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RESUMO 

 

Introdução. A criopreservação de oócitos é importante, tanto para a tentativa de preservação da 
fertilidade feminina, como nos tratamentos de reprodução assistida. Hipotetizamos que novas 
formulações de meios crioprotetores, contendo biomoléculas que participam da estrutura e 
funcionalidade celular, em particular da função mitocondrial e da dinâmica do sistema de 
membranas, poderiam melhorar a criotolerância e segurança da vitrificação.  
Objetivos. Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos do meio padrão de vitrificação 
(T4) e T4 suplementado com L-carnitina (LC), LC-ácidos graxos (T4-AG) e LC-AG-
fosfatidilcolina (T4-PC) sobre a  sobrevida e qualidade de oócitos criopreservados, mensurada 
por parâmetros do desenvolvimento in vitro de embriões, como número de núcleos totais (NT), 
de células na massa celular interna (MCI) e trofectoderma (TE) dos blastocistos oriundos de 
oócitos vitrificados nestes meios, assim como sobre os padrões de atividade mitocondrial 
oocitária. 
Materiais e métodos. Estudo experimental usando o camundongo da cepa C57BL/6 como 
modelo. Oócitos maturados in vivo, foram distribuídos em 5 grupos: controle a fresco (CT) e 4 
grupos vitrificados: T4, T4-LC, T4-AG e T4-PC. Após a desvitrificação, foi analisada a 
sobrevida oocitária e os oócitos viáveis foram submetidos a fertilização in vitro ou utilizados para 
análise da atividade mitocondrial, por meio da análise de espécies reativas de oxigênio (EROs) 
intracelular por Intensidade de Fluorescência emitida pelo diacetato de 2,7-
diclorodihidrofluoresceína, metabolismo oxidativo pela autofluorescência de dois fluoróforos 
endógenos [dinucleótideo de flavina adenina oxidado e o dinucleotideo reduzido de nicotinamida 
adenina (fosfato)] e potencial de membrana mitocondrial por Intensidade de Fluorescência (IF) 
emitida pelo JC1. Os oócitos dos 5 grupos submetidos a FIV foram cultivados por 96 horas, 
sendo comparados entre os grupos: taxa de fertilização e formação de blastocisto, assim como o 
número de NT, células MCI e TE e tamanho dos blastocistos.  
Resultados. A taxa de sobrevivência dos oócitos vitrificados em T4 foi superior a dos demais 
grupos T4-LC, T4-AG e T4-PC (respectivamente 100%, 97,07%, 96,75% e 97,95%). A taxa de 
fertilização do grupo CT (77,5%) foi superior a dos grupos T4, T4-LC e T4-PC, não diferindo do 
grupo T4-AG. Não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas nas taxas de 
formação de blastocistos entre os grupos CT, T4, T4-LC, T4-AG e T4-PC (58,07%, 48,05%, 
47,44%, 57,89% e 51,06%,respectivamente). Comparando-se o número NT e de células do TE 
dos blastocistos, observou-se que o os valores do grupo controle foram maiores do que o dos 
outros 4 grupos, que não apresentaram diferenças entre si. O número de células da MCI dos 
blastocistos do grupo controle foi superior ao dos grupos T4 e T4-LC  e similar ao dos grupos 
T4-AG e T4- PC. Para o perfil de atividade mitocondrial, foram analisados 15 oócitos/grupo. Os 
níveis de EROs foram maiores no grupo CT comparado ao grupo T4 e menor quando comparado 
aos grupos T4-LC e T4-AG, mas sem diferença significativa em relação ao grupo T4-PC. Para 
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analise do estado redox, o grupo CT teve maiores valores do que a dos grupos T4, T4-LC e T4-
AG e o grupo T4-PC foi maior do que a dos outros quatro grupos. Para o potencial de membrana 
mitocondrial, o grupo CT teve maiores valores do que a do grupo T4-LC, menor do que a do 
grupo T4 e sem diferença estatisticamente significativa com a dos grupos T4-AG e T4-PC.  
Conclusão. O número de NT, células do TE e tamanho do blastocistos foram inferiores nos 
grupos vitrificados/desvitrificados em meio padrão e suplementados comparados ao controle. 
Porém, o número de células da MCI não foi diferente entre o grupo controle e os vitrificados T4-
AG e T4-PC, sugerindo que a suplementação dos meios padrão com LC, AG e PC possa 
melhorar a competência do oócito e a subsequente qualidade embrionária, o que precisa ser 
melhor investigado antes da aplicação clínica dos novos meios. Apesar dos oócitos vitrificados 
no meio T4 terem apresentado taxa de sobrevivência estatisticamente superior a dos demais 
grupos, sugerimos que estas diferenças não apresentariam potencial relevância clínica. Os 
resultados de atividade mitocondrial revelam que há uma diferença importante entre oócitos 
controle e vitrificados com ou sem suplementos na eficiência da função mitocondrial, regulação 
do estado redox e controle intracelular das EROs, demonstrando que mais trabalhos são 
necessários para entender esta via metabólica e os diferentes efeitos dos meios de vitrificação. 
 
Palavras-chave: 1.Vitrificação de oócitos; 2.L-carnitina; 3.Ácidos graxos; 4.Fosfatidilcolina; 
5.Qualidade embrionária; 6.Atividade mitocondrial. 
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ABSTRACT 

 
 
Introduction. Cryopreservation of oocytes is important, both for the attempt to preserve female 
fertility and for assisted reproduction treatments. We hypothesize that novel cryoprotective 
formulations containing biomolecules that participate in cellular structure and functionality, 
particularly mitochondrial function and membrane system dynamics, could improve 
cryotolerance and safety of vitrification. 
Objeticve. The objective of this study was to investigate the effects of the standard vitrification 
medium (T4) and T4 supplemented with L-carnitine (LC), LC-fatty acids (T4-AG) and LC-AG-
phosphatidylcholine (T4-PC) on survival and quality of cryopreserved oocytes, measured by in 
vitro embryo development parameters, such as number of total nuclei (NT), cells in the internal 
cell mass (ICM) and trophoectoderma (TE) of the blastocysts derived from vitrified oocytes in 
these media, as well as on the patterns of oocyte mitochondrial activity. 
Materials and methods. Experimental study using the C57BL/6 mouse as a model. Matured in 
vivo oocytes were distributed into 5 groups: fresh (CT) control and four vitrified groups: T4, T4-
LC, T4-AG and T4-PC. After devitrification, oocyte survival was analyzed and viable oocytes 
were submitted to in vitro fertilization or used for analysis of mitochondrial activity, through the 
analysis of intracellular reactive oxygen species (ROS) by Fluorescence Intensity emitted by 
diacetate of 2, 7-dichlorodihydrofluorescein, oxidative metabolism by the autofluorescence of 
two endogenous fluorophores [oxidized flavin adenine dinucleotide and the reduced dinucleotide 
of nicotinamide adenine (phosphate)] and mitochondrial membrane potential by Fluorescence 
Intensity (FI) emitted by JC1. The oocytes of the 5 groups submitted to IVF were cultured for 96 
hours, being compared between the groups: fertilization rate and blastocyst formation, as well as 
number of NT, MCI and TE cells and size of blastocysts. 
Results. The survival rate of vitrified oocytes in T4 was higher than in the other groups T4-LC, 
T4-AG and T4-PC (respectively 100%, 97.07%, 96.75% and 97.95%). The fertilization rate of 
the CT group (77.5%) was higher than that of the T4, T4-LC and T4-PC groups, not differing 
from the T4-AG group. There were no statistically significant differences in the rates of 
blastocyst formation between the groups CT, T4, T4-LC, T4-AG and T4-PC (58.07%, 48.05%, 
47.44%, 57.89% and 51.06%, respectively). Comparing the NT and TE cells of the blastocysts, it 
was observed that the values of the control group were higher than that of the other 4 groups, 
which did not present differences between them. The number of MCI cells from the blastocysts 
of the control group was higher than that of the T4 and T4-LC groups and similar to that of the 
T4-AG and T4-PC groups. For the mitochondrial activity profile, 15 oocytes/group were 
analysed. The levels of EROs were higher in the CT group compared to the T4 group and lower 
when compared to the T4-LC and T4-AG groups, but without significant difference in relation to 
the T4-PC group. For the analysis of the redox state, the CT group had higher values than the T4, 
T4-LC and T4-AG groups and the T4-PC group was higher than the other four groups. For the 
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mitochondrial membrane potential, the CT group had higher values than the T4-LC group, lower 
than the T4 group and without a statistically significant difference with the T4-AG and T4-PC 
groups. 
Conclusion. The number of NT, TE cells and blastocyst size were lower in the 
vitrified/devitrified groups in standard medium and supplemented compared to control. However, 
the MCI cell number was not different between the control group and the vitrified T4-AG and 
T4-PC, suggesting that the supplementation of the standard media with LC, GA and CP could 
improve oocyte competence and subsequent embryo quality, which needs to be better 
investigated before the clinical application of the new media. Although vitrified oocytes in the T4 
medium had a statistically higher survival rate than the other groups, we suggested that these 
differences would not present potential clinical relevance. The results of mitochondrial activity 
reveal that there is an important difference between control and vitrified oocytes with or without 
supplements in the efficiency of mitochondrial function, regulation of the redox state and 
intracellular control of ROS, demonstrating that more work is needed to understand this 
metabolic pathway and the different effects of the vitrification media. 
 
Keywords: 1.Oocyte vitrification; 2.L-carnitine; 3.Fatty acids; 4.Phosphatidylcholine; 
5.Embryonic quality; 6.Mitochondrial activity. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A infertilidade, definida como ausência de gestação após doze meses de atividade sexual 

regular desprotegida, apresenta elevada prevalência, acometendo cerca de 15% da população 

mundial em idade reprodutiva (BUSHNIK et al., 2012; THOMA et al., 2013). As tecnologias de 

reprodução assistida (TRA) são largamente utilizadas para tratar problemas de fertilidade. 

Geralmente utiliza-se estimulação ovariana controlada (EOC) para captação oocitária, fertilização 

in vitro convencional (FIV) ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) e 

transferência embrionária (MARTINS et al., 2014; TEIXEIRA et al., 2015). As taxas de nascidos 

vivos decorrentes das TRA variam de 25 a 54%, sendo menores do que as desejadas 

(MASCARENHAS et al., 2014; SIMONSTEIN et al., 2014). A criopreservação de oócitos e/ou 

embriões possibilita o armazenamento de oócitos e/ou embriões excedentes, permitindo a 

redução do número de embriões transferidos a fresco e o aumento das taxas cumulativas de 

gestação após TRA (ABDELHAFEZ et al., 2010). Todavia, evidenciam-se altas taxas de 

abandono de embriões congelados nas clínicas de fertilização in vitro (FIV) (HOFFMAN et al., 

2003). Nos Estados Unidos, mais de 400.000 embriões criopreservados estão armazenados 

atualmente, gerando dilemas éticos, legais e religiosos. Por outro lado, em alguns países da 

Europa foi completamente proibido o congelamento de embriões, o que ressalta a importância da 

inovação na pesquisa de congelamento de oócitos. Além de contornar as preocupações éticas, 

legais e religiosas que envolvem a criopreservação de embriões, a tecnologia de congelamento de 

oócitos é indicada  em muitas situações (ARGYLE; HARPER; DAVIES, 2016). A 

criopreservação de oócitos é considerada uma ferramenta importante para a tentativa de 

preservação de fertilidade, tanto em mulheres com desejo de postergar a maternidade, como 

mulheres que serão submetidas a situações potencialmente esterilizantes, como tratamentos 

quimioterápicos e/ou cirurgia ovariana (ABDELHAFEZ et al., 2010; COBO et al., 2008; COBO; 

DIAZ, 2011; CRAWFORD et al., 2017; “Mature oocyte cryopreservation: a guideline”, 2013; 

SCHUFFNER et al., 2004). Outras aplicações incluem programas de doação e armazenamento de 

gametas excedentes durante a fertilização in vitro (ARGYLE; HARPER; DAVIES, 2016). A 

criopreservação de oócitos também pode ser uma importante opção de fertilidade para mulheres 

com uma variedade de condições médicas que não o câncer (DONNEZ; DOLMANS, 2013), por 

exemplo, mulheres com endometriose que podem ter redução da reserva pós-cirúrgica ovariana 



_____________________________________________________________________Introdução 

 
 

19

(ELIZUR et al., 2009) com doenças autoimunes que requerem tratamento gonadotóxico 

(ELIZUR et al., 2008) e mulheres com aberrações genéticas levando a subfertilidade ou risco de 

menopausa precoce (GOSWAMI; CONWAY, 2005) e até mesmo fornecer uma opção para a 

tentativa de preservação da fertilidade na cirurgia de redesignação de gênero (ARGYLE; 

HARPER; DAVIES, 2016). 

