTS 300 (USA). Este equipamento possui quatro câmaras acrílicas de

bipróteses valvulares cardíacas independentes, cada uma conectada a dois foles de

silicone flexível que funcionam como uma câmara de complacência (Fig. 22). O
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sistema tem um controle único com um indicador de controle da freqüência de pulso

e um contador de cictos. A alrertrmr e oclusàa da-bioprótese valvular cardíaca são

obtidos por movimentos alternados dos foles produzidos pelo motor.

A medição da pressão de fechamento foi feita com sensor Minar MiJcro-

Tip modelo MPC-500, conectado a dois amplificadores modelo TCB-500, ambos da

Minar bl:stl uments, Inc: (Honston; lX, USA):

o uso da lâmpada estroboscópica com velocidade variável permite

observar a bioprótese valvular cardíaca como se ela estivesse parada ou se

movimentando lentamente (na posição desejada), tomando possível avaliar a

bioprótese valvular cardíaca durante o teste sem a necessidade de desligar totalmente

o aparelho. Todas as biopróteses valvulares cardíacas foram testadas em solução

aquosa álcool benzllico a2;.(r% compHde.6,5 a 25OC,..obtendo-seuma densidade de

1g/mL 86 e a pressão- de Iechamento. de ZOOa JOO mIn-Hg.

Figura 22: Simulador de fadiga da Shelhigh modelo FTS 300, contendo: a câmara de

acrílico (A), a bioprótes~ valvularcardíaca (B) e fole de silicone-(e).

o aparelho foi ajustado para gerar 1.800 ciclos/min ou 108.000 ciclos/h,
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com registro simultâneo do tempo de operação. O total de ciclos é calculado

multiplicando-se o número de horas durante as quais a bioprótese valvalar cardíaca

permaneceu em funcionamento pelo número de ciclos/h, ou seja:

ITotal de ciclos = 108000x n o de horas I.

Posteriormente ao teste de fadiga acelerada, as biopróteses valvulares

cardíacas foram desmontadas e o material biológico analisado histopatologicamente,

como descrito a seguir.

3.6.3. Caracterização histopatológica

Cada amostra de 1 cm2 de PB tratado com GA na forma de acetais ou

convencional passou por processos distintos descritos para suas avaliações

histopatológicas87, que foram realizadas pela Profa. Sueli Suzigan (Laboratório

Riopretense de Anatomia Patológica e Citopatológica S/C Ltda - LARPAC, S.l. Rio

Preto - SP). Os corantes utilizados foram: Hematoxilina e Eosina (HE), Sirius Red ou

Picrosirius (cora colágeno em vermelho), Tricrômio de Gomori (cora colágeno em

verde) e Orceína (cora as fibras elásticas em preto ou marrom escuro). O grau de

intensidade foi analisado como máxima para +1/5, moderada para +3/5 e mínima

para +5/5.

3.6.4. Performances hidrodinâmicas das biopróteses valvulares

cardíacas

As performances hidrodinâmicas foram realizadas em um sistema

duplicador de pulso automático da Shelhigh, modelo V. 4.0, USA, para estudo da

evolução hidrodinâmica das biopróteses valvulares cardíacas, que consiste numa
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câmara acrílica conectada a dois amplificadores, um fluxômetro eletromagnétic<;> da

Carolina Medical Eletronics, Inc., modelo FM 501D (Winstonsalen, NC, USA),

transdutor diferencial de pressão e um sensor eletromagnético acoplados a um

microcomputador PC AT 286 (Fig. 23).

Esse sistema pode ser configurado para testar bioprótese valwlar

cardíacas na posição mitral ou aórtica, dependendo da posição do sensor de pressão,

e analisa a bioprótese valvular cardíaca de acordo com o protocolo para mitr~l ou

aórtica (Fig. 23). Os testes de performance hidrodinâmica foram realizados com as

biopróteses valvulares cardíacas na posição mitral com uma solução aquosa de álcool

benzílicü- a 1% e pH (5,5 a 25°-C, cü-muma densidade de 1 g/n;tL86.

Figura 23: Câmara acrílica de teste para a bioprótese valvular cardíaca nas posições:

mitral (M) ou aórtica (A) do duplicador de pulsos automático da

Shelhigh, modelo V. 4.0.

As biopróteses valvulares cardíacas de diâmetro de 31 mm faram

submetidas a 5 fases de operação correspondentes a 60, 70, 80, 90 e 100 batimentos

por minuto (bpm), com volume de ejeção programado de 90 mL por batimento,
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conseguindo assim aumentar progressivamente o débito cardíaco simulado. Foram

realizados 5 testes para cada bioprótese valvular cardíaca durante 190 mino

Os parâmetros das biopróteses valvulares cardíacas avaliados no

duplicador de pulso consistiram em parâmetros do sistema, tais como:

- fração de regurgitação: fração em percentual do volume ejetado que

retoma durante o fechamento;

- área efetiva do orificio (ABO): área da bioprótese valvular cardíaca em

cm2, que abre efetivamente durante o ciclo cardíaco sob fluxo e pressão constantes,

obtida pela fórmula de Gorlin:

AEO~ CF~M'I

onde: Q = fluxo, C.F.= fatores de conversão e,1P = variação de pressão;

- gradiente pressórico transvalvular: perda de pressão média causada pela

bioprótese valvular cardíaca;

- índice de performance (lP) das biopróteses valvulares cardíacas em

relação à área efetivamente aberta e a teoricamente calculada:

IP = área efetiva do orificio
área de montagem externa

- índice de eficiência: semelhante ao índice de performance

considerando-se também a fração de regurgitação;

3.6.5. Estudo de calcificação in JrjJ'o

Os implantes subcutâneos em ratos. Rafllls /I()/Te~icclls alhi/llls da
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linhagem Holtzmann, foram realizados para a avaliação da calcificação biológica in

vivo em função da atividade celular local pelo Prof Dr. Marcos Rossi (Laboratório

de Patologia, Faculdade de Medicina de Riberão Preto - USP). O procedimento geral

consistiu na implantação de pedaços de aproximadamente 1 cm2 do material

reticulado, por tricotomia da região dorsal escapular e pélvica (lado direito e

esquerdo, com incisões de 2 em), num total de 4 implantes por animal, seguida de

desinfecção com álcool iodado. Neste caso foram utilizados os seguintes PBs

reticulados com: método convencional, acetais de GA seguidos do tratamento

convencional com GA 0,05% por 9 h e este último seguido pelo tratamento

convencional.

Após tempos de 3, 7, 14 e 28 dias, os animais, após anestesia com éter

etílico, tiveram as áreas dos implantes removidas e fixadas em formaldeído por 48

horas. Seguiu-se a rotina laboratorial para a inclusão em parafina, e cortes

subsequentes de 6 Jlm de espessura foram colocadas nas lâminas de vidro. As

lâminas foram coradas pelo método Von Kossa (VK) e Hematoxilina e Eosina (HE)

para microscopia óptica.

No primeiro caso, deixou-se a lâmina em uma solução aquosa de nitrato

de prata (1%) por 60 minoApós esse tempo, foi exposta à luz UV na forma direta da

luz solar. A seguir foi lavada três vezes com água destilada e a prata não reagida foi

removida pela adição da solução de tiossulfato de sódio (2%) por 5 min e lavada

novamente três vezes com água destilada. Após essas lavagens, as lâminas foram

coradas com HE, como descrito anteriormente nos ensaios histopatológicos e

analisadas pela Profa. Sueli Suzigan (Laboratório Riopretense de Anatomia

Patológica e Citopatológica S/C Ltda - LARPAC, S.J. Rio Preto - SP).
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4.1. Formação de acetais do glutaraldeído em etanol acidificado

A Figura 24 corresponde aos espectros na região do UV das soluções de

GA (1,0%) em água (Fig. 24aI e 24bI) e em tampão fosfato a pH 7,4 e 0,13 mol/L

(TF) (Fig. 24aII 24bIl), após 1h e 22h do seu preparo. Observou-se inicialmente um

pequeno pico em 235 nm e outro maior em 280nm, correspondentes as formas:

polimérica insaturada e à livre do GA respectivamente em ambas soluções após lh

do seu preparo. Após 22h do seu preparo, a solução de GA em água não apresentou

nenhuma variação significativa nas absorbâncias na região do UV utilizada;

enquanto em meio de TF manifestou um aumento significativo em 235nm,

mostrando que ocorre a formação de polímeros insaturados do GA em TF como

utilizado no tratamento convencional, que pode produzir uma reticulação não-

homogênea nos tecidos biológicos ao ser tratado nessas condições.

