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IDEA INICIAL 
“La pròtesis de vàlvula aòrtica 
criopreservada és la millor solució per 
un pacient afectat per alguna 
malformació i/o malaltia en aquesta 
vàlvula, ja que és la més viable, la de 
més durada i la que causa menys rebuig 
en el pacient”. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
En primer lloc, faig una recerca 
bibliogràfica a diferents llibres i webs 
sobre l’estructura del sistema circulatori 
humà i sobretot l’anatomia del cor. 
També em documento sobre les 
malformacions i diferents malalties que 
es poden presentar en les vàlvules 
aòrtiques i les causes que les originen. 
Per poder fer-ne una idea més real 
d’aquesta anatomia, he fet una 
dissecció i extracció de les vàlvules de 
tres cors de mamífers diferents. 
Gràcies a aquesta dissecció, començo a 
fer-me una idea clara dels diferents 
tipus de vàlvules que tenim i el perquè 
tenen una anatomia concreta en relació 
a la funció que realitza cada una d’elles. 
M’he posat en contacte amb experts 
sobre aquest tema. Ells m’han 
assessorat sobre els diferents tipus de 
pròtesis que es poden implantar en un 
pacient afectat. També sobre els pros i 
contres de cada tipus de pròtesis. 
Les diverses visites realitzades al BST 
(Banc de Sang i Teixits), així com 
l’entrevista a la Doctora Agustí, 
especialista en aquest camp, m’han 
servit per poder obtenir informació 
fidedigna sobre com s’extrauen i 
s’obtenen les vàlvules. 

Quins passos s’han de fer per aconseguir 
una criopreservació amb garanties, i 
quines són els avantatges i els 
inconvenients d’implantar vàlvules 
crioreservades en un pacient. 
Una segona pràctica al Parc Científic de 
Barcelona, m’ha donat l’oportunitat de 
practicar una criopreservació de cèl·lules 
mare, que posteriorment s’havien de 
diferenciar en cèl·lules de teixit cardíac per 
tal d’obtenir vàlvules vàlides per ser 
implantades a pacients amb problemes de 
cor. 

 

CONCLUSIONS 
Amb tota la informació obtinguda i 
contrastada i tota la part pràctica efectuada 
(observació de vàlvules de cor, visita al 
Banc de Sang i Teixits i criopreservació de 
cèl·lules mare en el Parc Científic), vaig 
poder concloure que la vàlvula 
criopreservada no és sempre la vàlvula 
més adequada que se li pot implantar a un 
pacient. Com a conseqüència, la meva 
hipòtesi ha resultat ser incorrecta. 
En realitat, cada persona té unes 
circumstàncies diferents: edat, possibles 
malalties, intoleràncies, etc., i és decisió 
del cirurgià determinar el tipus d’implant 
més adequat. 
La satisfacció més gran que m’ha donat 
aquesta recerca és la satisfacció pròpia 
d’haver pogut completar amb èxit tot un 
procés de treball seguint els passos del 
mètode científic. 
A més he descobert per alegria meva i 
sense pretendre-ho, que existeix una 
solució per aquest problema, que està en 
procés d’investigació. 