 

1.1 Criopreservação de oócitos  

 

Os oócitos são células notoriamente difíceis de criopreservar, devido à sua baixa razão 

entre área superficial e volume e alta suscetibilidade à formação cristais de gelo intracelular 

(PAYNTER et al., 1999). Estudos também revelaram os efeitos negativos da criopreservação na 

estabilidade de microtúbulos e microfilamentos em oócitos de mamíferos (JOLY et al., 1992; 

PICKERING; JOHNSON, 1987) que são vitais para a segregação cromossômica normal. O 

enrijecimento da zona pelúcida e as baixas taxas de fertilização subsequentes foram outras 

dificuldades associadas à criopreservação (JOHNSON; PICKERING; GEORGE, 1988; 

GHETLER ET AL 2005; BIANCHI ET AL, 2014).  

O objetivo dos protocolos de criopreservação é atingir temperaturas criogênicas sem 

danos químicos e sem formação de gelo intracelular, o que é idealmente alcançado pelo uso de 

crioprotetores (RUBINSKY, 2003), que agem, principalmente, nas membranas biológicas 

(plasmática e das organelas), atuando no equilíbrio osmótico (SANTIN; BLUME; 

MONDADORI, 2009). As técnicas de congelamento de oócitos, mais especificamente o 

congelamento lento e a vitrificação, diferem entre si por diversas variáveis, dentre elas o tipo e 

concentração dos crioprotetores utilizados, as velocidades de congelamento, o tempo de 

exposição da estrutura a solução crioprotetora, o tipo de invólucro ou suporte físico utilizado na 

técnica, a velocidade de descongelamento, entre outras (SANTIN; BLUME; MONDADORI, 

2009). Durante o processo de criopreservação a composição e estrutura da membrana celular são 

cruciais. Os crioprotetores (CPAs) são usados para reduzir formação de cristais de gelo. Eles são 

classificados em CPAs permeáveis ou não-permeáveis, dependendo de sua capacidade de 

atravessar a membrana celular. Podem ser utilizadas várias combinações de crioprotetores 

permeáveis (por exemplo, dimetilsulfóxido (DMSO), glicerol, 1,2 propanodiol (PrOH)) e não 

permeáveis (por exemplo, sacarose, glucose, frutose, trealose). Durante o congelamento lento, as 
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células são expostas a uma baixa concentração de CPAs e diminuem a temperatura 

gradativamente (SARAGUSTY; ARAV, 2011). A vitrificação requer concentrações mais 

elevadas de CPAs, diminuindo o risco de formação de cristais de gel antes da submersão em 

nitrogênio líquido (SARAGUSTY; ARAV, 2011). Dentre as duas técnicas utilizadas para 

criopreservação de oócitos, nos últimos anos, a vitrificação tem sido a alternativa favorita em 

relação ao congelamento lento devido aos menores danos causados às células e maiores taxas de 

sobrevivência celular (BRAMBILLASCA et al., 2013; OKTAY; CIL; BANG, 2006; SMITH et 

al., 2010).  

Desde o primeiro nascimento vivo da criopreservação de oócitos há três décadas na 

Austrália (CHEN, 1986), a técnica tornou-se um componente importante das TRA. A 

criopreservação de oócitos foi utilizada a partir de 1985 (CRAWFORD et al., 2017), inicialmente 

como procedimento experimental, mas com avanços importantes subsequentes. O primeiro 

nascimento vivo após a vitrificação foi conseguido em 1999 (KULESHOVA et al., 1999). Há 

cerca de 13 anos, após a divulgação dos estudos de KUWAYAMA e colaboradores (2005), esta 

técnica passou a ter melhores resultados gestacionais. Mas, somente em 2013, foi aprovada nos 

Estados Unidos para procedimentos clínicos (“Mature oocyte cryopreservation: a guideline”, 

2013). Isso levou à introdução da criopreservação de oócitos em um número crescente de clínicas 

de fertilização in vitro em todo o mundo (ARGYLE; HARPER; DAVIES, 2016). Comparando-se 

os métodos de criopreservação de oócitos foram observadas taxas significativamente maiores de 

gestação clínica, gestação em curso e implantação com vitrificação comparada ao congelamento 

lento (ABDELHAFEZ et al., 2010; COBO; DIAZ, 2011; RIENZI et al., 2017). Atualmente, 

alguns centros de reprodução assistida humana apresentam resultados de gestação com oócitos 

vitrificados próximos dos resultados encontrados quando se utiliza oócitos a fresco (COBO et al., 

2010). De um modo geral, as taxas de sobrevivência de oócitos humanos após a vitrificação 

variam de 90-97%, as taxas de fertilização de 71-79%, as taxas de implantação de 17-41%, as 

taxas de gestação clínica por transferência de 36-61% (“Mature oocyte cryopreservation: a 

guideline”, 2013) e as taxas de nascidos vivos em ciclos com oócitos frescos versus congelados, 

envolvendo doadoras saudáveis com menos de 35 anos, se equiparam (38,4% vs 43,4%, 

respectivamente), demonstrando a elevada eficiência da técnica na obtenção de nascidos vivos 

(ALMODIN et al., 2010; NAGY et al., 2009; SOLÉ et al., 2013; UBALDI et al., 2010). Se por 

um lado a vitrificação de oócitos mostra-se bastante efetiva, por outro existem poucos estudos 
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que avaliaram de modo consistente, sistemático e prolongado a evolução de crianças nascidas 

mediante a utilização de oócitos congelados (SILVA; BAHAMONDES, 2005; STOOP; 

NEKKEBROECK; DEVROEY, 2011). Estudos sugerem que as TRAs podem estar associadas a 

alterações de crescimento e desenvolvimento embrionário, em que os diferentes microambientes 

e a micromanipulação in vitro dos gametas e embriões podem levar a alterações quanto à 

morfologia, à criotolerância, ao metabolismo, ao perfil de expressão gênica e à taxa de gestação 

pós-transferência (FARIN; PIEDRAHITA; FARIN, 2006; LONERGAN; FAIR, 2008). Dois 

estudos (CHIAN et al., 2008; NOYES; PORCU; BORINI, 2009) avaliaram crianças nascidas a 

partir de oócitos criopreservados e sugeriram que não existe um risco aumentado de anomalias 

genéticas e nem diferenças de peso após o nascimento, mas enquanto estes dados a curto prazo 

são tranquilizadores, resultados a longo prazo sobre o desenvolvimento e segurança desta técnica 

são necessários, haja vista que a vitrificação vem sendo largamente utilizada há menos de cinco 

anos. Neste contexto, o desenvolvimento de formulações crioprotetoras com boa eficácia, 

suplementadas com constituintes passíveis de minimizar os danos às membranas celulares e ao 

conteúdo genético oocitário, é altamente desejado, uma vez que levaremos décadas para obter 

dados de segurança a longo prazo desta técnica em humanos. 

Durante a vitrificação ocorre um fluxo intenso de água e crioprotetores através da 

membrana plasmática, e a mudança dinâmica do volume celular é um importante fator a ser 

considerado (KUWAYAMA et al., 2005). Apesar de ser a técnica mais utilizada para a 

criopreservação de oócitos, sabe-se que os principais fatores limitantes da vitrificação são o 

estresse osmótico e a toxicidade química da alta concentração de crioprotetor, os quais podem 

induzir danos químicos e mecânicos no sistema de membranas do oócito devido a alterações na 

fase de transição dos lipídios e/ou aumento da peroxidação lipídica, associados com 

comprometimentos da função mitocondrial e perda de funcionalidade da célula, danos ao DNA 

ou cromatina (fragmentação e o aumento da metilação do DNA), expressão aberrante de genes e 

apoptose (BERTHELOT-RICOU et al., 2013; FABBRI et al., 2001; HU et al., 2012; 

PAPADOPOULOS et al., 2002; TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013). Uma importante 

alteração causada pela criopreservação é o desaparecimento transitório do fuso meiótico, o que 

poderia promover maior risco de desalinhamento cromossômico e aneuploidias após vitrificação 

(JAIN; PAULSON, 2006; TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013).  
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1.1.1. Modelo experimental murino: a cepa C57BL/6 

 

Ainda não existe um modelo considerado ideal para o estudo do desenvolvimento 

humano, porém, os murinos são tradicionalmente modelos experimentais largamente utilizados 

por sua maior disponibilidade, fácil manejo, menor tempo de gestação e, principalmente, por 

apresentar homologia metabólica com o embrião humano (CHORILLI; MICHELIN; 

SALGADO, 2007). A partir da análise comparativa preliminar do genoma humano e murino foi 

confirmado que esses animais são os melhores modelos para estudos de regulação e controle de 

desenvolvimento embrionário em nível molecular, tornando-se um bom modelo translacional 

para estudos pré-clínicos em humanos (BAUMANN et al., 2007) Em função disto, diversos 

protocolos vêm sendo desenvolvidos para o congelamento de oócitos e embriões utilizando 

modelo murino, com potencialidade de transferência para TRA em humanos.  

Os oócitos e embriões de camundongos C57BL/6 são mais vulneráveis a manipulações 

in vitro, embora sejam tão férteis quanto os camundongos da cepa híbrida B6.DBA in vivo. No 

entanto, a cepa C57BL/6 de camundongo é comumente usada em pesquisas de biologia 

reprodutiva, e muitas mutações estão disponíveis neste contexto genético. A melhoria na 

competência de desenvolvimento de oócitos C57BL/6 após a vitrificação seria um trunfo para 

uma ampla variedade de estudos biológicos. Além disso, a baixa competência de 

desenvolvimento dos oócitos C57BL/6 pode ser um modelo melhor para casos de TRA em seres 

humanos nos quais a qualidade dos oócitos é comprometida pelo envelhecimento ou condições 

patológicas, como diabetes e obesidade (ARGYLE; HARPER; DAVIES, 2016; MOAWAD et 

al., 2014b). Um estudo de GOLDMAN e colaboradores (2013) realizado com mulheres relatou 

uma taxa de blastocisto de 38,6% a partir de oócitos criopreservados, um resultado semelhante ao 

encontrado na cepa C57BL/6 que é aproximadamente 40% (ISHIZUKA et al., 2013).  