Entretanto, a Figura 24 mostra também que nas condições de uso

convencional para reticulação, isto é, em tampão fosfato pH7,40 e O, 13mol/L (TF), a

grande variação de absorbância em 235nm é devido ao elevado valor de E

(absortividade molar) das formas poliméricas, visto que a sua formação não afeta

significativamente a concentração do GA monomérico, e que é um dos responsáveis

pela impermeabilização superficial dos tecidos biológicos durante a reação nessa
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Figura 2""4-:Espectros de absorção no ultravioteta para as soluções ae glutaratd"eí?o a

1% em: água, tampão fosfato pH7,40 e 0,13 mol/L após: (a) 1 h e (b) 22 h

Um métoao encontracto para minimizar o efeito cta reatividade dos

grupos aldeídicos com o tecido e a formação do GA polimérico, é a proteção dos

grupos atcteídicos na forma de grupos não reativos ao tecido para que possapl se

distribuir uniformemente no tecido antes da reticulação. Visto que tanto o acetal

quanto o hemiacetal- cto GA não possuem grupos que possam absurverTadiaçã~ na

região cto espectro no UV (Fig. 25)~ ao contrário do GA nas formas polimérica
)
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insaturada ou livre, que ocorrem em duas regiões bem específicas, em 235 e 280 nm

(Fig. 24), correspondentes aos grupos das duplas ligações de carbono-carbono ( C =

C) e da carbonila ( C = 0)88, foram assim avaliadas as condições para se obter uma

solução de GA mais estável com a presença mínima do GA polimérico insaturado em

EtOH acidificado, e com os seus grupos aldeídicos protegidos de tal forma que possa

ocorrer uma distribuição mais homogênea do reagente no tecido sem a

impermeabilização superficial.

Etanol

hO
R-c?' +

"-H

Aldeído

OH
I

CH3CH20H ~ R-F H+
CH3CH20

Hemiacetal

+OH2
I -H20

R-CH ~
j

CH3CH20

+
R-CH

I
C1I3CH20

CH3CH20

R-&
I

CH3{,1I20

Acetal

Figura 25: Formação do hemiacetal e do acetal a partir do aldeído e um álcool

primário em meio ácido.

Estudos comparativos no UV foram realizados com as soluções de GA

em EtOH na presença de concentrações variáveis de HCI entre 10-2 e 10-3 mol/L e de

GA entre 0,05 e 1,0% (v/v) em um intervalo entre 2 e 96 h (Fig. 26, 27 e 28) para

observar a diminuição ou ausência do GA nas formas monomérica e polimérica na

região do UV estudado. O intervalo de tempo utilizado nesse experimento deve-se ao

tempo necessário para a formação e distribuição homogênea do GA na sua forma

protegida dentro da matriz colagênica, no caso do PB, que apresenta uma espessura

aproximadamente de 0,3 mm (pB úmido).

Na Figura 26, observa-se o comportamento das soluções de GA em
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EtOH a uma concentração de HCI a 10-3 mol/L em concentrações variáveis de GA

entre 0,05% e 1,0%, em períodos de 2,24,48 e 96 h após as suas preparações.

3

2,

(a)2h (b) 24 h
d

~-

- CJ 1= <=;c 1II) (lI)(I)
l. o -o (IV) (IV)~

..Q< -1

-2

" Figura 26: Espectros no ultravioleta das soluções de glutaraldeído em etanol com

concentração de HCI a 10-3 mollL na presença de glutaraldeído a: (I)

1,00%, (II)O,50%, {III) 0,10 % e (IV) 0,05% entre 2 e 96 h a 25°C.

Para a solução mais concentrada de GA (1%) em EtOH (Fig. 26aI, 26bI,
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26cI e 26dI), observou-se que a solução etanólica acidificada com HCI a 10-3 mol/L

apresentou um aumento gradativo na região abaixo de 235 nm, com o progresso da

reação, o que foi observado também na região próxima de 250 nm após 48h (Fig.

26cI e 26dI). Exceto após 2h em 280nm observou-se a presença do pico

correspondente a forma livre do GA, as demais soluções etanólicas nessas regiões ou

não apresentavam absorbância ou ocorriam sobreposições de bandas, dificultando a

análise em 235 ou 280 nmdo Uv.

Para a solução de GA 0,5% em EtOH com HCI a 10-3 mol/L observou-se

um aumento gradativo em duas regiões distintas, uma próxima a 210 nm e outra em

250 nm (Fig. 26all, 26bll, 26cIl e 26dll) para todas as soluções, excetuando-se

aquele no período de 24h, que possuía um pico próximo a 280 nm.

No caso da solução de GA 0,1% em EtOH com HCI a 10-3 mol/L

observou-se inicialmente um aumento gradativo na absorbância na região abaixo de

230 nm (Fig. 26alll), que se tomou mais intensa à medida que aumentava intervalo

de tempo (Fig. 26aIlI, 26blll e 26clll e 26dIlI). Enquanto a solução de GA a 0,05%

em EtOH com HCI a 10-3 mollL apresentou um pico com aumento gradativo

próximo a 225 nm (Fig. 26a1V) e, após 24h, surgiu gradativamente uma região com

valor de absorbância negativo na região próxima a 235 (26bIV, 26cIV e 26dIV).

A solução mais diluída de GA (0,05%) em EtOH apresentou banda em

225 nm, que não variou significativamente com o aumento do intervalo de tempo.

Esses resultados mostram, exceto pela solução mais diluída (0,05~/o), que as soluções

de GA em EtOH na presença de HCI a 10-3 mol/L não apresentavam uma solução

homogênea e estável no período estudado.
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A Figura 27 mostra o comportamento das soluções de GA em EtOH a

uma concentração de HCI a 3xIO-J moVL nas mesmas concentrações de GA e

intervalos de tempo da Figura 26, que comparativamente apresentou maiores

absorbâncias principalmente para as concentrações maiores do 0,05% de GA.

Para a solução mais concentrada de GA (1%) em EtOH acidificado

observou-se a formação de um pico de pequena intensidade próximo a 280 nm (Fig.

27aI), correspondente a forma monomérica do GA, e uma região abaixo de 225 nm

que aumentou gradativamente a absorbância com a diminuição do comprimento de

onda. Contudo, não se observou nenhuma modificação significativa nos valores de

absorbância na região do UV estudada em diferentes intervalos de tempo (Fig.27bI,

26cl e 26dI).

Mas as soluções de GA em EtOH com HCI3xI0-J mollL e concentrações

de GA a 0,5 e 0,1% apresentaram comportamentos significativamente semelhantes,

apesar das intensidades serem diferentes (Fig. 27all e 27aIJI), podendo-se observar

novamente nas regiões abaixo de 250 nm, que a solução de GA 0,5% teve um

aumento considerável de absorbância à medida que diminui o comprimento de onda,

formando uma banda de absorbância próximo a 225 nm. Para os intervalos maiores

de tempo, os comportamentos de absorbància dessas soluções mostraram um

aumento gradativo com o aumento do intervalo de tempo (24 a 96h), sendo

novamente mais intensas para a de concentração de 0,5%, principalmente em 225 nm

quando comparada àquela de menor concentração (0,1%) (Fig. 27bIL 27bIlL 27cIl e

27cIlI).
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Figura 27: Espectros no ultravloleta das soluções de glutaraldeído em etanol com
"

concentração d~ HCl a 3xl(r:t molfL na- presença de glutaraldeído a: (I)

loo%an{) 50% "(nF Oc 10%e {TV'i~-eS% entre 2 e 96 h a 25°C, , \~~}, , J, \.1: Y J , .

A solução mais diluída de GA (0,05%) em EtOH apresentou banda

negativa em 225 nm, que aumentava lentamente com o aumento do intervalo de
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tempo. Nesta concentração de HCI, apenas a solução de GA a 1% apresentou-se mais

homogênea e sem variação significativa na absorção nos intervalos de tempos

estudados com pequenas quantidades de GA polimérico e monomérico.

No caso da Figura 28, observou-se o comportamento das soluções de GA

em EtOH com uma concentração de HCI a 10-2 mol/L nas mesmas concentrações de

GA e intervalos de tempo da Figura 26, que em relação às Figuras 26 e 27 apresentou

valores negativos de absorbâncias para soluções de GA com concentrações menores

de 1,0%.

Para a solução mais concentrada de GA (1%) ocorreu a formação de uma

banda próxima a 225 nm (Fig. 28al), que aumentou gradativamente até 48h (Fig.28bl

e 28cI); e que, a 96h reduziu significativamente (28dl). No caso da solução de GA

em EtOH acidificada com GA 0,1% (Fig. 28aIlI, 28bIlI, 28clll e 28dlll) mostrou um

comportamento de absorbância contrário a solução mais concentrada de GA,

apresentando valores de absorbância negativos.

As duas outras soluções de GA em EtOH acidificado com concentrações

de GA a 0,05 e 0,5% apresentaram inicialmente comportamento de absorbância

similares para as regiões entre 250 e 350 nm; enquanto que para as regiões menores

que 250 nm, a solução etanólica com concentração de GA (0,5%) teve um aumento

gradativo de absorbância quanto menor o comprimento de onda (Fig. 28all e 28aIV).

