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Introdução
A doença cardiovascular é a principal causa
de mortalidade da população ocidental e a doença
arterial obstrutiva periférica (DAOP), como parte
desse grupo de doenças, está presente em 5% da
população com mais de 60 anos.1 Com a evolução
da doença, 25% dos pacientes sintomáticos
evoluem para amputação do membro acometido. 2
Dessa forma, pesquisas vêm sendo desenvolvidas
com o objetivo de produzir novos substitutos
arteriais, sendo que a engenharia celular desponta
com perspectivas promissoras.3

Objetivos
Avaliar a biointegração através de implante
no dorso de coelhos de vasos sanguíneos
produzidos com arcabouços veias cavas de coelho
quimicamente descelularizadas e semeadas com
células-tronco mesenquimais (CTM) de tecido
adiposo autólogo em comparação com arcabouço
não celularizado; veia alogênica; arcabouço
celularizado com CTM alogênicas.

Macroscopia: Ocorreu integração dos tecidos
implantados, mais evidente após 30 dias.
Microscopia HE: Grupo 1 - veia alogênica - foi
possível identificar áreas de necrose e grande
reação inflamatória de rejeição, identificando-se
macrófagos, eosinófilos e plasmócitos; Grupo 2 veia descelularizada sem células - ocorreu reação
inflamatória com predomínio de macrófagos e
tecido fibrótico; Grupo 3 - CTM alogênicas - ocorreu
tardiamente alguma reação de rejeição sem
necrose, mas também ocorreu endotelização
parcial; Grupo 4 - arcabouço com CTM autólogas ocorreu grande endotelização e mínima reação
inflamatória, sendo mais evidente em comparação
com o grupo alogênico (Figura 1).
Figura 1. Análise microscópica dos explantes - HE
Grupo
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Material e Métodos
Ética: O projeto está de acordo com os
Princípios Éticos na Experimentação Animal
adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação
Animal (COBEA), protocolo CEEA 974-2012.
Amostras: Veias cavas inferiores de 5
coelhos (peso entre 2,5 e 3kg). As veias foram
descelularizadas
por
protocolo
previamente
estabelecido, utilizando dodecil sulfato de sódio
(SDS) a 1%.
Experimentos:
8
animais
foram
submetidos a 3 implantes no tecido celular
subcutâneo, na região dorsal interescapular. Grupo
1 – implante de veia cava in natura (alogênico);
Grupo 2 – veia descelularizada (arcabouço sem
células); Grupo 3 – arcabouço contendo CTM
alogênicas fixadas com puramatrix (CTM de banco
de células); e Grupo 4 – arcabouço contendo CTM
autólogas coletadas 15 dias antes do implante,
expandidas in vitro. Um animal de cada grupo foi
sacrificado com 07 dias e o outro com 30 dias. A
análise histológica dos explantes coletados foi
realizada por histologia convencional com
hematoxilina e eosina (HE).
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Conclusões
4

Os arcabouços apresentaram grande
interação com o tecido receptor. Ocorreu reação de
rejeição precoce e tardia nos grupos 1 e 3
(alogênicos), fibrose no grupo 2 (arcabouço) e
endotelização no grupo 3 (CTM alogênica)
predominante no grupo 4 (CTM autóloga), após 30
dias.
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