 

1.1.2. Modulação do metabolismo lipídico do oócito  

 

 Estudos recentes, apontaram melhora na viabilidade de espermatozoides humanos 

criopreservados em meio totalmente sintético, com formulação à base de fosfatidilcolina (PC) 

com alto grau de pureza (VIREQUE et al., 2012; Patente depositada: BR102013019213-9). Em 

outro estudo, foi demonstrada a incorporação de lipídios exógenos por oócitos submetidos ao 
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processo de maturação in vitro (PITANGUI et al., 2012). Estudos sugerem que, por meio de 

modificações nos meios crioprotetores é possível alterar a fluidez da membrana, o que pode 

influenciar a dinâmica do processo de congelamento. A criopreservação de oócitos bovinos se 

mostrou mais eficiente quando a composição de ácidos graxos (AG) poliinsaturados da 

membrana desses oócitos foi alterada (CLARK; SWAIN, 2013). Essa alteração pode ser feita por 

meio da suplementação dos meios de criopreservação. Além disso, a adição de outras moléculas 

nesses meios poderia aumentar a viabilidade de oócitos após o descongelamento. A L-carnitina 

(β-ácido gama-hidroxibutírico-trimetilamônio - LC), é uma pequena molécula solúvel em água 

que apresenta atividade antioxidante que protege as células de danos ao DNA, citoesqueleto 

(MANSOUR et al., 2009) e comprometimento da função mitocondrial (DUNNING et al., 2010). 

Um único estudo identificado na literatura  relatou que a suplementação com a LC do meio de 

vitrificação/desvitrificação e maturação in vitro (MIV) de oócitos em estágio de vesícula 

germinal (VG) de camundongo C57BL/6 melhorou a taxa de desenvolvimento de blastocisto 

após FIV comparada com aqueles vitrificados/desvitrificados e maturados in vitro em meio 

básico sem suplementação com LC (0 versus 15%), mantendo as taxas de sobrevivência oocitária 

superiores a 90% (MOAWAD et al., 2013). Além dessa propriedade, a LC tem um papel 

essencial no metabolismo de lipídios (MOAWAD et al., 2014b), relacionada a transferência de 

ácidos graxos de cadeia longa dentro da mitocôndria para β-oxidação e atividade antioxidante 

para proteger as células dos danos do DNA (MANSOUR et al., 2009; VAZ et al., 2002). A LC 

atua como um cofator ao se ligar à enzima CPT1B (carnitina palmitoil transferase 1B), 

possibilitando a entrada de AG no interior da matriz mitocondrial, onde a carnitina é removida 

pela CPT2 (carnitina palmitoil transferase 2) e os AG entram no ciclo da β-oxidação no qual 

serão degradadas duas cadeias carbonadas em cada AG para a geração de  2 moléculas de acetil-

Coa (DUNNING et al., 2010).    

A literatura científica e de patentes antecipa o uso de lipídios e outros aditivos aos meios 

crioprotetores para sêmen demonstrando que algumas classes de fosfolipídios e antioxidantes 

estão associados com melhora na viabilidade espermática e nas taxas de gestação (CA2304197, 

2006; RICKER et al., 2006; US20030077566, 2003; ZHOU; LIU; ZHAI, 2007). Como pode ser 

observado, o estado da técnica ainda não contempla o desenvolvimento de novos meios 

crioprotetores para oócitos humanos contendo lipídios e com maior eficácia do ponto de vista da 

biossegurança (COBO; VAJTA; REMOHÍ, 2009; “Mature oocyte cryopreservation: a guideline”, 
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2013). Estudos de lipidômica têm evidenciado o impacto da composição lipídica na resistência ao 

congelamento de espermatozoides, oócitos e embriões (FERREIRA et al., 2010; RIVERA et al., 

2012; VIREQUE et al., 2012b) e o potencial impacto que tais estudos podem ter no delineamento 

de tecnologias in vitro mais eficazes e seguras para o usuário. Ademais, tem sido demonstrado 

que o uso da lecitina de soja, um composto enriquecido com PC, é mais seguro que os 

fosfolipídios obtidos de fonte animal, em termos de biossegurança (BOUSSEAU et al., 1998). 

Entretanto, mais estudos são necessários para entender como o oócito utiliza substratos lipídicos 

para a produção de energia e consequente geração de ATP (adenosina trifosfato) nos diferentes 

estágios do desenvolvimento e dos procedimentos in vitro. Importante determinar também o 

tempo de exposição necessário para a absorção de moléculas lipídicas e se a presença de 

substratos lipídicos durante a criopreservação pode ter impacto positivo na criotolerância 

oocitária e desenvolvimento embrionário subsequente.    

A avaliação dos efeitos dos métodos de criopreservação de oócitos comumente é feita 

com base no critério morfológico. Esse tipo de avaliação fornece informações limitadas, 

principalmente sobre a fisiologia e a forma como a técnica pode ter afetado as funções celulares. 

Diversas técnicas permitem analisar as funções celulares e fornecem informações interessantes à 

respeito da ação do processo de criopreservação. Dentre essas técnicas, a coloração de 

imunofluorescência permite visualizar e avaliar o fuso meiótico dos oócitos e a configuração dos 

cromossomos, sabidamente sensíveis a criopreservação, análise de diferentes parâmetros da 

função mitocondrial de oócitos, assim como o número de células totais dos blastocistos, marcador 

do potencial de implantação embrionária (CHANG; NEL-THEMAAT; NAGY, 2011; 

TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013; THOUAS et al., 2001).  

 

1.2 Fertilização in vitro 

 

A fertilização in vitro (FIV) é uma tecnologia de reprodução assistida (TRA) utilizada 

para tratar a infertilidade, prevenir a transmissão de algumas doenças genéticas ou preservar e 

restabelecer o potencial de fertilidade após abordagens terapêuticas  prejudiciais à fertilidade, 

como quimioterapia e cirurgias invasivas . A técnica de FIV envolve várias etapas 

complementares. Em resumo, a recuperação de oócitos (geralmente após estimulação ovariana 

controlada) e a coleta de espermatozoides, ambos necessários para a fertilização de oócitos, são 
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seguidos pelo cultivo in vitro de embriões obtidos sob condições adequadas. Todo o processo 

culmina na transferência de embriões selecionados ao útero para iniciar uma gestação 

(FANCHIN, 2018). Questões fundamentais sobre os efeitos dessas técnicas no desenvolvimento 

pré-implantacional só podem ser respondidas se avançarmos nosso conhecimento sobre a 

embriologia inicial (VAN DER ELST; AMERIJCKX; VAN STEIRTEGHEM, 1998).  

Alguns estudos relatam que o congelamento de oócitos tem como consequência uma 

redução nas taxas de sobrevivência, taxas de formação de blastocisto e taxas de prenhez em 

comparação com controles não congelados (BERNARD; FULLER, 1996; KARLSSON et al., 

1996). Após relatos de melhorias nos protocolos e a utilização da vitrificação, utilizando oócitos 

de fêmeas C57BL/6 vitrificados/desvitrificados foram obtidas taxas de clivagem e blastocisto, de 

aproximadamente 57% e  25%, respectivamente (MOAWAD et al., 2013). No estudo de Ishizuka 

e colaboradores (2013), foi observado que o resultado da FIV usando oócitos a fresco maturados 

in vitro da cepa C57BL/6, tratados com uma técnica diferencial de rompimento da zona pelúcida 

(ZP) por meio do uso de um sistema de laser (oócito com orifício 6 mm produzido por um laser 

de comprimento de onda 1480nm, saída 300mW, tempo de irradiação 120ms) e esperma 

congelado/descongelado aumentou em comparação com oócitos intactos, resultando em taxa de 

formação de blastocisto de aproximadamente 40% (ISHIZUKA et al., 2013). Esta técnica de 

rompimento da ZP pode ter ajudado a corrigir problemas de fertilização em oócitos murinos 

vitrificados devido à ocorrência de endurecimento da ZP (FABBRI et al., 1998, 2001).  

Um dos estágios mais críticos da embriologia inicial é a diferenciação celular no 

embrião pré-implantacional. Na formação do blastocisto formam-se duas populações de células: a 

camada externa de trofectoderma (TE) que circunda a cavidade do blastocisto e a massa celular 

interna (MCI) que é sequestrada em um pólo do blastocisto. O TE é necessário para implantação 

e formará a placenta e membranas extraembrionárias. A MCI forma todas as três camadas 

germinativas e todos os tecidos do próprio embrião, além de fornecer contribuições 

complementares às membranas extra-embrionárias (GARDNER, 1989). O número de células 

totais dos blastocistos é considerado um marcador do potencial de implantação embrionária 

(TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013), e para  um bom desenvolvimento embrionário é 

essencial um número suficiente de células da massa celular interna (THOUAS et al., 2001).  

Ling e colaboradores (2009) sugeriram que a redução no número de células do 

blastocisto (núcleos totais, NT) pode causar um declínio na sua subsequente capacidade de 
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desenvolvimento in vitro ou in vivo (LING et al., 2009). Assim como alteração da membrana 

plasmática e da atividade enzimática pela exposição a altas concentrações de crioprotetores 

(AHN et al., 2002; TONER et al., 1993), devido aos potenciais efeitos tóxicos dos crioprotetores 

as propriedades morfológicas de embriões (KASAI; ITO; EDASHIGE, 2002) podem explicar a 

redução da taxa de desenvolvimento embrionário após a vitrificação. Alguns estudos atribuem ao 

crioprotetor DMSO a redução significativa no número total médio de células dos blastocistos 

cultivados in vitro.  

O número de células diminuído em blastocistos pode ser devido à clivagem tardia e/ou 

impacto na alocação de células para as camadas interna e externa (VAN DER ELST; 

NERINCKX; VAN STEIRTEGHEM, 1993). Embriões com número reduzido de células e/ou 

tamanho ainda são capazes de dar origem a fetos (TAO; REICHELT; NIEMANN, 1995). Os 

limites da perda celular tolerável ainda não foram totalmente compreendidos. Um estudo com 

embriões bovinos produzidos a partir de 1/8 blastômeros muitas vezes não conseguem 

desenvolver uma MCI (VAN DER ELST; NERINCKX; VAN STEIRTEGHEM, 1993). Parece, 

portanto, que a MCI deve ter um certo número crítico de células para poder formar as três 

camadas germinativas do embrião (LOSKUTOFFL; JOHNSON; BETTERIDGEL, 1993). Se 

houver um número reduzido de células na MCI, o endoderma embrionário não pode ser formado, 

justificando sua importância no desenvolvimento embrionário. Embora apenas o ectoderma 

embrionário dê origem ao embrião propriamente dito, as interações entre as três camadas 

germinativas são necessárias para o pleno desenvolvimento embrionário e fetal. Defeitos maiores 

na MCI podem levar à formação de uma vesícula trofoblástica, ou a presença de poucas células 

na MCI pode resultar em abortos pré-clínicos ou óvulos danificados (EDWARDS, 1986). 

Destacando-se então a importância de experimentos para avaliação do número de NT, MCI, TE e 

diâmetro do blastocisto desenvolvido a partir da fertilização in vitro.  