Contudo, à medida que aumentava o intervalo de 2 para 96h, essas duas soluções

começaram a apresentar absorbâncias negativas na região abaixo de 250 nm, sendo

mais intensas para a solução de menor concentraçào de GA (0,05%) (Fig. 28a1V,

28blV, 28clV e 28dIV).
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As aõsorõâncias negatIvas mostradas nas Figuras 2T e 2&- devem-se à

presença de água liberadas durante a formação do acetal. Os deslocamentos dos picos
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de absorbâncias provavelmente devem-se ao solvente e/ou à formação do hemiacetal

e acetal na solução.

Portanto, as Figuras 26, 27 e 28 mostraram, exceto pela solução de GA

em EtOH com concentração- de HCI 3xlO-3 mol/L e GA 1,0%-, que os

comportamentos espectrofolomélJicos no-UV (200 a-35O nm) das soluções de GA

em EtOR nas-concentrações-de-Ha entre 10-2e-1cr>mol/L e GA nas-concentr~ções

entre 0;05% e 1,W/ó, em intervalos de lempo entre- 2 e-96 h das suas preparações,

foram muito variáveis, devido à presença de grupos aldeídicos livres e de polímeros

insaturados do GA, o que os toma não Iecomendáveis para a reticulação de matrizes

colagênicas.

Uma vez encontrada a solução que apresentou a melhor condição de

formação dos hemiacetais ou acetais (solução de GA em EtOH com HCI 3,Ox 10-3

mol/L e GA 1,0% ), esta foi comparada com os espectros no UV das soluções de GA

(1%) em tampão fosfato a pH 7,4 e 0,13 mol/L (TF) (Fig. .29-1), água (Fig. 29-11),

EtOH (Fig. 29-111)e em EtOH com 3,Oxl0->mol/L de HCI (Fig. 29-IV), após 1 h

(Fig. 29a) e 22 h (FÍg-29b) das preparações das soluções a 25°C, e após 22 h seg;uido

de 1 h a 400C (Fig. 29c). Neste-caso utilizando uma solução estoque de GA depois de

dois meses da sua purificação.

Todos os espectros da Figura-29 foram caracterizados pela presença de

dois máximos de absorções em 280 e 235 nm, correspondentes às absorções de GA

livre e polimérico, respectivamente4G,64.



IV. RESULTADOS E DISCUSSAO 51

Figura 29: Espectros de absorção no ultravioleta para as soluções de glutaraldeído

em: água, tampão fosfàto, EtOH e EtOH aciãificado de glutaraldeído a

10/'0- após: {a} 1-h e {&.~22 h. de .guas.-p.reparações- a 25°C; (c) apÓs-22 h

as espectros no UV da Figura mmostram para todos os casos alterações

nas curvas de absorbância das soluções de GA. As variações mais significativas no

entanto só furam observadas para as sofuções ãe GA em TF (Fig. 29d), cuja
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característica foi um aumento significativo da absorbância em 235nm; e para a

solução-de GA emEtOH acidificada comHCl a 3,0 X 10-3- moJ/L$096, na qual ocorreu

uma redução drástica, praticamente desaparecendo o pico correspondente à banda

com À-max. igual a 28Onm"(Fig. 2% e 29c), relativo ao GA livre; couesoolldc;nte à

dupla ligação do grupo carbonifa (-C=O) da função aldeídica.

Tendo em vista que a relação 280/235 é uma medida da variação das

concentrações relativas do- GA livre em relação às-formas poliméricas63, as variações

destas relações em função do tempo e das condições da solução também furam

avaliadas (Tabela I).

Tabela I: Variações das absorbâncias e valores da relação 280/235nm para soluções

de GA (1%) em: água, tampão fosfato (pH 7,4) e etanol acidificado ou

não, antes e após o aquecimento a ~O°c.

Absorbância em função do tempo de reaçãoa

À

Tampão (O H20(IOEtOH (noEtOH!HCI (IV)

(orn)

lh22h23hblh22h23hblh22h23hblh22h23hb

280

0,510,510,610,470,460,540,210,140,140,110,020,03

235

0,16-0,641,050,120,080,120,120,100,080,070,070,07

280

3,000,800,603,80.5,204,201,601,301,701,600,200,40

235

~- estes dados são referentes aos espectros daFi& 29;

b- ~tempo de reação de 22 h seguido de 1 h a 40°C.

Para soluções aquosas de GA, os valores observados para a relação de

280/235 orn após 1 h (Fig. 29aIl), 22 h (Fig. 29bIl) e 22 h de reação seguidas de 1 h a

40'1: (Fig. 29cll e Tabela 1) foram de respectivamente 3,8, 5,2 e 4,2, o que sugere
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que, sob temperatura ambiente, as soluções de GA têm o seu equilíbrio deslocado no

sentido da forma de GA livre. Isso provavelmente se deve às formas de hemiacetais

poliméricos já existentes na solução-estoque de GA que estão formando o GA livre.

No entanto, esse equilíbrio é desfavorecido pelo aquecimento da solução, como

mostrado pelo decréscimo da relação 280/235 (Tabela I) para um valor de 4,2.

Para o caso das soluções tamponadas de GA, os valores observados para

a relação 280/235 para tempos de equilíbrio de 1 h (Fig. 29aI), 22 h (Fig. 29bI) e 22

h de reação seguidas de 1 h a 40°C (Fig. 29cI) foram de respectivamente 3,0, (J,8 e

0,6 (Tabela I). Estas reduções das relações sugerem que, diferentemente das soluções

aquosas de GA, em soluções tamponadas a concentração das estruturas poliméricas

aumenta constantemente em função do tempo e das condições empregadas na reação.

Essas condições podem causar a impermeabilização superficial e os efeitos

citotóxicos pós-implantes das biopróteses valvulares cardíacas, comprometendo as

suas propriedades mecânicas e biológicas.

As soluções de GA em EtOH, no entanto, mostraram um comportamento

bem diferenciado quando comparadas com as soluções aquosas ou tamponadas de

GA. Nos dois casos, as soluções de GA em EtOH e EtOH/HCI (Fig. 29aIII, 29bIII,

29cIlI e 29aIV, 29bIV e 29cIV) foram caracterizadas pela presença de duas bandas

bem definidas de absorções em 235 e 280 nm, com uma característica comum, que

foi a redução significativa das absorbâncias em 280 nm, indicativa de uma redução

nas concentrações de GA livre nos dois casos. Esse efeito foi muito mais

pronunciado para a solução ácida, cujos valores de absorbància para o intervalo de

tempo de 22 h foi praticamente zero, provavelmente em função da catálise

promovida pela espécie H' presente. como mostra o esquema da Figura 26. As
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relações 280/235 para as soluções de EtOH e EtOH/HCl após 1 h e 22 h a 25°C, e 22

h seguido de 1 h a 40°C, foram respectivamente de 1,66, 1,33, 1,75 e 1,67, 0,26 e

0,41.

Apesar do acréscimo da relação 235/280 para a solução de ETOH/HCl

para 22h e 1 h a 40°C, o valor da forma polimérica (235 nm) continua constante e

igual a 0,07, assim como o valor em 280 é apenas de 0,03. Isso provavelmente

mostra que uma pequena quantidade da forma polimérica é ainda estável mesmo em

meio EtOH/HCI.

Diferentemente dos perfis dos espectros no UV observados para soluçõ~s

aquosas e tamponadas de GA, as diminuições das absorbâncias observadas em

280nm não foram acompanhadas por aumentos simultâneos das absorbâncias em

235nm, sugerindo que o desaparecimento do GA livre nas soluções de EtOH não está

associada à formação de espécies poliméricas. Nestas condições, devido à alta

concentração de EtOH, que não favorece a formação dos hemiacetais (GAHA), os

acetais (GADA) devem ser a forma química predominante para o GA (Esquema 1).

Nos dois casos, os aumentos de temperatura favoreceram a forma livre de GA, como

sugerido pelos aumentos observados pelas relações de 280/235.

Nos dois casos dos estudos espectrofotométricos ocorreu uma diferença

significativa dos picos de absorbância tanto em 235 quanto em 280nm para a solução

de GA a 1,0% em EtOH com 3,OxlO-J mol/L de HCI (GADA), já que eram soluções

estoques de GA com intervalos de tempos diferentes após a sua purificação. como

pode ser observado tanto para a solução aquosa quanto para a solução tamponada de

GA, nas quais ocorrem um pico de absorbància em 235 nm. correspondente a forma

polimérica de GA.
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4.2. Estabilidade térmica e embebição do pericárdio bovino em EtOH

.ü

Uma das preocupações na introdução da reticulação do PB por meio de

acetais de GA está associada à prolongada exposição do material ao etanol, pois não

só a reação é realizada em meio alcoólico mas também sua estocagem. Os resultados

da Tabela 11mostram o comportamento da estabilidade térmica para PBs submetidos

a estas condições. Enquanto para o PB nativo equilibrado em TF o valor de Ts foi de

63,6±0,5°C, para o PB mantido em etanol nas concentrações de 30, 70 e 10oe,/o~os

valores de Ts foram de respectivamente 64,5±1,2, 65,5±0,4 e 65,3±0,4°C, indic~ndo

que, do ponto de vista da estabilidade térmica, as variações estruturais não foram

significativas.

Tabela 11. Valores de embebição e temperatura de encolhimento para pericárdio

bovino submetido a diferentes concentrações de EtOH por 24 h.

EtOH (%)

Propriedade

O3070100

Embebição (%)

76,6±1,079,2±1,478,5±2,178,5±J,0

Ts (oC) (a)

63,6±0,564,5±1,265,5±o,465,3±0,4

(a) : valores determinados após equilíbrio do material em TF por 24 h.

Eventuais alterações estruturais também podem ser detectadas pelo

paràmetro de embebição tendo em vista a capacidade desidratante do EtOH. Os

resultados da Tabela 11mostram os valores de embebição de PB nativo e de amostras

de PB mantidas inicialmente em EtOH por 24 h, seguidos do equilíbrio em TF por
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24h. Enquanto para o pericárdio nativo o valor da embebição foi de 76,6±1,0%, para

os materiais previamente equilibrados em EtOH 30, 70 e 100% estes valores foram

de respectivamente 79,2±1,4, 78,5±2,1 e 78,5±1,0%. Esses resultados confirmãram

os de estabilidade térmica, indicando que a passagem gradual do PB de solulões

aquosas tamponadas para EtOH absoluto não alterou significativamente a estrutura

do PB; podendo, desta forma, realizar a reticulação neste solv«nte.

4.3 __-ReticnlaçãD lio -perlcárdio bovino coltLacetais -d«rglutaraldeído

Os resultados da Figura 30 correspondem aos valores de estabili4ade
I

térmica determinados como Ts das peças de PB equilibradas por 48 h em uma

solução de GA em EtQH, cQntendQ 1,0% de GA e 3xl0-3 mol/L de HCI e qu~ em

seguida foram expostas aos vapores de TEA por intervalos de tempo entre Oe \2 h.

o 20 40 60 80

" Tempo (h)

Figura 30: Temperatura de encolhimento do pericárdio bovino tratado com acetais

de GA 1,0% e de HCI3,OxlÓ-3 mol/L por 48h após exposição-aos- vayores

de TEA em diferentes intervalos de tempo.

Estes resultados mostraram os aumentos progressivos na estabiltdade

SERVICO DE BIBLlOTECA;~ ií'Hr.i'> ·".'CAO ,
IOSC/IJS;> .J
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térmica, que variou de 63,6±0,5°C para o pericárdio nativo até um valor de

85,lHO,3°C após 24 horas. Após esse período, os valores de Ts mantiverarr-se

constantes e os valores para 48 e 72h foram de respectivamente 86,8 ± 0,5 e 86,8 ±

0,5°C. Tal resultado, por um tado, mostrou que o princípio da proteção do GA como

hemiacetais ou acetais (Figura 31), na prática, funciona de modo efetivo, pois os

valores de Ts obtidos se enquadram dentro daqueles aceitos para PB tratado com GA

pelo processo convencional e que devem ser> 83°C. Por outro lado, os resultados da

Figura 3-0-mostram também que tanto a reaçãb de desproteção do GA quan,o a

reação de reticulação se processam praticamente dentro de 24 horas, visto que após

esse período, os aumentos de Ts não foram significa~vos.

~-oIlÍgeno

NH 3 R'CH 20 OCH ZR' Et 3N

+ H{-<CH Z>3-4H --
R'CH 20 OCH ZR'

+
NH3

(Equilíbrio no Tecido)

~;-n Schig base
I
CH 2-CH 2-CH 2

~H

N'H2CHO

CH 2-CH 2-CH 2
I
CHO

'NH2
J

Figura 31: Esquema de distribuição homogênea do GA na forma protegida dentr<:>da

matriz colagênica e sua liberação por base orgânica, trietilamina.

A eficiência da proteção do GA via acetais foi confirmada por

experimentos e comparações mostrados na Tabela lU referentes aos valores de

estabilidade térmica do PB determinada como Ts para as várias etapas pelas quais
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pass:i a rotina estabelecida para a reticulação de PB por meio de GADA85,86 e em

comparação com o procedimento convencional, Os valores de Ts para PB exposto à

solução de EtOH mais HCl 3x 10-3 mol/L e, -em seguida aos vapores de TEA foram de

respectivamente 64,9±0,5 e 67,3±o,5°C, que não foram significativamente diferentes

daqueles obtidos para PB nativo (63,6±0,5°C) ou equilibrado em EtOH absoluto

(65,3±00,5°C), Esses resultados sugerem que as exposições de PB a soluções de

EtOH/HCI e TEA de modo seqüencial, por tempos superiores a 24 h também não

produziram alterações significativas na estrutura da matriz. Não observando a

desnaturação do tecido, foi adicionado, então, o GA a 1% à solução de EtOHlHCI

para a difusão do reagente no tecido.

Tabela lU: Valores de estabilidade térmica determinada por temperatura de

encolhimento de matrizes colagênicas tratadas com GA em comparação

com matrizes tratadas com acetais de GA.

Temperatura de encolhimento (OCia)

Pericárdio nativo Pericárdio Reticulado

EtOH

GA(b)GADA

TF

---HCIHCV48h96hlavo EtOH/48h(d)96h(d)96/TF (GA

TEA

TEA(C)0,05%t~)

63,6

65,364,963,685,286,267,884,587,089,0

+0 5(t)
±o,5±0,5±0,5±0,5±0,5±0,5±0,5±0,5±0,5- ,

(a) - as temperaturas de encolhimento foram obtidas após equilíbrio em TF por 24 h;

(b) - tratado com GA 0,05% em tampão fosfato oh7,40, O,13moVL;

(c) - determinados após lavagens exaustivas com EtOH e exposição em TEA;

(d) - determinados após 24h de exposição a vapores de TEA, após tratamento com

GADA;

(e) - tratado com GADA por 96h, em seguida tratado com GA(0,05%) em TF por 9h

(t) - erro experimental,
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Para os casos de PBs equilibrados previamente em solução de GADA por

tempos de 48 e 96 h, com posterior exposição a vapores de TEA por tempo de 24 h,

os valores de Ts determinados foram de respectivamente 84,5±0,5 e 87,0±0,5°C,

bastante próximos àqueles obtidos pelo tratamento convencional (Tabela lU).

Entretanto, amostras de PB equilibradas previamente em solução de

GADA (concentração nominal de GA a 1,0%) seguidas por lavagens exaustivas com

EtOH e posteriormente expostas a vapores de TEA, deram origem a materiais com

um valor de Ts de 67,8±0,5°C, muito próximo àqueles obtidos para o material nativo

ou àqueles equilibrados em EtOH, EtOH/HCI ou EtOH/HCl/TEA, cujos valores de

Ts oscilaram entre 63,6 e 65,5±0,5°C (Tabela lU). Esses resultados mostraram que a

lavagem do PB com EtOH, anterior ao tratamento com TEA, removeu as formas

protegidas do GA (GADA) do interior da matriz e portanto nenhuma reação de

reticulação ocorreu como demonstra o valor de Ts obtido para estes materiais.

Portanto os resultados da Figura 29 e aqueles da Tabela lU mostram que

o GA em EtOH e na presença de ácido tem seus grupos aldeídicos eficientemente

protegidos na forma de acetais (GADA), e sob esta forma impedidos de reagir com

os grupos aminos livres da proteína para a formação da base de Schitf (-CH=NH-). A

reatividade da função aldeídica só é restaurada após a exposição à TEA.

Assim sendo, a expectativa é que, sob esta forma o reagente pode

difundir-se mais homogeneamente na matriz, dando origem a reações de reticulação

mais homogêneas e, como mostram as Figuras 26, 27 e 28, sem a introdução de

ligações de reticulação formada por GA polimérico.

O tratamento do material exposto a soluções de GADA por 96h, seguido



IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 60

pela metodologia convencional (TF com GA 0,05%) durante 9h, não induziu a um

aumento substancial do valor de Ts, que foi de 89,O±o,5°C em comparação com um

valor de Ts de 87,0±0,5°C daquele tratado apenas com GADA. Como dado

comparativo, o tratamento de PB com soluções de GA a 0,5%, nas condições

convencionalmente utilizadas para a manufatura de biopróteses valvulares cardiacas,

deu origem a materiais com valores de Ts de 85,2±0,5°Ce 86,2±0,5°C, para tempos

de reação de 48 e 96 h, respectivamente (Tabela lIl).