 

1.3 Mitocôndria 

 

As mitocôndrias são uma das organelas mais abundantes no oócito e exercem muitas 

funções celulares, incluindo a produção de ATP (VAN BLERKOM, 2004). Elas são o local para 

a conversão universal de todos os tipos de substratos energéticos em ATP, com vias de β-

oxidação permitindo a conversão de ácidos graxos em Acetil-CoA, via ciclo do ácido 
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tricarboxilico (TCA) e cadeia transportadora de elétrons,  juntamente com os mecanismos para a 

utilização de açúcares e aminoácidos (BLACKER; DUCHEN, 2016). As mitocôndrias são uma 

importante fonte de espécies reativas oxidantes (EROs) e radicais livres, mesmo na presença de 

mecanismos de defesa antioxidantes (HEIKAL, 2010). Sua localização dentro do oócito também 

está associada à competência para o  desenvolvimento (NAGAI et al., 2006). A distribuição 

mitocondrial e atividade, assim como os níveis de ATP em oócitos em estágio de metáfase II 

(MII) são considerados críticos para o sucesso do desenvolvimento embrionário após FIV 

(GOMES et al., 2008; NOYES et al., 2010; VAN BLERKOM, 2004).  

Tanto a distribuição quanto a atividade anormal das mitocôndrias foram demonstradas 

após a criopreservação de oócitos MII em diferentes espécies (NAGAI et al., 2006; RHO et al., 

2002; SHI et al., 2007; YAN et al., 2010; ZANDER-FOX; CASHMAN; LANE, 2013). Uma 

redução significativa da atividade mitocondrial foi observada após a criopreservação de oócitos 

MII humanos e de camundongos, indicada pela analise do seu potencial de membrana (JONES, 

2004; YAN et al., 2010; ZANDER-FOX; CASHMAN; LANE, 2013). Assim, alterações na 

distribuição mitocondrial após vitrificação/desvitrificação de oócitos MII foram previamente 

relatadas em camundongos (ZANDER-FOX; CASHMAN; LANE, 2013) e este efeito foi 

atribuído à desidratação de oócitos durante a vitrificação, o que também pode causar danos às 

redes dos microtúbulos (RHO et al., 2002). Além de se ter relatos que um aumento no número de 

agregados mitocondriais em oócitos de camundongos está associado a menor competência de 

desenvolvimento (NAGAI et al., 2006; OU et al., 2012), há uma estreita ligação entre a 

ultraestrutura / função mitocondrial, a instabilidade genética e a apoptose em oócitos, como 

mostrado para certas cepas de camundongos (EICHENLAUB-RITTER et al., 2011). 

Um estudo de MOAWAD e colaboradores (2014) mostrou que a vitrificação de oócitos 

diminuiu a atividade oxidativa mitocondrial média nos oócitos MII resultantes de camundongos. 

Enquanto a suplementação de LC durante a maturação in vitro aumentou essa atividade para 

níveis mais altos do que no grupo controle. Níveis mais altos de oxidação podem refletir funções 

mitocondriais mais altas, por um lado, mas podem resultar em maior produção de EROs no outro. 

Como não encontraram nenhum efeito adverso da suplementação com LC em todos os 

parâmetros do estudo, especularam que a propriedade antioxidante da LC (MIYAMOTO et al., 

2010; SOMFAI et al., 2011) poderia contrabalançar os efeitos nocivos das EROs. 

Os estados redox de algumas moléculas como os nucleotídeos de piridina NAD e 
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NAD(P)H desempenham papéis críticos na definição da atividade das vias produtoras de energia, 

no estímulo do estresse oxidativo e na manutenção das defesas antioxidantes. De um modo geral, 

a NAD está envolvida principalmente na regulação de processos catabólicos produtores de 

energia, enquanto a NADP pode estar envolvida tanto na defesa antioxidante quanto na geração 

de radicais livres. Defeitos no equilíbrio dessas vias estão associados a inúmeras doenças, desde 

diabetes e doenças neurodegenerativas até doenças cardíacas e câncer (BLACKER; DUCHEN, 

2016; HEIKAL, 2010). Níveis aumentados de NAD(P)H podem minimizar os danos induzidos 

por EROs (ZOROV; JUHASZOVA; SOLLOTT, 2014). Estas moléculas são intrinsecamente 

fluoradas (BLACKER et al., 2013), um fenômeno que tem sido explorado como um método livre 

de marcadores para monitorar o estado redox intracelular de células e tecidos vivos por mais de 

60 anos (MAYEVSKY; BARBIRO-MICHAELY, 2009). As propriedades de autofluorescência 

do NADH e do FADH2 eliminam a toxicidade potencial, a ligação não específica e a interferência 

com funções biomoleculares associadas ao uso de corantes exógenos. Usando espectroscopia 

confocal e medições de fluorescência em tempo real, os resultados sugerem que mudanças no 

metabolismo de NAD(P)H precede o aumento na produção de EROs e no estresse oxidativo 

celular (HEIKAL, 2010).  

ZENG e colaboradores (2014) examinaram vários indicadores de produção de energia, 

atividade mitocondrial e potencial redox dentro do oócito, porque o oócito é altamente 

dependente do metabolismo oxidativo para a competência de desenvolvimento (RUSHMER, 

1973). No estudo, os autores observaram que oócitos exibindo atividade mitocondrial 

significativamente maior e menores níveis de EROs, têm eficiência maior na produção de ATP. 

Alguns estudos sugerem que o aumento da β-oxidação em oócitos murinos durante a 

maturação in vitro pela adição de ácidos graxos e L-carnitina, um cofator essencial para o 

transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias, pode aumentar ainda mais a eficiência 

mitocondrial para a produção de ATP. No entanto, não há dados conclusivos na literatura sobre a 

modulação do metabolismo lipídico/oxidativo do oócito durante o curto período de exposição às 

soluções crioprotetoras, utilizando a técnica de vitrificação, e seu potencial impacto no 

desenvolvimento embrionário subsequente. Os tempos de exposição do oócito às soluções 

crioprotetoras em diferentes protocolos recomendados pelos fabricantes variam de 3 a 4 minutos 

durante a etapa de vitrificação e de 9 a 15 minutos durante a etapa de aquecimento 

(KUWAYAMA et al., 2005). 
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Na proteção contra o envelhecimento do oócito relacionado à idade, atualmente o 

congelamento social (ou criopreservação de oócitos maduros) de mulheres jovens é 

calorosamente debatido como uma forma de preservar e fornecer oócitos jovens 'próprios' para 

mulheres que querem gestar em idades mais avançadas, naturalmente ou por meio da fertilização 

in vitro. As consequências da vitrificação para a regulação redox, seu impacto sobre o estresse 

oxidativo por EROs e sobre a integridade e atividade mitocondrial ainda são desconhecidas e 

requerem mais estudos (GUALTIERI et al., 2009; TATONE et al., 2010). Estas novas 

abordagens devem contribuir para obter informação, identificar e lidar com o estresse 

mitocondrial e otimizar as condições de cultura, assim como para verificar se a criopreservação 

pode afetar negativamente os oócitos e se a suplementação dos meios de vitrificação com 

lipídios, pode afetar a regulação redox e melhorar a qualidade do oócito e sua competência de 

desenvolvimento (MARTÍN-ROMERO et al., 2008).  

Embora o fluido folicular, o microambiente fisiológico no qual o oócito se desenvolve e 

madurece, seja constituído de lipoproteínas e ácidos graxos livres, os meios comerciais para 

maturação in vitro e cultivo embrionário não incluem nas formulações ácidos graxos como 

substratos (DUNNING et al., 2010). No contexto da criopreservação, a adição de substratos 

lipídicos aos meios crioprotetores precisa ser extensivamente investigada, pois pode ser uma 

estratégia igualmente importante e efetiva em preservar o sistema de membranas, mitocôndrias e 

o metabolismo oxidativo do oócito.   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A criopreservação de oócitos tem sido largamente utilizada, especialmente a partir de 

2013, quando a comunidade científica deixou de considerá-la um procedimento experimental. É 

uma ferramenta importante, tanto em mulheres submetidas a TRA para o tratamento da 

infertilidade, como estratégia para a tentativa de preservação de fertilidade. Mas, se por um lado a 

vitrificação de oócitos mostra-se bastante efetiva, com taxas de nascidos vivos similares às com a 

utilização de óvulos frescos (SOLÉ et al., 2013), por outro não há estudos que avaliaram de modo 

consistente, sistemático e prolongado a evolução de crianças nascidas mediante a utilização de 

oócitos congelados (SILVA; BAHAMONDES, 2005), assim como não há estudos avaliando a 

prole destas crianças, de modo que a segurança deste procedimento precisa ser melhor 

investigada.  

Apesar da vitrificação ser a técnica mais eficaz para a criopreservação de oócitos, sabe-

se que os principais fatores potencialmente limitantes da vitrificação são o estresse osmótico e a 

toxicidade química da alta concentração de crioprotetores, os quais podem induzir danos 

químicos e mecânicos no sistema de membranas do oócito (BERTHELOT-RICOU et al., 2013; 

FABBRI et al., 2001; HU et al., 2012; PAPADOPOULOS et al., 2002; TAMURA; HUANG; 

MARIKAWA, 2013). Neste contexto, estudos avaliando modelos animais são importantes, tanto 

para investigar a segurança desta metodologia, como para avaliar o papel de formulações 

crioprotetoras suplementadas com constituintes passíveis de minimizar os danos às membranas 

celulares e ao conteúdo genético, uma vez que levaremos décadas para obter dados de segurança 

a longo prazo desta técnica em humanos. Animais de várias espécies têm sido utilizados nos 

últimos tempos, sendo os camundongos os mais intensamente utilizados e os mais profundamente 

conhecidos cientificamente (SCIENCES; PIRACICABA; PAULISTA, 2007).  

Por meio de modificações nos meios crioprotetores é possível alterar a fluidez da 

membrana oocitária, o que pode influenciar a dinâmica do processo de congelamento. Estudos 

realizados por nosso grupo de pesquisa apontaram melhora na viabilidade de espermatozoides 

humanos criopreservados em meio totalmente sintético, com formulação à base de 

fosfatidilcolina (PC) com alto grau de pureza (VIREQUE et al., 2012; Patente depositada: 

BR102013019213-9). A criopreservação de oócitos bovinos se mostrou mais eficiente quando a 

composição de ácidos graxos (AG) poliinsaturados da membrana desses oócitos foi alterada 
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(CLARK; SWAIN, 2013), o que pode ser promovido pela suplementação dos meios de 

criopreservação. A L-carnitina (β-ácido gama-hidroxibutírico-trimetilamônio - LC), é uma 

pequena molécula solúvel em água que apresenta atividade antioxidante, protegendo as células de 

danos ao DNA e comprometimento da função mitocondrial, assim como desempenha um papel 

essencial no metabolismo de lipídios (MOAWAD et al., 2013). Neste contexto, questionamos se 

a suplementação do meio padrão de vitrificação, com fosfatidilcolina (PC), ácidos graxos (AG) 

poliinsaturados e /ou L-carnitina (β-ácido gama-hidroxibutírico-trimetilamônio - LC) 

minimizariam os potenciais efeitos deletérios desta técnica, aumentando sua segurança.  

Um estudo comparando dois protocolos de vitrificação oocitária em murinos relatou que 

pode haver um aumento no número de blastômeros apoptóticos dependendo do protocolo 

escolhido (JO et al., 2013). Por outro lado, há evidências de que o número de células totais dos 

blastocistos é um marcador do potencial de implantação embrionária (THOUAS et al., 2001), 

justificando a avaliação destes desfechos no presente estudo. Apesar da vitrificação ser muito 

utilizada para a criopreservação de oócitos, sabe-se que a técnica pode induzir danos químicos e 

mecânicos no sistema de membranas do oócito devido a alterações na fase de transição dos 

lipídios e/ou aumento da peroxidação lipídica, associados com comprometimentos da função 

mitocondrial e perda de funcionalidade da célula, danos ao DNA ou cromatina (fragmentação do 

DNA) e apoptose (BERTHELOT-RICOU et al., 2013; FABBRI et al., 2001; HU et al., 2012; 

PAPADOPOULOS et al., 2002; TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013). Uma importante 

alteração causada pela criopreservação é o desaparecimento transitório do fuso meiótico, o que 

poderia promover maior risco de desalinhamento cromossômico e aneuploidias após vitrificação 

(JAIN; PAULSON, 2006; TAMURA; HUANG; MARIKAWA, 2013). Justificando-se a 

avaliação, no presente estudo, dos seguintes desfechos como integridade do fuso meiótico e 

configuração cromossômica.  