Os dados de estabilidade térmica obtidos por Ts foram confirmados

também por DSC e os termogramas são mostrados pela Figura 32. Para o caso do PB

tratado apenas com GA pelo procedimento convencional (GA 0,5% em tampão

fosfato, pH7,4 e O,13mol/L por 18 dias), o valor do pico da temperatura de transição

foi de 90,4°C (Fig.32d), em comparação com o valor de 87,7°C para o PB tratado

com GADA(Fig.32b). Este último, tratado em seguida com GA 0,05%, em TF por

9h, deu origem a uma transição térmica em 91,4°C(Fig.32c) em comparação com

aquela do PB nativo em 69,7°C (Fig.32a).

Estes resultados acima confirmaram de modo seguro que não ocorria a

desnaturação da· matriz colagênica presente no PB durante todo o processamento

envolvendo a técnica de reticulação com GADA. As transições observadas acima de

100°C (Figura 32) correspondem à perda de moléculas de água contidas na matriz do

PB.
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40 12010080

69,7°C

60

r
Exo

Tempernturn( {;)

Fígure 3Z. Termogramas do PR nativo (aJ; tratado com GA 0,5% em tampão fosfato

por 18 dias (b); tratado com GADA equilibrado por 96 h e exposto a

vapores de TEA (cJ e tratado com GADA equilibrado por 96 fi e exposto

a vapores de TEA e tratado com GA 0,05% por 9 h (d).

A eficiencia da reação do GA na forma de diacetais (GArrA) ficou

demonstrada, quando comparamos os volumes e as concentrações efetivas utilizadas

para a reação com PB, em comparação ao procedimento convencional.

Considerando-se que os volumes de embebição para PB em EtOH foram similares

àqueles determinad"os para TF (Tabela lI), o volume efetivo de reagente disponível

para a reação por grama de PB (gPB) seria de cerca de 0,77 rnL. Este volume

corresponderia a uma concentração efetiva de GA cerca de 108 Ilmoles/gpB para o

GA na forma de GADA, em comparação com 271 Ilmoles/gpB, para o caso da

solução oe GA a 0-,05% (volume total de 5 ml). Como o número estimado de Ilmoles

de grupos aminos nos resíduos de lísinas/gpB é dOe30,8 Ilmoles/gpB, considerando-se
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a similaridade dos valores de Ts obtidos nos dois casos, em bases molares, o GA na

forma de GADA foi cerca de 2,5 vezes mais eficiente do que o GA (processo

convencional). Esse resultado pode ser confirmado através das caracterizações a

seguir, principalmente através dos testes de estabilidade frente à ação da colagenase,

que serão mostrados mais adiante.

Embora os resultados de UV obtidos mostrassem que a melhor condição

de obter uma solução homogênea na forma de acetais ou hemicetais era aquela de

1,0% de GA e HCI 3xl0-3 mollL, foram ainda realizados estudos de estabilidade

térmica de PB tratados em soluções de EtOH com concentrações variáveis de GA

entre 0,5 e 2,0%, e de HCI entre 1,0 xIO-1 e 1,0 x 10-3 mol/L com tempos variáveis

entre O a 72 h, e exposição aos vapores de TEA por 24 h (Fig. 33). Esse experimento

foi realizado para confirmar a eficiência do processo de formação do GADA obtida

através das análises das Figuras 26, 27 e 28.

Observou-se que para concentração de GA 0,5% (Fig. 33aI), a

estabilidade máxima do PB obtida após 96h foi aquele que tratado na presença de

HClIO-1 mollL, cujo valor foi de 81,8 ± 0,6°C, enquanto os demais tratamentos com

concentrações de HCI de 10-2, 3xIO-3 e 10-3mo IIL, os valores de Ts foram

respectivamente de 80,2 ± 0,3, 79,0 ± 0,3 e 77,8 ± 0,6°C. Contudo nenhum deles

chegou a uma temperatura constante no intervalo de tempo estudado.

Na Figura 33b, observou-se um aumento gradativo também na maioria

das concentrações de HCI até 48 h de tratamento, com o valor de Ts obtido de 85,8 ±

0,3°C, chegando ao valor máximo de 86,2± O,5"C para aquele que foi tratado com

HCI a 3.10-3 mol/L e GA 1,0% (Fig. 33bl).

L.
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Figura 33: Temperatura de encolhimento de pericárdio bovino tratado com

" concentrações variáveis de acetais de glutaraldeído e de HCt~após a

exposição aos vapores de trietilamina por 24 h.

Nas demais concentrações de HeI, observou-se que os valores de Ts

tiveram também um aumento gradativo até 48h, mas com valores menores que
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83,0°C (Fig. 33bIl, 33bIlI, 33bIV). Enquanto que na Figura 33c, na qual a

concentração de GA foi de 2,0%, observou-se um aumento gradativo similar para

todas as -concentrações de HeI (l0-1 a W-3 mollL), tomando-se quase constantes após

48h de tratamento, com valores de Ts máximos menores que 83,OOC após 96 h de

tratamento.

Os resultados acima mostraram que, para a concentração de GA menor

que 1% (Fig. 33a), ou a concentração do ácido era tão grande que· a exposição

posterior aos vapores de TEA não conseguiram neutralizá-los, ou a concentração ~o

GA era tão diluída que não apresentaram uma reticulação máxima, obtendo valores

de Ts constantes menores de 83,0°C (Fig. 3~a).

No caso da concentração de GA maior que 1%, não houve aumento

considerável na estabilidade térmica do PB após a exposição aos vapores de TEA,

devido ao excesso de GA (2%), que forma uma superfície quase impermeáv~l,

dificultando ou impedindo a entrada dos vapores de TEA rio seu interior (Fig.33c),

obtendo-se assim colágeno nativo no seu interior, obtendo assim valores de Ts

menores do que 83°C.

Nesses resultados, observou-se também que a condição que atingiu o

maior valor de estabilidade térmica das peças de PB tratado com solução etanólica

foi aquela que continha as seguintes concentrações de HCI a 3xlO-J mol/L e de GA a

1,0%(v/v), em que o valor de Ts atingiu em tomo de 85,8 ± 0,3°C após 48 h de

equilíbrio em solução de acetais de GA, chegando a 86,2± 0,5°C após 96h de

equilíbrio, seguido da exposição aos vapores de TEA por 24 h.

Esses dados de Ts comprovaram também os resultados obtidos dos
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espectros no UV das soluções de EtOH da Figuras 26, 27 e 28, contendo o ácido

forte e o GA, onde a solução mais estável espectrofotometricamente apresentou

também uma liberação do grupo aldeído protegido na forma de acetal mais

facilmente, não necessitando de concentrações mais fortes de HCl para formar o

acetal.

Os resultados acima mostram que o GA quando em EtOH acidificado

tem seus grupos aldeídicos efetivamente protegidos, e sob a forma como se

encontram, provavelmente diacetais (GADA), não são capazes de reagir com os

grupos aminos livres da proteína para a formação da base de SchifT(-CH=NH-). Esta

ligação só é formada, e de modo eficiente, quando comparada com os métodos

convencionais, após a exposição do material aos vapores de TEA (Tabela lU).

4.4. Caracterização do pericárdio bovino

4.4.1. Microscopia eletrônica de varred~ra

A microscopia eletrônica de varredura (M.E.V.) de PB tratado com

GADA a 1% (Fig. 34a) mostrou que, exceto por uma maior compactação do tecido, a

estrutura fibrilar presente no tecido nativo é mantida, e também não existem

diferenças estruturais significativas quando comparado com aqueles tratados com

soluções tamponadas de GA a 0,5% (Fig. 34b), como foi verificado anteriormente

pelos dados de estabilidade térmica, tanto por DSC como por Ts.

Essa maior compactação deve-se provavelmente a uma modificação da

estrutura, extração de lipídeos ou alteração na quantidade de água na estrutura tibrilar

ao tratar o pericárdio bovino com etanorB.
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(a) (b)

'.

Figura 34. Fotomicrografias de microscopia eletrônica da superficie de PB: tratado

convencionalmente com glutaraldeído a 0,5% por 18dias (a) e tratadoI

com soluções de acetais de glutaraldeído por 96h seguido da exposição à

trietilamina por 24h (b).

4A.2~EstahifidJlde a...colageyase

As curvas da Figura J5 mostram os ensaios da estabilidade fren1e à

colagenase, dé PB nativo (Fig. 35a) em comparação com os PB tratados com

sotuçoes tamponadas de GA a 0,05% (Fig. J5b}, soluções de GADAf'fEA (Fig. 35c)

e GADA/TEA após o tratamento convencional com GA a 0,05% (Fig. 35d). A ordem

de estabilidade biológica crescente- determinada para o PB foi: nativo < reticulado

convencionalmente com GA 0,05% em TF por 96h < reticulado com GADA 1% por

96h = reticulado com GADA t% seguid'o do tratamento convencional com GA

0,05% por 9h. Enquanto, após 80 h, a estabilidade dos materiais obtida pelo método

convendonat apresentou uma extensão de hidrólise de cerca de 6%(m/m), para os

materiais tratados com GADA, os percentuais de hidrólise após 80 h se estabilizáram

em cerca de 1%, estabilidade esta que não foi implementada por tratamento posterior

com soluções de GA pelo método convencional (Fig. 35d).

SERVICO DE BIBLIOTECA E INfORMACAO
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Esses resultados mostram que o tratamento do PB com GADA dá

provavermente origem a estruturas mais estáveis à ação da enzima, quando

comparados com o procedimento convencional, pressupondo também uma maior

homogeneidade da reticulação com GA, aumentando assim a estaoil1dade biológica

pós-implante, visto que a colagenase é a única enzima existente nos tecidos a atuar

eficientemente sobre matnzes colagênicas, que dependem inversamente do número

de reticulação presente nestas matrizes. Isso mostra a eficiência da reticulação do PB

com acetais de GA r% numa concentração de GA (IOg- Ilmoles/gpB) menor em

relação ao tratamento convencional com GA (0,05%, 271 Ilmoles/gpB), visto

anteriorm~I1te.

Zlr

Tempo (u)

(a)

100

Figura 35: Estabilidades relativas à hidrólise por colagenase para o pericárdio

bovino quando: nativo (aI; tratado com sOluções de GA a 0,05%, pH 7,4,

O,13M, (b); 1% GA na forma de acetais (c); 1% GA na forma de acetais,

seguido do tratamento convencional com GA a 0,05% (d).
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4.4.4. Ensaio Mecânico

.Q8

A tensão de ruptura e módulos de elongação na quebra determinados para

PB reticulado com GADA foram de respectivamente 1,67±o,33 kgf!mm2 (12,60±2,0

N/mm2) e 59,2±6,8%, comparáveis àqueles valores de aceitação para a manufatura

das biopróteses valvulares cardíacas (Tabela IV), demonstrando que este novo

procedimento apresenta-se como um novo método para a obtenção de materiais com

caracteristicas mecânicas desejáveis para a manufatura da bioprótese valvular

càrdíflca.--

Tabela IV. Dados de ensaio mecânico e temperatura de encolhimento do pericárdio

bovino reticulado com acetais de glutaraldeído e o método convencional.

Caracteri sticas ITipo de tratamento do PB

tisico-mecânicas
I

GADA GADAPValores aceitáveisa

Espessura (mm)

0,29±0,030,31±o,010,25/0,35

Tensão de ruptura

1,67±o,33
1,46±o,10> 1,50

(kgf/mm2)

Elongação (%)

36,3±1,850,8±5,0>17,0

Índice de tenacidade

12,5±2,032,6±4,2> 11,5

3: VàIores de aceitação para o PB reticulado convencionalmente para manufatura de

biopróteses valvulares cardíacas87.

A comparação apenas dos valores de índice de tenacidade e de elongação

dos materiais obtidos com GADA e aquele tratado com GADA seguido do

tratamento convencional (GADAP) mostra que esses materiais são aparentemente

mais dúcteis e rígidos, isto é, sào tecidos com maior capacidade de deformação,

necessitando de maior energia para o rompimento. reforçando ainda mais a idéia de
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4.5.1. Teste de Durabilidade Acelerada ou Fadiga

70

As biopróteses valvulares cardíacas utilizadas no teste de durabilidade

acelerada ou fadiga foram a de PB tratado convencionalmente (TF, GA 0,5% por 18

dias) e a de PB tratado com acetais de GA seguido do tratamento convencional (TF,

GA 0,05% por 9h). Os resultados preliminares obtidos mostraram que a bioprótese

valvular cardíaca manufaturada com PB tratado com acetais de GA seguindo do

tratamento convencional (TF, GA 0,05% por 9h) (GADAP) apresentou destruição da

estrutura (esgarçamento ou ruptura) do PB tratado após 310 milhões de ciclos,

correspondentes a 7,5 anos de implante em um paciente humano, ultrapassando os

valores mínimos de teste recomendados pela FDA de 150 milhões de ciclo

(correspondentes a 3,5 anos de implante). Para isso, foram coletadas as amostras do

centro e da lateral das biopróteses valvulares cardíacas para estudo histopatológico,

após cerca de 150 milhões de ciclos para a bioprótese valvular cardíaca de PB tratado

convencionalmente e cerca de 300 milhões para a bioprótese valvular cardíaca de PB

tratado com acetais do GA (1,0%) seguido do tratamento convencional com GA

(0,05%) por 9h (GADAP).

4.5.2 Ensaios histopatológi~os

A presença de fibras colagênicas e elásticas íntegras com distribuição

homogênea são de importància vital para a manufatura de biopróteses valvulares

cardíacas, pois só existem estes tipos de estruturas em maior quantidade no PB,

assim como a presença de espaços vazios dentro do material pode diminuir as suas

propriedades mecànicas e biológicas, facilitando a sua calcificação biológica após o

implante. O pericárdio bovino após fixação com GA 0,5% em TF por 18 dias

'ERVICO DE BIBLIO. TECA E INF~RMACAO 1lOSC/USP .. . .
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(método convencional), antes do teste de fadiga é considerado ideal ou com as

características mínimas de aceitação (CMA) para a manufatura de biopróteses

valvulares cardíacas, quando as suas fibras colagênicas mostram-se pouco retificadas

(2+/5 em uma escala de 1+/5 a 5+/5), com celularidade preservada (2+/5) (Tabela

V)15.

Tabela V: Resultados histopatológicos de pericárdio bovino tratado com acetais de

glutaraldeído comparado com as características mínimas de aceitação

(CMA).

Características

Histopatológicasa I GADAb

Tipo de tratamento do PB

C.M.A.

Retenção de Fibras 12 (ConcentraçãoElásticas lateral)

2 (distribuição

homogênea)

2a3

Número de Vasos

Celularidade

Fragmentação de

fibras colagênicas

1 Periféricos

1 (Espaços de

2+/5, com

localização

2 Periféricos

2

(Espaço de 1+/5

localização

heterogênea)

1 Períféricos

2

· ~--1-----~:~~~Ogênea) _

Fragmentação de 1(Fibras (fibras delicadas,

Fibras Elásticas delicadas corri distribuição

distribuição

periféricas)

homogênea)

a· grau de fibras degradadas (1+/5: mínima, 5+/5: máxima degradação). Corantes

utilizados: Hematoxilina, Sirius red, Orcina, VerhotT e Tricromio de Gomori;

": acetais do glutaraldeído (I %);

-=: acetais do glutaraldeído( 10/ó), seguido do tratamento com GA 0,05% por 9h.



IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 12

Como se pode verificar pela Tabela V, o PB tratado com GADA e

seguido do tratamento convencional com GA 0,05% e 9h (GADAP) antes do teste de

fatiga apresentou caracteristicas histopatológicas mais próximas das características

mínimas de aceitação para a manufatura de biopróteses valvulares cardíacas, com as
;-

fibras colagênicas com seu ondeamento preservado (2+/5), distribuição homogênea

(Fig. 37a); com celularidade preservada (2+/5); vascularização preservada (2+/5) e

periférica; presença de delicados espaços entre fibras colagênicas (1+/5) de

distribuição heterogênea e fibras elásticas delgadas e de distribuição homogênea

(Fig. 37b e Tabela VI) em comparação com o PB tratado apenas com GADA, o qual

apresentou as fibras colagênicas com seu ondeamento preservado (2+/5), porém com

maior concentração das mesmas nas laterais (Fig. 36a); com celularidade presente,

contudo diminuída (1+/5); presença de espaços entre as fibras colagênicas (2+/5) e

de localização central; fibras elásticas preservadas, delgadas e periféricas e vasos

preservados e periféricos (1+/5) (Fig. 36b).

Além destes dados histopatológicos, os dados de estabilidade térmica,

degradação enzimática e ensaio mecânico mostraram que o PB tratado com GAOA

seguido do tratamento convencional com GA 0,05% e 9h (GADAP) mostrou ser

comparável àquele tratado convencionalmente (tampão fosfato pH 7,4 e 0,13 mol/L

com GA 0,5% por 18 dias). Portanto, apenas este tipo de material foi utilizado para a

manufatura da bioprótese valvular cardíaca realizando-se o teste de performance

hidrodinâmica e de durabilidade il1 vitro e verificando-se o seu uso definitivo na

forma de uma bioprótese valvular cardíaca.

Para as análises histopatológicas das amostras retiradas da biopróteses

valvulares cardíacas do pericárdio bovino após o teste de tàdiga, foram coletadas as

r SERVICO DE BIBLlOTECJl. F. \r.lfORM.d':AC
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amostras do centro e da lateral das biopróteses valvulares cardíacas após cerca de

tSo- milhõ-es de cictos para a bioprórese vatvutar cardíaca de PIt tra~ado

convencionalmente e cerca de 310 milhões para aquela bioprótese de PB tratado com

acetais do GA seguIDo do tratamento convencionat com GA (0,05% J por 9h.