A inovação do presente projeto refere-se à introdução de diferentes espécies lipídicas 

combinadas a antioxidante em soluções crioprotetoras como estratégia para aumentar a 

criotolerância e minimizar danos aos gametas por meio da incorporação de lipídios à membrana 

celular e/ou modificação do metabolismo lipídico, associada à proteção da função mitocondrial, 

visando o desenvolvimento de formulações crioprotetoras com boa eficácia e preferencialmente 

sintéticas, portanto mais seguras em termos de biossegurança para o congelamento de oócitos 

humanos. A investigação do impacto da suplementação lipídica associada a antioxidantes em 
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soluções crioprotetoras na  viabilidade de oócitos criopreservados, mensurada por parâmetros do 

desenvolvimento in vitro de embriões, qualidade embrionária avaliada pelo número de núcleos 

totais, de células na massa celular interna e trofectoderma de blastocistos oriundos de oócitos 

vitrificados e padrões de atividade mitocondrial oocitária, é de grande relevância à luz da 

escassez de dados sobre a segurança da vitrificação oocitária.  
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3.OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo primário:  

 

Avaliar os efeitos do meio padrão de vitrificação e da suplementação dos meios de 

vitrificação com Ácidos Graxos (AG), Fosfatidilcolina (PC) e L-carnitina (LC) sobre a qualidade 

embrionária,  avaliando o número de núcleos totais (NT, total de células) dos blastocistos 

oriundos de oócitos frescos e vitrificados utilizando modelo experimental murino. 

 

3.2 Objetivos secundários: 

 

1. Pré-teste: 

 

Objetivando avaliar se o meio de vitrificação padrão (Tvitri-4) produzido em escala 

laboratorial pela empresa parceira INVITRA, que seria suplementado com AG e PC e/ou 

antioxidante nos experimentos subsequentes, apresenta eficácia não inferior a de um meio de 

vitrificação padrão comercializado no Brasil (Ingamed - Maringá, PR), compararmos as taxas de 

sobrevida e a percentagem de normalidade meiótica (integridade do fuso meiótico e configuração 

cromossômica) de oócitos murinos vitrificados nestes dois meios;  

 

2. Projeto Doutorado: 

 

Avaliar os efeitos do meio padrão de vitrificação (Tvitri-4) e da suplementação lipídica 

e/ou antioxidante do meio padrão de vitrificação (T4-LC: meio padrão suplementado com L-

Carnitina; T4-AG: meio padrão suplementado com + L carnitina (LC) + ácidos graxos (AG); T4-

PC: meio padrão suplementado com Lcarnitina (LC) + ácidos graxos  (AG) + fosfatidilcolina 

(PC) sobre: 

 

1. Taxas de sobrevivência de oócitos murinos vitrificados e desvitrificados em meio 

Tvitri-4 acrescido de suplementos;  
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2. Taxas de fertilização e formação de blastocistos murinos oriundos de oócitos a fresco 

e desvitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos;  

 

3. O número de células da massa celular interna e do trofectoderma e o tamanho de 

blastocistos oriundos de oócitos frescos e vitrificados em meio T4 e T4 acrescido de 

suplementos; 

 

4. Perfil de atividade mitocondrial de oócitos murinos frescos e vitrificados em meio T4 

e T4 acrescido de suplementos, avaliada por Intensidade de Fluorescência (IF) emitida pelo 

DCFH (diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína); autofluorescência de dois fluoróforos 

endógenos [dinucleótideo de flavina adenina oxidado (FAD) e o dinucleótideo reduzido de 

nicotinamida adenina (fosfato) NAD(P)H e Intensidade de Fluorescência (IF) emitida pelo JC1. 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento experimental  

 

Foi realizado um estudo experimental usando o camundongo da cepa C57BL/6 como 

modelo. Para tal, foram utilizados oócitos maturados in vivo e analisados a fresco e após a 

desvitrificação, avaliados quanto ao desenvolvimento embrionário in vitro, procedimento 

considerado padrão-ouro para ensaios pré-clínicos envolvendo testes de viabilidade e toxicidade 

de meios de cultivo e meios crioprotetores cujo objetivo final é a aplicação na medicina 

reprodutiva.  

O delineamento experimental proposto consiste em 4 experimentos distintos, conforme 

descrito abaixo. 

 

Experimento 1: Avaliação das taxas de sobrevida e da percentagem de normalidade 

meiótica (integridade do fuso meiótico e configuração cromossômica), por meio da coloração de 

imunofluorescência, de oócitos murinos vitrificados em dois meios padrão de vitrificação: meio 

Vitringá (Ingamed, Maringá, PR), e meio Tvitri-4 (Invitra Tecnologia da Reprodução Assistida 

LTDA - Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto/USP, Brasil). Experimente 

delineado para avaliar se o meio de vitrificação padrão (Tvitri-4) produzido em escala 

laboratorial pela empresa parceira INVITRA, que seria suplementado com AG e PC e/ou 

antioxidante nos experimentos subsequentes, apresenta eficácia não inferior a de um meio de 

vitrificação padrão comercializado no Brasil (Ingamed - Maringá, PR). 

  

Experimento 2: Avaliação dos efeitos do meio padrão de vitrificação e da 

suplementação lipídica e antioxidante dos meios crioprotetores utilizados para vitrificação de 

oócitos murinos na taxa de sobrevida após desvitrificação. 

 

Experimento 3: Avaliação dos efeitos do meio padrão de vitrificação e da 

suplementação lipídica e antioxidante dos meios crioprotetores utilizados para vitrificação de 

oócitos murinos na  taxa de fertilização e formação de blastocistos, nos núcleos totais (total de 

células), MCI (massa celular interna) e trofectoderma (TE) e tamanho médio de blastocistos 
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provenientes dos óvulos vitrificados e desvitrificados comparados a blastocistos oriundos de 

oócitos frescos.  

Experimento 4: Avaliação dos efeitos do meio padrão de vitrificação e da 

suplementação lipídica e antioxidante dos meios crioprotetores utilizados para vitrificação de 

oócitos murinos na atividade mitocondrial, por meio da analise de: espécies reativas de oxigênio 

(EROs) intracelular por Intensidade de Fluorescência (IF) emitida pelo DCFH (diacetato de 2,7-

diclorodihidrofluoresceína); metabolismo oxidativo pela autofluorescência de dois fluoróforos 

endógenos [dinucleótideo de flavina adenina oxidado (FAD) e o dinucleótideo reduzido de 

nicotinamida adenina (fosfato) NAD(P)H e potencial de membrana mitocondrial por Intensidade 

de Fluorescência (IF) emitida pelo JC1.  

 

4.2. Grupos experimentais 

 

Experimento 1 (Pré-teste):  

Oócitos murinos maduros (em estágio de MII) foram distribuídos nos seguintes grupos 

experimentais durante o procedimento de criopreservação: 

CT: controle a fresco, não submetido à vitrificação 

VT: vitrificação em meio crioprotetor comercial – Vitringá 

T4: vitrificação em meio crioprotetor – Tvitri-4 

 

 

Demais experimentos:  

Oócitos murinos maduros (em estágio de MII) serão distribuídos nos seguintes grupos 

experimentais durante o procedimento de criopreservação: 

CT: controle a fresco, não submetido à vitrificação 

T4 = Tvitri-4 meio controle 

T4-LC = T4 + L carnitina (LC) 

T4-AG = T4 + L carnitina (LC) + ácidos graxos (AG) 

T4-PC =  T4+ Lcarnitina (LC) + ácidos graxos  (AG) + fosfatidilcolina (PC)
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4.3 Preparo dos meios crioprotetores  

 

O meio base para o preparo das soluções crioprotetoras para oócitos foi tamponado com 

4-(2hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulphonic acid (HEPES),  NaHCO3 e suplementos 

proteicos. A solução de equilíbrio foi preparada com meio base contendo os crioprotetores 

etilenoglicol e DMSO. A solução de vitrificação foi preparada com meio base contendo 

crioprotetores e sacarose. A solução de desvitrificação foi preparada com meio base adicionado 

de soro sintético substituto e carboidrato. Todas as soluções foram homogeneizadas por 

centrifugação a 10.000 x g, filtradas em membrana de 0,22 µm e o pH e osmolariladade 

ajustados. À solução crioprotetora final foram adicionados ácidos graxos insaturados livres (ácido 

linoleico) ou combinados com fosfolipídios (fosfatidilcolina) e/ou antioxidante (L-carnitina). 

 

4.4  Obtenção dos oócitos de camundongo 

 

4.4.1 Reagentes e Animais  

 

Todos os reagentes foram obtidos da Sigma Chemical Co. (St Louis, MO), a menos que 

especificado de outra forma.  Gonadotrofina coriônica equina (eCG) e gonadotrofina coriônica 

humana (hCG) foram comprados, respectivamente, na Samvet (São Carlos, SP) e  Nutricell 

(Campinas, SP).  O meio de vitrificação e desvitrificação comercial (Vitringá) foi obtido da 

Ingamed (Maringá, PR), e o meio Tvitri-4 foi preparado pela Invitra Tecnologia da Reprodução 

Assistida LTDA - Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto/USP. Os meios de 

cultivo para oócitos e embriões KSOM+AA e M2 foram comprados de EMD Millipore (RP3X 

Comercio e Representações Ltda, Ribeirão Preto - SP), enquanto o meio HTF foi produzido no 

Laboratório de Criopreservação - Serviço de Biotério – USP pela técnica Alina Ozório de 

Oliveira seguindo a metodologia descrita por NAKAGATA (2015). A enzima hyaluronidase para 

denudação oocitária será proveniente da Ingamed (Maringá, PR).  

Foram utilizados fêmeas e machos de camundongo (linhagem C57BL/6), com 

aproximadamente 6-12 semanas de vida, provenientes do Biotério Central, Universidade de São 

Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP). O projeto foi submetido ao CEUA-USP-FMRP (Comissão de 
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Ética no Uso de Animais – Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto) com protocolo de aprovação nº233/2014. Assim os procedimentos seguiram as 

normas e princípios éticos do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal 

(CONCEA). Os animais são mantidos no biotério do Laboratório  de Cirurgia Experimental 

(Departamento de Cirurgia e Anatomia- FMRP/USP) e Laboratório de Criopreservação - Serviço 

de Biotério - USP durante o período de aproximadamente 7 dias para adaptação até a eutanásia 

dos mesmos. Os camundongos são acondicionados em gaiolas (um total de 4 animais/gaiola) de 

policarbonato (material autoclavável) com piso recoberto com cerragem, mantidos em ciclo de 

claro-escuro de 12 horas com temperatura controlada e com água e ração ad libitum 

(ração/dia/adulto: 5g; água/dia/adulto: 6mL), por pelo menos 1 semana antes do início dos 

experimentos.  

 

4.4.2 Superovulação  

 

 Camundongos fêmeas foram superovulados por injeção intraperitoneal de 5 UI 

gonadotrofina coriônica equina (eCG) seguido de 5 UI de gonadotrofina coriônica humana (hCG) 

48 h depois. 