(a)HE

(e}HE

(b) Tricrômio de Gomori

, ..-.--, ....

(d) Tricrômio de Gomori

"

Figura 37: Fotomicrografias óticas de pericárdio bovino tratado com acetais de

gtutaratdeído (t%) (a e b), seguIDo do tratamento convencipnal

(glutaraldeído 0,05% e 9h) (c e d) (100x).

D-e mOGogerat, as amostras retiradas da região laterat revetaram-se VIais

preservadas que aquelas retiradas do centro. Isso se deve ao fato de que a região

centrat da vátvuta, por onde passa o fluxo, sofre mais atrito que a região tateral,

causando assim um maior desgaste do tecido nesse local, independentemente do tipo

ae tratamento sofricto peto pericárdío (Tabeta vt e vtI}.
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Tabela VI: Resultados histopatológicos do perícárdio bovino tratado com acetais do

glutaraldeído, seguido do tratamento convencional (tampão fosfato com

GA 0,05%), retirado da região central e lateral da bioprótese valvular

cardíaca após o teste de fadiga.

Características Região da bioprótese

Histopatológicas

Fragmentação das fibras----------------------------
Hialinização do tecido

Central

3+/5

3+/5

Lateral

2+/5-----------
2+/5

------------------. I --------------
Celularidade

----------------------------r- ----------------Presença de espaços entre fibras 3+/5 2+/5

Tabela VII: Resultados histopatológicos de pericárdio bovino tratado

convencionalmente, retirado da região central e lateral da bioprótese

valvular cardíaca após o teste de fadiga.

Características Região da válvula

Histopatológicas3

Fragmentação das fibras

Central

3+/5

Laterall

2+/5
-------------·-------------1-------------------·----

Hialinização do tecido

------------------------------------------------1------------------------ ------------------Celularidade 1+/5

Presença de espaços entre fibras 2+/5 2+/5

a· grau de intensidade (1+/5: mínima, 5+/5: máxima degradação). Corantes

utilizados: Hematoxilina:Eosina (HE), Sirius red, Orcina, VerhotT e Tricrômio de

GOll1ori.

Os resultados histopatológicos após o teste de fadiga mostraram que o

pericárdio tratado com GADAP apresentou alterações mais acentuadas em

comparação com aquele tratadó de modo convencional após o ensaio de tàdiga

acelerada. principalmente na fragmentação das fibras (no centro 3+/5 e na lateral

SERVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACÃ.J
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ensaio de fadiga acelerada devem-se ao tempo no qual a bioprótese valvular cardíaca

de PU tratado com GADAP permaneceu no aparelho de teste de fatíga, que foi cerca

de 310 milhões de ciclos, enquanto que aquele com tratamento convencional

permaneceu apenas 150 milhões de ciclos;

4.5.3. Performance hidrodinâmica das biopróteses valvuIares

cardíacas

Os testes de performance hidrodinâmica foram realizados nas biopróteses

valvulares cardíacas de pericárdio bovino e valvas aórticas porcinas tratadas

convencionalmente (método da Braile Biomédica), e de pericárdio bovino tratado

com acetais de GA seguido do tratamento convencional com GA 0,05% por 9 h (Fig.

36), com diâmetros de 31 mm91. Utilizou-se a bioprótese valvular cardíaca de valvas

aórticas porcinas tratada convencionalmente como comparação negativa, isto é, que

apresenta a pior performance hidrodinâmica em relação as duas biopróteses

valvulares cardíacas encontradas comercialmente no Brasil. .

Os valores do gradiente pressórico da bioprótese valvular cardíaca de

valva porcina tratadas convencionalmente foram maiores do que aquelas de PB

tratado com GADAP e de forma convencional como mostrado na Figura 39a,

provavelmente devido à sua menor área efetiva útil de fluxo. Portanto, a pressão para

abrir os folhetos foi maior, e a bioprótese valvular cardíaca de PB tratado com

GADAP nas freqüências 60, 70 e 80 bpm apresentou comportamento similar ao da

válvula porcina, enquanto que, com 90 e 100 bpm, foi similar ao de PB tratado

convencionalmente.
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Figura 39: Gradiente pressórico médio (a) e área efetiva média (b) avaliados para as

biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm de diâmetro, submetidas ao

duplicador de pulso com freqüências de 70, 80, 90 e 100 bpm.

Comparativamente, para a freqüência de 60 bpm. a bioprótese valvular

cardíaca de PB tratado com GADAP apresentou valores de área efetiva media do

orificio próximos àquele da porcina~ e para freqüência de 80 a 100 bpm (Fig. 39b) .

..
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esta bioprótese apresentou valores similares àquele de PB tratado

convencionalmente, demonstrando que, para freqüência baixa, aquela de PB tratado

com GADAP apresenta um comportamento estenótico em relação à outra, isto é,

ocorre uma redução da área efetiva de fluxo, o que pode ser observado naquela de

porcina em todas as freqüênciasl8.

Os valores da fração de regurgitação em todas as freqüências na

bioprótese valvular cardíaca de PB tratado com GADAP foram maiores do que

naquela bioprótese de PB tratado convencionalmente e superiores que àquele da

porcma, como mostra a Figura 40a. Esses resultados já eram esperados, pois o

material para a manufatura da bioprótese valvular cardíaca de PB tratado com

GADAP apresentava-se rígido, impedindo uma oclusão total dos folhetos da

bioprótese valvular cardíaca. Isso não ocorreu nas biopróteses valvulares cardíacas

de valvas porcinas tratadas convencionalmente, onde os valores da fração de

regurgitação são menores, visto que o seu formato é mantido semelhante ao da valva

porcina natural.

Os valores de índice de eficiência na bioprótese valvular cardíaca de PB

tratado com GADAP foram menores, em todas as freqüências, que aqueles tratados

convencionalmente (Fig. 40b), sendo mais expressivo na freqüência de 60 bpm. No

caso da porcina, os valores constantes em diversas freqüências se devem

principalmente à manutenção do seu formato natural, como comentado

anteriormente.
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Figura 40: Fração de regurgitação (a) e índice de eficiência avaliadas para as

biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm de diâmetro, submetidas ao

duplicador de pulsos çom freqüências de 70, 80, 90 e 100 bpm.
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mostrou valores menores que aqueles das válvulas tratadas convencionalmente,

principalmente com 60 bpm (Fig. 41); se que nas freqüências superiores a 70 bpm,

tomam-se próximos àqueles da porcina, pois esta válvula é montada dentro do

suporte, o que diminui drasticamente a área disponível de flUX018. Isso já não ocorre

com a válvula de PB tratado com GADA, provavelmente devido a uma maior rigidez

do material obtido pelo tratamento com GA na forma de GADA, que pode estar

associada a um efeito de desidratação da matriz colagênica induzida pelo próprio

solvente, neste caso o etanol.

0.325

u

0.300
~ §E<8

0.275•.. uQ..u~u 0.250() ]
0.225

60 70 80 90 100

Freqü~ncia de pulso (bpm)

Biopróteses cardíacas de: PB tratado com GADAP (-0-). PB tratado con

vencionalmcntc (---ou.) c val\-a porcina tratada convcncionalmcnte (..·.â..·-).

Figura 41: Índice de performance para as biopróteses valvulares cardíacas de 31 mm

de diâmetro, submetidas ao duplicador de pulsos com freqüências de 70,

80, 90 e 100 bpm.

Os resultados preliminares acima mostram. portanto, que a performance

da bioprótese valvular cardíaca de PB tratado com GADAP foi similar ou próxima

que à de PB tratado convencionalmente nas altas freqüencias de pulsos estudadas_
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Exceto pelos valores maiores para a fração de regurgitação e menores para o índice

de eficiência, a bioprótese valvular cardíaca de PB tratado com GADAP apresentou

uma semelhança entre àqueles de PB e porcina tratados convencionalmente,

demonstrando provavelmente que a geometria ou formato da bioprótese valvular

cardíaca manufaturada de PB com o novo procedimento deve ser modificado ~ara

apresentar a performance similar àquela de PB tratado convencionalmente.

4.5.4. Estudo de Calcificação In Vivo

Neste ensaio, os fragmentos de PB utilizados foram aqueles reticulados

com: GADAP (acetais de GA 1%, seguido do tratamento com TF, GA 0,05%, 9h)

(Figo 42a e 42b), convencionalmente (TF, GA 0,5%, 18 dias) (Fig. 42c e 42d) e

GADAP seguido do tratamento convencional (Figo 42e e 42f), e que foram

explantados 2, 7, 14 e 28 dias após o implante subcutâneo em rato, Rattlls

l1on'egicclIs albillus da linhagem Holtzmanno

As análises da presença de células responsáveis pelo processo

inflamatório, visto que são a resposta primária do tecido vizinho ao material

implantado, foram realizadas apenas nos materiais explantados 28 dias do implante.

devido às respostas teciduais estarem relacionadas mais ao material implantado e não

ao trauma causado nos tecidos vizinhos durante a colocação do implante. Foram

então observadas menores quantidades de células responsáveis pelo processo

inflamatório na superficie, tais como, neutrófilos, piócitos, células gigantes.

epitelóides, linfócitos. plasmócitos e mastócitos, para o PB tratado apenas com

GADAP implantado (Fig. 42a) em relação àquele tratado apenas convencionalmente.

TF pH 7.4 e 0,13 mol/L (Fig. 42c), e comparáveis com aquele tratado com GADAP
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seguido do tratamento convencional (Fig. 42e).

82

Tabela VIII: Resultados histopatológicos dos pericárdios reticulados com

tratamento convencional, acetais de glutaraldeído e acetais de

glutaraldeído seguido do tratamento convencional após 28 dias do

implante subcutâneo em ratos.

Características Pericárdio tratado(b)

Histopatológicas(a)

GADAP(':)Convencional(':)GADAP + covenc.(c)

Calcificação

4+/53+/52+/5

superficial Fibrose superficial

3+/52+/52+/5

Neoformação

2+/53+/52+/5

vascular superficial Discretas

Preservadas naPreservadas no

Fibras colagênicas

alterações: 1+/5porção central ecentro e discreta

preservadas

(centro) e discretafragmentaçãofragmentação

fragmentação

superficial discretasuperficial (2+/5)

superficial (2+/5)

(2+/5)

Material amorfo

3+/51+/52+/5

Infiltrado inflamatório

3+/54+/54+/5

superficial

(a): escala de intensidade: + 1/5 (mínima) e +5/5(máxima);

(b): PB reticulado com: GADAP (acetais de GA, seguido do tratamento com TF, GA

0,05%, 9h), convencionalmente (TF com GA 0,5%, 18 dias) e GADAP seguido do

tratamento convencionaL

(c): resultados avaliados de duas lâminas de cada material explantado nos ratos, dois

na região dorsal e dois na pélvis.
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Segundo as Figuras 42b, 42d, 42f e Tabela VIII, a calcificação do PB

tratado com GADAP seguido do tratamento convencional foi menor (2+/5) em

comparação com aqueles tratados apenas com GADAP (4+/5) ou convencionalmente

(3+/5), onde se verificou que a calcificação do PB tratado convencionalmente possui

pontos multifocais de calcificação (maior intensidade) (Fig.42b).

O PB tratado com GADAP apresentou alguns pontos de baixa

intensidade (Fig.42d), enquanto que aquele tratado com GADAP seguido do

tratamento convencional(TF com GA 0,5% por 18 dias) apresentou uma calcificação

muito discreta, necessitando de um aumento maior (40x) para visualizar a presença

dos pontos de calcificação (42t).

Apesar de não ser um dado quantitativo de calcificação, o método de von

Kossa para localizar os sitios de calcificação no microscópio ótico só é possível com

a concentração mínima de fosfato de cálcio igualou superior a 15 llg/mg de tecido

seco76; isso quer dizer que as quantidades de cálcio presentes nos pericárdios

implantados, no caso daqueles tratados com GADAP e convencionalmente (TF com

GA 0,5% por 18 dias), foram maiores que 15 llg de cálcio/mg de tecido, visto que

apresentaram grau calcificação moderada (3+/5) a intensa (+4/5), enquanto que

aquele tratado com GADAP seguido do tratamento convencional (TF com GA 0,5%

por 18 dias) apresentou menores que 15 llg de cálcio/mg de tecido, já que ocorre

baixa intensidade (+2/5).
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(a) HE(10x)

84

(c) HE(10x) (d) von Kossa(1Ox)

(e) HE (lOx) (f) von Kossa (4Ox)

"

Figura 42: Fotomicrografias óticas de pericárdios bovinos tratados:

convencionalmente (a-e b), com acetais· de glutaraldeído (c e d) e rom

acetais de glutaraldeído seguido do tratamento convencional (e e f), após

implante suôcutâneoem rato-por 28~dias; corados pelas metodolngias de

HE e von Kossa;

ES" c

--_· 'r'
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Devido a ser apenas um dado relativo, os dados de calcificações obtidos

após 28 dias de implante demonstraram que os materiais com tratamento

convencional e aqueles tratados com GADAP apresentaram calcificações de intensa

a moderada, enquanto o material tratado com GADAP seguido do tratamento

convencional apresentou baixa intensidade de calcificação, sugerindo claramente que

um pré-tratamento com GADAP ao tratamento convencional pode induzir mudanças

significativas na intensidade de calcificação desses materiais após implante na forma

de biopróteses valvulares cardíacas, sem induzir modificações drásticas nas suas

propriedades biológicas e histológicas.
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Dos resultados obtidos de reticulação de matrizes colagênicas com G~

na forma de acetais, isto é, em solução GA 1,0% em EtOH com HeI 3xl0-3 mollL,

pode-se concluir que:

1 - os dados de UV desta solução mostraram ser mais eficientes na

proteção dos grupos aldeídicos livres, além da minimização da formação do GA

polimérico, reduzindo assim a impermeabilização superficial e os efeitos citotóxicos;

2 - a reticulação do tecido com esta solução só ocorre eficientemente

após exposição aos vapores de TEA por 24h, obtendo-se assim materiais com

propriedades mecânicas, biológicas, elásticas, morfológicas e térmicas próximos ou

superiores àqueles obtidos pelo tratamento convencional;

3 - a bioprótese cardíaca manufaturada com PB tratado com esse novo

procedimento seguido do tratamento convencional (TF com GA 0,05%, 9h)

apresentou dados preliminares de durabilidade acelerada elevados, e ainda

performance hidrodinâmica em baixa freqüência de pulso similar àquela confeccionada

com valvas porcinas e, em alta freqüência, similar ao pericárdio tratado

convencionalmente:
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4 - resultados dos estudos histopatológicos mostraram que os materiais

tratados com esse novo processo apresentaram similares àqueles tratados

convencionalmente;

5 - o grau de calcificação dos implantes subcutâneo em ratos foi reduzido

significativamente quando o material tratado convencionalmente foi previamente

tratado com este novo procedimento.



VI. TRABALHOS FUTUROS

Devido aos testes demorados tanto in vitro quanto in vivo, os trabalhos

futuros consistirão de estudos estatísticos para avaliar melhor tanto a durabilidade das

biopróteses manufaturadas com PB tratado com este novo processo químico, em vista

da sua aplicação comercial dentro dos padrões internacionais relacionados com este

tipo de biomaterial, tais como:

- número adequado de biopróteses valvular cardíacas testadas na performance

hidrodinâmica e fadiga acelerada;

- implante das biopróteses valvulares cardíacas em animais, tais como, carneiros

e bezerros, para verificar a sua calcificação ou a sua durabilidade in vivo;

- desenvolvimento de uma nova geometria para manufatura da bioprótese

valvular cardíaca de PB tratado com esse novo procedimento para se obter

uma performance hidrodinàmica similar àquele de PB tratado

convencionalmente .

•.ltllW7MlO D'a s'taL 10 T"i CA E I N f O'" M A C A o
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VIII. GLOSSÁRIO

Area efetiva média: área de uma válvula em cm2, que abre efetivamente

durante o ciclo cardíaco sob fluxo constante.

Celularidade: é o número de núcleos de células observadas no pericárdio

bovino, principalmente na subcamada fibrosa com predominância de

fibroblastos.

Doenças reumáticas: Uma doença do sistema imunológico que pode ser

desenvolvida depois de uma infecção da bactéria do tipo slreplo('o('('l/S

(que causa febre escarlate). Esta doença envolve o cérebro, o coração

(estenose da valva mitral e endocardite), as juntas (artrite) e pele.

Escapular: região referente ao ombro.

X Estenose: diminuição repentina do diâmetro da área de fluxo sangüíneo durante

o seu percurso.

Fração de regurgitação: é a fração do volume ejetado registrado em percentual,

que retoma durante o fechamento (oclusão) da válvula ou valva.

Gradiente pressórico transvalvular: variação da pressão em mm de Hg através

da válvula.

Hialinização: Significa uma alteração do colágeno, onde aconteceu uma

fibrose, que aumenta o "volume" de colágeno, de maneira amorfa,
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ficando de aspecto "róseo-claro" na coloração pela HE e sem núcleos

em seu interior

Índice de eficiência: semelhante ao índice de performance considerando

também a fração de regurgitação.

Índice de performance: razão entre as áreas efetivamente aberta e a

teoricamente calculada.

t. /\ Valva cardiaca: válvula cardíaca natural ou nativa.