  

4.4.3 Eutanásia dos animais 

 

 Os animais (fêmeas) foram eutanasiados por deslocamento cervical 14 horas após a 

administração do hCG. Após a confirmação da eutanásia, os oócitos foram coletados. 

 A eutanásia dos machos foi feita por deslocamento cervical. Após a confirmação da 

eutanásia foi retirada a cauda do epidídimo de cada animal para os experimento 3 (item 4).  

 

4.4.4 Coleta dos oócitos 

 

Aproximadamente 14 h após a injeção do hCG, os ovidutos e cornos uterinos foram 

dissecados e retirados. Eram imediatamente imersos, em placa de Petri de 35 mm, contendo 1,0 

ml de meio M2, previamente aquecido a 37ºC. Com auxílio de lupa estereomicroscópica e 
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seringa de 3,0 ml acoplada a agulha de bisel 30G afilada, foi realizada a lavagem do oviduto e 

cornos uterinos.  

 

4.5 Vitrificação e desvitrificação dos oócitos  

 

Os oócitos murinos maduros (em estágio de metáfase II) obtidos a partir da lavagem dos 

ovidutos foram submetidos ao processo de desnudação e suas células do cumulus  removidas 

enzimaticamente utilizando hyaluronidase (Ingase 80 UI/ml, Ingamed, Maringá-RS) em M2 ou 

HTF, e dissociação mecânica com pipeta. Após o processo, foram incubados durante 2 horas a 

37ºC e 5,0% CO2 em meio KSOM + AA. Em seguida, os oócitos do grupo controle foram 

armazenados em geladeira a 4ºC ou utilizados a fresco, dependendo do tipo de experimento a ser 

realizado. Os demais foram vitrificados pelo método descrito por KUWAYAMA et al. (2005), 

com pequenas modificações. Os oócitos foram mantidos em solução de equilíbrio à temperatura 

ambiente durante 8 minutos. Em seguida, eram transferidos para a solução de vitrificação por 45 

a 60 segundos. Os oócitos tratados com o meio crioprotetor foram transferidos para as palhetas 

Cryo-Ingá (Ingamed, Maringá-RS), contendo 4 oócitos/palhetas e submergidas em nitrogênio 

líquido (N2). Para a desvitrificação, as palhetas contendo os oócitos eram imersas diretamente em 

solução de desvitrificação em temperatura de 37ºC durante 1 minuto. Em seguida, os oócitos 

foram transferidos para gotas de 20μL de solução de desvitrificação por 10 minutos à temperatura 

ambiente. Por último, os oócitos foram lavados e cultivados em meio de cultivo KSOM + AA a 

37ºC e 5,0% CO2 por 2 horas até serem armazenados em geladeira a 4ºC ou utilizados a fresco, 

dependendo do tipo de experimento a ser realizado, como submetidos ao protocolo de FIV (item 

5.4) ou análise mitocondrial (item 5.6). Esta etapa foi feita separadamente para cada grupo 

descrito nos experimentos.  

 

4.5.1. Determinação das taxas de sobrevivência oocitária pós desvitrificação 

 

As taxas de sobrevivência foram avaliadas morfologicamente com base na integridade 

da membrana plasmática, retração e coloração do ooplasma. Os oócitos com membrana celular 

intacta e sem descoloração do ooplasma foram considerados viáveis.  
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4.6 Fertilização in vitro (FIV) e desenvolvimento in vitro 

 

Para o procedimento de Fertilização in vitro (FIV), foi utilizado o método descrito por 

(NAKAGATA, 2015). Para o preparo da amostra seminal, foi preparada a placa de coleta de 

espermatozoides: 1 gota de 100μl de meio HTF (placa de 35mm), coberta com óleo mineral e 

estabilizada na incubadora a 37ºC e 5,0% CO2 durante 30 minutos antes do uso. O conteúdo da 

cauda do epidídimo de cada macho C57BL/6 foi pré-incubado durante 1 a 2 h em meio HTF para 

processo de capacitação seminal.  O processo de coleta dos oócitos seguiu o descrito no item 

5.2.4. Os oócitos maduros desnudos provenientes da coleta a fresco ou desvitrificação foram 

destinados ao processo de fertilização. Para o preparo da FIV, foram feitas placas de cultivo: (1) 

placa de FIV, 1 gota 200μl de meio CARD Medium coberta com óleo  e colocada para estabilizar 

na incubadora a 37ºC e 5,0% CO2 por 10min. Em seguida, os oócitos foram transferidos e 

mantidos nesta placa por 30 min até a FIV; (2) placa de lavagem, 4 gotas de 100μl de meio HTF 

coberta com óleo; (3) placa de cultivo de poço central, 500μl de meio KSOM coberta com óleo. 

Para inseminação, foi colocado o número de oócitos equivalente a 2 ovidutos (aproximadamente 

30 oócitos/gota) na placa de FIV, neste momento foi realizado o rompimento da zona pelúcida 

com a utilização seringa de 1,0 ml acoplada a agulha de bisel 30G afilada, após foi pipetado de 3-

4µl da suspensão com espermatozoides. Depois de 3-4 horas na incubadora a 37ºC e 5,0% CO2, 

os oócitos foram retirados e lavados na placa de lavagem, e em seguida colocados na placa de 

incubação. Após 6h, a taxa de fertilização foi calculada dividindo-se o número de oócitos 

fertilizados (presença de pronúcleo e/ou 2º corpúsculo polar) observados pelo numero total de 

oócitos inseminados multiplicado por 100. Os embriões permaneceram na placa de cultivo na 

incubadora a 37ºC e 5,0% CO2 por 96h. A taxa de formação de blastocisto foi calculada 96h após 

a inseminação oocitária, dividindo-se o número de blastocistos/número de oócitos fertilizados 

multiplicado por 100.  

 

4.6.1. Determinação do número de núcleos totais (NT), da MCI e TE dos blastocistos 

 

Os embriões foram removidos do cultivo, após 96h, fixados e corados para microscopia 

de fluorescência, conforme previamente descrito (THOUAS et al., 2001). Os blastocistos foram 

primeiramente incubados em 500 µl de solução de 1 (Meio M2 sem BSA com 1% de Triton X-
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4.6.2. Determinação do tamanho dos blastocistos 

 

Os mesmos blastocistos corados no item 5.4.1 foram utilizados para avaliação do 

tamanho realizada por meio de duas medidas Medida_1 = diâmetro dos blastocistos no eixo x e 

Medida_2 = diâmetro dos blastocistos no eixo y, além da média das duas medidas (μm) (FATHI 

et al., 2012). 

 

4.7 Análise da morfologia do fuso meiótico e configuração dos cromossomos 

 

Os oócitos foram fixados e corados para microscopia de fluorescência, conforme 

previamente descrito (DA BROI et al., 2014). Na preparação para a imunofluorescência, os 

oócitos eram fixados no fixador MTSB XF, composto por 1X de Tampão Estabilizador (0,1M de 

Pipes, 5mM de Cloreto de Magnésio Hexahidratado e 2,5mM de EGTA), 50% de Óxido de 

Deutério, 0,01% de Apronitina de pulmão bovino, 1 mM de DTT, 1 μM de Taxol, 0,5% de 

Triton-X, 2% de Formaldeído e água de MilliQ, previamente aquecido por 30 minutos em estufa 

a 37-38,5°C e armazenados 4ºC até a realização do protocolo de imunofluorescência. Para o 

procedimento de coloração, os oócitos foram retirados do eppendorf com fixador (armazenado na 

geladeira a 4ºC), e, em seguida, foram lavados extensivamente em solução tampão de lavagem 

composta por 0,02% de NaN3, 0,01% de Triton-X, 0,2% de leite desnatado, 2% de Soro Normal 

de Cabra, 0,1M de Glicina, 2% de BSA(V) e PBS, onde ficaram a 4°C durante a noite. Passado 

esse período, foram incubados com o anticorpo primário anti-beta-tubulina de camundongo 

(diluição 1:1000), a 4°C durante a noite. Após, foram incubados com o anticorpo secundário 

Imunoglobulina de cabra anti-camundongo conjugada com FITC (Zymed Laboratories, 

Invitrogen Corporation, Calsbad, CA, USA, diluição 1:500) por 2 h a 37-38,5°C. Depois de 

lavadas, as amostras foram coradas com DAPI (5 μg/ml) para visualização de cromossomos 

durante 10 minutos à temperatura ambiente e montados entre lâmina e lamínula. As lâminas 
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ficaram estocadas a 4°C até observação em Microscópio Confocal (Confocal Leica TCS SP5, 

Leica Microsystems, Mannheim, Alemanha).  

Em cada grupo os oócitos foram classificados em de acordo com o estágio de maturação 

nuclear: metáfase I (MI – presença de uma placa metafásica no interior do oócito) ou telófase I 

(TI – presença de dois conjuntos cromossômicos interligados por fuso meiótico) e metáfase II 

[MII - presença de uma placa metafásica no interior do oócito e de um corpúsculo polar (CP) 

entre o oócito e sua zona pelúcida]. Os oócitos em MII foram subdivididos como analisáveis e 

não analisáveis de acordo com a posição de visualização da placa metafásica. Os oócitos foram 

considerados analisáveis quando o fuso meiótico podia ser visualizado em uma posição lateral ou 

sagital (microfilamentos posição longitudinal, sendo possível a visualização dos dois pólos do 

fuso meiótico) e os cromossomos dispostos em linha na região mediana do fuso e, considerados 

não analisáveis quando o fuso era observado em uma posição polar (JU et al., 2005), que impede 

uma visão detalhada do fuso (Figura 2). Oócitos em MII analisáveis foram classificados como 

“normais” quando apresentaram fuso meiótico em forma de barril com microtúbulos organizados 

de um polo a outro, cromossomos alinhados na placa metafásica no equador do fuso e presença 

de um CP; ou considerados como “anormais” quando apresentaram fuso meiótico alterado 

(dimensão longitudinal reduzida, microtúbulos desorganizados ou ausentes) e/ou configuração 

cromossômica alterada (dispersos ou deslocados do plano da placa metafásica).  
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. Figura 2. Estágios de maturação nuclear de oócitos bovinos maturados in vitro e visualizados por 

microscopia confocal. (A) representa uma telófase I (TI); (B) representa um fuso meiótico visualizado em uma 

posição polar (não analisável) e (C e D) representam um fuso meiótico em posição sagital (analisável). Verde: fuso 
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marcado com anticorpo anti-β-tubulina e anticorpo secundário conjugado com isotiocianato de fluoresceína; azul: 

cromossomos marcados com DAPI. Barra de escala = 10 μm.  

 

 

4.8. Análise da atividade mitocondrial 

 

Um total de 15 oócitos/grupo foram utilizados para análise de três fatores que atuam na 

atividade mitocondrial. Sinais de fluorescência em todo o oócito foram medidos e normalizados 

para a média no grupo controle não vitrificado em cada experimento descrito a seguir, exceto 

para o experimento de DCFH.  

 

4.8.1. Avaliação de espécies reativas de oxigênio (EROs) intracelular por DCFH 

(diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína) em oócitos a fresco e vitrificados em meio T4 e T4 

acrescido de suplementos 

 

A produção de espécies reativas de oxigênio intracelular (EROs) foi medida utilizando 

diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína (DCFH-DA), uma sonda não fluorescente para 

detecção de EROs intracelular, que é convertida no composto fluorescente 2,7-

diclorofluoresceína quando oxidado por EROs intracelular. Esta sonda é altamente reativa com 

peróxido de hidrogênio e tem sido usada na avaliação da geração de EROs em células de 

mamíferos. Os oócitos foram expostos a 10 lM de DCFH-DA em meio de M2 durante 30 min. A 

intensidade de fluorescência dos oócitos foi medida em comprimentos de onda de excitação e 

emissão de 500 e 529 nm, respectivamente. As unidades arbitrárias, unidades de fluorescência 

relativa, baseavam-se diretamente na intensidade de fluorescência. Foram realizados três 

experimentos replicados onde cinco oócitos foram examinados por grupo de tratamento por 

repetição (ZENG et al., 2014b). 
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Figura 3. Fluorescência intracelulares de EROs obtidos a partir de oócitos a fresco e vitrificados em meios 

suplementados com L-carnitina e lipídios usando DCFH após 2 horas de cultivo. (A) Controle, (B) T4, (C) T4-LC, 

(D) T4-AG e (3) T4-PC. Barra de escala = 10 μm; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= 

meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC. 

 

4.8.2. Avaliação de metabolismo oxidativo NAD(P)H e FAD em oócitos a fresco e 

vitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

Os oócitos foram transferidos para placa de fundo de vidro (MatTekCorp., Ashland, 

MA) em 5 μl de meio M2. As intensidades fluorescentes do dinucleótideo de flavina adenina 

oxidado (FAD) e o dinucleótideo reduzido de nicotinamida adenina (fosfato) (NAD[P]H) foram 

determinados usando o verde (excitação, 473 nm, emissão, 490-590 nm) e azul (excitação, 405 

nm , emissão, 420-520nm), respectivamente. As imagens foram capturadas em 903 ampliação 

usando um microscópio confocal Microscópio Confocal (Confocal Leica TCS SP5, Leica 

Microsystems, Mannheim, Alemanha). As intensidades médias de fluorescência nas imagens dos 
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oócitos foram quantificadas usando o software Image J (National Institutes of Health). As 

medições de fluorescência foram realizadas em pelo menos cinco oócitos por grupo de tratamento 

ao longo de três experimentos replicados (ZENG et al., 2014b).  

Figura 4. Comparação entre os níveis de autofluorescência de NAD(P)H emitidos pelos diferentes grupos 

após 2 horas de cultivo. (A) Controle, (B) T4, (C) T4-LC, (D) T4-AG e (3) T4-PC. Barra de escala = 10 μm; T4 = 

meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina 

+ AG + PC. 
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Figura 5. Comparação entre os níveis de autofluorescência de FAD emitidos pelos diferentes grupos após 

2 horas de cultivo. (A) Controle, (B) T4, (C) T4-LC, (D) T4-AG e (3) T4-PC. Barra de escala = 10 μm; T4 = meio 

Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG 

+ PC.  
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Figura 6. Comparação entre os níveis de autofluorescência de logFAD: NAD(P)H emitidos pelos 

diferentes grupos após 2 horas de cultivo. (A) Controle, (B) T4, (C) T4-LC, (D) T4-AG e (3) T4-PC. Barra de escala 

= 10 μm; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio 

T4 + L-carnitina + AG + PC.  

 

4.8.3. Análise do potencial de membrana mitocondrial (JC1) por microscopia 

confocal/epifluorescente em oócitos frescos e vitrificados em oócitos a fresco e vitrificados em 

meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

O corante fluorescente sensível ao potencial da membrana mitocondrial, JC-1 

(Molecular Probes), foi utilizado para medir a atividade das mitocôndrias de ovócitos. Os oócitos 

eram incubados durante 25 min em meio M2 e corante JC-1 2 lM. JC-1 exibe acumulação 

potencial-dependente nas mitocôndrias onde agrega como agregados J em mitocôndrias de alta 

polarização (δΨm ≥ 140 mV) que fluorescem o vermelho. O JC-1 acumula-se como multímeros 

em mitochiformes de baixa polarização (δΨm ≥ 100 mV) que fluorescem o verde. A relação de 

intensidade de fluorescência vermelha: verde é utilizada como indicador da polarização 
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mitocondrial relativa e, portanto, da atividade mitocondrial, pelo que uma relação aumentada 

indica aumento da atividade mitocondrial. A fluorescência do oócito foi observada usando um 

filtro verde estreito (490-540 nm) e um filtro vermelho estreito (570-620nm), usando um 

Microscópio Confocal (Confocal Leica TCS SP5, Leica Microsystems, Mannheim, Alemanha). 

As configurações de poder laser e fotomultiplicador foram mantidas constantes para todos os 

experimentos. Uma única análise óptica através do centro do oócito foi utilizada para a análise. 

As imagens foram processadas e as intensidades de fluorescência em oócitos medidas e 

analisadas utilizando o software de acompanhamento do Microscópio Confocal. Três 

experimentos replicados foram realizados usando 5 oócitos por grupo de tratamento por repetição 

(ZENG et al., 2014b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparação entre os níveis de fluorescência do logJC1 emitidos pelos diferentes grupos após 2 

horas de cultivo. (A) Controle, (B) T4, (C) T4-LC, (D) T4-AG e (3) T4-PC. Barra de escala = 10 μm; T4 = meio 

Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG 

+ PC.  
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4.9 Cálculo amostral 

 

Calculado para o objetivo primário do estudo. O cálculo do número de blastocistos por 

grupo foi realizado com base no número de núcleos totais de blastocistos criopreservados em 

meio padrão (57,2 ± 13 desvio padrão)  (JO et al., 2013), considerando uma diferença relevante 

de 20% entre o meio padrão e grupo suplementado com LC-AG (11,5 núcleos).  Considerando o 

poder do teste de 80% e nível de significância de 5%, deverão ser analisados 20 blastocistos por 

grupo. Baseado em uma proporção de 40% de produção in vitro de embriões viáveis e uma 

produção média de 15 oócitos viáveis por animal superovulado, deverão ser utilizados 

aproximadamente 25 animais fêmeas e 13 machos.  

 

4.10 Análise estatística 

 

Uma analise exploratória foi realizada. As variáveis quantitativas foram descritas 

utilizando médias e desvios-padrão. As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de 

frequências absolutas e relativas. 

O teste qui-quadrado foi aplicado para comparar as taxas de sobrevida, fertilização e 

blastocisto entre os grupos de estudo. O risco relativo não ajustado foi estimado para quantificar a 

relação da taxa de sobrevida, fertilização e blastocisto nos grupos de estudo.  

Uma analise de variância foi aplicada para verificar o efeito dos grupos em relação aos 

desfechos quantitativos. O pós teste de Tukey foi aplicado para verificar quais os grupos diferem 

entre si. Foi considerado um nível de significância de 5%. Foi checado o ajuste do modelo 

através de uma analise de resíduos. Quando o ajuste não foi satisfatório foi realizada uma 

transformação logarítmica na variável resposta. 

As analises foram realizadas no programa SAS versão 9.4. 
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5. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

O presente projeto está sendo desenvolvido por meio de parceria público-privada com a 

empresa Invitra – Tecnologia da Reprodução Assistida LTDA, incubada no Parque da Inovação e 

Tecnologia de Ribeirão Preto (Supera/FIPASE – Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde), 

seguindo orientações da Agência USP de Inovação para proteção da propriedade intelectual de 

resultados e eventuais produtos e processos gerados com esta pesquisa (Convênio nº 

16.1.480.17.4). 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 Estudo preliminar – padronização do meio de Vitrificação Padrão 

 

 Objetivando avaliar se o meio de vitrificação padrão (Tvitri-4) produzido em escala 

laboratorial pela empresa parceira INVITRA, que seria suplementado com AG e PC e/ou 

antioxidante nos experimentos subsequentes, apresentaria eficácia não inferior ao de um meio de 

vitrificação padrão comercializado no Brasil (VITRINGA), comparamos as taxas de sobrevida e 

a percentagem de normalidade meiótica (integridade do fuso meiótico e configuração 

cromossômica) de oócitos murinos vitrificados nestes dois meios.  

Os resultados foram analisados de duas maneiras: (1) análise comparativa entre as 

replicatas e (2) análise comparativa com o N amostral total de cada grupo.  

Foram realizadas 12 replicatas experimentais de coleta e vitrificação de oócitos de 

camundongo. Foram analisados 503 oócitos distribuídos nos grupos: Controle a fresco (grupo 

CT, n = 149), Vitringá (grupo VT, n = 178) e Tvitri-4 (grupo T4, n = 176). Para os experimentos 

de vitrificação, um total de 354 oócitos foram distribuídos aleatoriamente nos grupos T4 (n= 176) 

e VT (n= 178). Para os experimentos de análise morfológica do fuso meiótico e configuração 

cromossômica, um total de 424 oócitos foram analisados, divididos em grupo CT (n= 149),  VT 

(n= 133) e T4 (142). Os dados relativos ao total de oócitos fixados e analisados de cada grupo 

estão sumarizados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Classificação de oócitos murinos maduros e analisáveis pela técnica de 

imunofluorescência quanto à presença do fuso meiótico  

 Oócitos 

 Fixados N        MI ou TI (%)           MII (%) Analisável (%) 

Controle 149 47 (31,5) 102 (68,5) 78 (76,5) 

Vitringá 133 45 (33,8) 88(66,2) 69 (78,4) 

Tvitri-4 142 36 (25,4) 106 (74,6) 82 (77,4) 

Total  424 128 (30,2) 296 (69,8) 229 (77,4) 

Nota. Fixados = número total de oócitos por grupo; MI ou TI = oócitos imaturos, em estágio de metáfase 

ou telófase I; MII = oócitos maduros, em estágio de metáfase II. Analisável: oócitos cujo fuso celular foi fixado em 

uma posição lateral ou sagital (microfilamentos posição longitudinal, sendo possível a visualização dos dois pólos do 

fuso meiótico) e os cromossomos dispostos em linha na região mediana do fuso.  

 

6.1.2 Análise comparativa entre as replicatas 

 

Um total de 354 oócitos foram vitrificados nos meios crioprotetores VT (n= 178) e T4 

(n= 176). Este total foi referente ao somatório dos oócitos vitrificados e desvitrificados em 12 

replicatas do experimento.  

Os resultados obtidos pós-desvitrificação dos oócitos (Figura 8) não mostraram 

evidências de que as taxas de sobrevivência dos oócitos das 12 replicatas do grupo VT são 

diferentes entre si (p=0,61), assim como dentro do grupo T4 (p=0,08) (Figura 9).  
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Figura 8. Taxas de sobrevivência pós-desvitrificação dos oócitos vitrificados em Vitringá (p=0,61) 

distribuídas em 12 replicatas.  

 

 

Figura 9. Taxas de sobrevivência pós-desvitrificação dos oócitos vitrificados em Tvitri-4 (p=0,08) 

distribuídas em 12 replicatas  

 

Um total de 229 oócitos foram classificados como analisáveis morfologicamente para o 

fuso meiótico e configuração cromossômica divididos nos grupo CT (78), grupo VT (69) e grupo 

T4 (82). Este total foi referente ao somatório dos oócitos fixados MII analisáveis dos grupos: a 

fresco (grupo CT) e vitrificados e desvitrificados (grupos VT e T4) em total de 12 replicatas.  
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Os resultados obtidos após análise microscópica dos oócitos não mostraram evidências 

de que as taxas de normalidade das 12 replicatas dos três grupos avaliados são diferentes entre si 

(grupo CT: p=0,45 grupo VT: p=0,99 e T4: p=0,63) (Figuras 10, 11 e 12).  

 

Figura 10. Taxas de normalidade dos oócitos analisados em Controle (p=0,45) distribuídas em 12 

replicatas.  

Figura 11. Taxas de normalidade dos oócitos analisados em Vitringá (p=0,99) distribuídas em 12 

replicatas 
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Figura 12. Taxas de normalidade dos oócitos analisados em Tvitri-4 (p=0,63) distribuídas em 12 

replicatas. 

 

Após analisar estes resultados e observar que não há diferenças estatisticamente 

significativas entre as replicatas, foi realizada a análise comparativa com o N amostral total de 

cada grupo. 

  

6.1.3 Análise comparativa com o N amostral total de cada grupo 

 

Do total de 354 oócitos vitrificados nos grupos  VT (n= 178) e grupo T4 (n= 176), 

sobreviveram 299 oócitos após a desvitrificação (aquecimento). Destes 145 eram do grupo VT 

(81%) e 154 eram do grupo T4 (88%). Os resultados obtidos pós-desvitrificação dos oócitos 

(Figura 13) não mostraram evidências de que a taxa de sobrevivência do grupo VT é diferente do 

grupo T4 (p=0,14).  
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 Figura 13. Taxa de sobrevivência dos oócitos/grupo (%) (p=0,14).  

 

Um total de 229 oócitos foram classificados como analisáveis morfologicamente para o 

fuso meiótico e configuração cromossômica divididos nos grupo CT (n= 78), grupo VT (n= 69) e 

grupo T4 (n= 82). Os resultados obtidos após análise microscópica dos oócitos (Figura 14) não 

mostraram evidências de que as taxas de normalidade meiótica entre os três grupos são diferentes 

(CT: 71%, VT: 52% e T4: 63%, p=0,07).  
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Figura 14. Porcentagem de oócitos com fuso normal/grupo (%) (p=0,07) 

 

6.2 Taxas de sobrevivência de oócitos murinos vitrificados e desvitrificados em 

meio T4 e T4 acrescido de suplementos  

 

Um total de 1116 oócitos foram randomicamente divididos e vitrificados em meio 

padrão T4 (n = 273) e meios suplementados com o antioxidante L-carnitina  (T4-LC, n= 273), LC 

e ácidos graxos  (T4-AG, n= 277) ou LC, AG e fosfolipídio (T4-PC, n= 293). Após a 

desvitrificação, sobreviveram 1093 oócitos. Destes 273 eram do grupo T4 (100%), 265 do grupo 

T4-LC (97,07%), 268 do grupo T4-AG (96,75%) e 287 do grupo T4-PC (97,95%).  

Os resultados obtidos após-desvitrificação dos oócitos foram analisados inicialmente 

entre as replicatas (semanas) de cada grupo separadamente (Tabela 2), não evidenciando 

diferenças nas taxas de sobrevivência intra-grupos. Dessa maneira, foi realizada a análise 

comparativa inter-grupos com o N amostral total de cada grupo (Tabela 3), observando que a taxa 

de sobrevida no grupo T4 é superior a dos outros grupos (p<0,001).  

Os oócitos após desvitrificação foram alocados nos seguintes experimentos: Fertilização 

in vitro e Análises mitocondriais, com seus respectivos N amostrais descritos em cada resultado a 

seguir.  
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Tabela 2. Frequências absolutas e relativas da sobrevida em relação aos grupos, em cada 

semana. P-valor relacionado ao teste Qui-quadrado. 

  Sobrevida  
Semana Grupo Não Sim P-valor 

1 T4 0 (0) 14 (100)  
 T4-LC 0 (0) 14 (100)  
 T4-AG 0 (0) 14 (100)  
 T4- PC 0 (0) 14 (100)  

2 T4 0 (0) 20 (100) 0,7869 
 T4-LC 1 (5) 19 (95)  
 T4-LC 1 (5,26) 18 (94,74)  
 T4-PC 1 (5) 19 (95)  

3 T4 0 (0) 40 (100) 0,5181 
 T4-LC 1 (2,5) 39 (97,5)  
 T4-AG 2 (5) 38 (95)  
 T4- PC 2 (5) 38 (95)  

4 T4 0 (0) 30 (100) 0,1068 
 T4-LC 2 (6,67) 28 (93,33)  
 T4-AG 0 (0) 30 (100)  
 T4- PC 0 (0) 30 (100)  

5 T4 0 (0) 14 (100) 0,3833 
 T4-LC 0 (0) 14 (100)  
 T4-AG 1 (7,14) 13 (92,86)  
 T4- PC 0 (0) 14 (100)  

6 T4 0 (0) 25 (100) 0,8116 
 T4-LC 1 (4) 24 (96)  
 T4-AG 1 (3,33) 29 (96,67)  
 T4- PC 1 (2,5) 39 (97,5)  

7 T4 0 (0) 30 (100) 0,3878 
 T4-LC 0 (0) 30 (100)  
 T4-AG 1 (3,33) 29 (96,67)  
 T4- PC 0 (0) 30 (100)  

8 T4 0 (0) 30 (100) 0,1068 
 T4-LC 2 (6,67) 28 (93,33)  
 T4-AG 0 (0) 30 (100)  
 T4- PC 0 (0) 30 (100)  

9 T4 0 (0) 40 (100) 0,1198 
 T4-LC 1 (2,5) 39 (97,5)  
 T4-AG 3 (7,5) 37 (92,5)  
 T4- PC 0 (0) 35 (100)  

10 T4 0 (0) 30 (100) 0,2061 
 T4-LC 0 (0) 30 (100)  
 T4-AG 0 (0) 30 (100)  
 T4- PC 2 (5) 38 (95)  

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio 

T4 + L-carnitina + AG + PC 
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Tabela 3. Distribuições das frequências em relação a sobrevida em cada grupo independente da semana com RR risco relativo 

seguido do respectivo intervalo de confiança. 

 
T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

  Sobrevida   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95% 

Grupo Não Sim RR bruto LI LS RR bruto LI LS RR bruto LI LS RR bruto LI LS 

T4 0 (0) 273 (100) ref ref ref 1,0301 1,0091 1,05164 1,0335 1,0115 1,056 1,0209 1,0041 1,0379 

T4-LC 8 (2,93) 265 (97,07) 0,9706 0,9508 0,9909 ref ref ref 1,003  0,9737 1,0336 0,9909 0,9651 1,0175 

T4-AG 9 (3,25) 268 (96,75) 0,9675 0,9468 0,9886 0,9967 0,9674 1,0269 ref ref ref 0,9877 0,9612 1,01497 

T4- PC 6 (2,05) 287 (97,95) 0,9795 0,9634 0,9958 1,009 0,9827 1,03612 1,0124 0,9852 1,0403 ref ref ref 
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6.3 Fertilização in vitro 

 

6.3.1 Taxas de fertilização de oócitos murinos a fresco e vitrificados/desvitrificados em 

meio T4 e T4 acrescido de suplementos  

 

Um total de 234 oócitos frescos (grupo controle) e 531 dos oócitos que sobreviveram ao 

processo de vitrificação/desvitrificação (T4, n= 127; T4-LC, n= 129; T4-AG, n= 136 e T4- PC, 

n= 139) foram submetidos à fertilização in vitro. Do total de oócitos submetidos à FIV, 184 do 

grupo controle fertilizaram (78,63%), 77 do grupo T4 (60,63%), 78 do grupo T4-LC (60,47%), 

95 do grupo T4-AG (69,75%) e 94 do grupo T4-PC (67,63%).  

Os resultados obtidos de fertilização dos oócitos foram analisados de acordo com as 

replicatas de experimento (semanas) (Tabela 4). Apenas na análise da semana 2, houve 

evidências de que as taxas de fertilização entre os grupos são diferentes (p=0,0386). Desta 

maneira, foi realizada a analise individualizada desta semana para verificar quais grupos diferiam 

entre si e observou-se que a taxa de fertilização do grupo T4-LC foi inferior a do grupo controle, 

não diferindo dos grupos T4, T4-AG e T4-PC  (Tabela 5).  

Em seguida, foi realizada a análise comparativa com o N amostral total de cada grupo 

(Tabela 6), observando-se que a taxa de fertilização do grupo controle é superior a dos grupos T4, 

T4-LC e T4-PC, não diferindo do grupo T4-AG.  
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Tabela 4. Frequências absolutas e relativas da fertilização em relação aos grupos, em cada 

semana. P-valor relacionado ao teste qui-quadrado. 

 

 

Fertilização 

Semana Grupo Não Sim P-valor

1 Controle 10 (25) 30 (75) 0,7622 

 
T4 9 (34,62) 17 (65,38)

 T4-LC 10 (40) 15 (60)  

 
T4-AG 9 (34,62) 17 (65,38)

 
T4- PC 11 (35,48) 20 (64,52)

2 Controle 18 (22,5) 62 (77,5) 0,0386 

 
T4 9 (45) 11 (55) 

 T4-LC 12 (54,55) 10 (45,45)  

 
T4-AG 10 (33,33) 20 (66,67)

 
T4- PC 9 (30) 21 (70) 

3 Controle 4 (18,18) 18 (81,82) 0,3853 

 
T4 9 (45) 11 (55) 

 T4-LC 9 (40,91) 13 (59,09)  

 
T4-AG 9 (31,03) 20 (68,97)

 
T4- PC 10 (35,71) 18 (64,29)

4 Controle 13 (26,53) 36 (73,47) 0,736 

 
T4 12 (40) 18 (60) 

 T4-LC 8 (28,57) 20 (71,43)  

 
T4-AG 7 (31,82) 15 (68,18)

 
T4- PC 5 (25) 15 (75) 

5 Controle 5 (11,63) 38 (88,37) 0,0532 

 
T4 11 (35,48) 20 (64,52)

 T4-LC 12 (37,5) 20 (62,5)  

 
T4-AG 6 (20,69) 23 (79,31)

 
T4- PC 10 (33,33) 20 (66,67)

 
T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio 

T4 + L-carnitina + AG + PC 
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Tabela 5. Distribuições das frequências em relação a fertilização em cada grupo da semana 2 com RR risco relativo seguido do respectivo 

intervalo de confiança.  

 
Semana 

2 
Fertilização   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95% 

Grupo Não Sim 
RR 

bruto 
LI LS 

RR 
bruto 

LI LS 
RR 

bruto 
LI LS 

RR 
bruto 

LI LS 
RR 

bruto 
LI LS 

Controle 
18 

(22,5) 
62 

(77,5) 
ref ref ref 1,409 0,9317 2,1309 1,705 1,0627 2,7354 1,1625 0,8792 1,5369 1,107 0,8516 1,4392 

T4 9  
(45) 

11  
(55) 

0,709
6 

0,469 1,0732 ref ref ref 1,21 0,6603 2,217 0,825 0,5154 1,3203 0,7857 0,4957 1,2452 

T4-LC 12 
(54,55) 

10 
(45,45) 

0,586
5 

0,3655 0,9409 0,8264 0,451 1,5142 ref ref ref 0,6818 0,4041 1,1503 0,6493 0,3882 1,08593 

T4-AG 10 
(33,33) 

20 
(66,67) 

0,860
2 

0,6506 1,1372 1,2121 0,7573 1,9399 1,4667 0,8693 2,4745 ref ref ref 0,9523 0,6746 1,3445 

T4- PC 9  
(30) 

21  
(70) 

0,903
2 

0,6948 1,1741 1,2727 0,803 2,017 1,54 0,9208 2,5753 1,05 0,7437 1,4823 ref ref ref 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC  

Tabela 6. Distribuições das frequências em relação a fertilização em cada grupo independente da semana com RR risco relativo seguido do respectivo 

intervalo de confiança. 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

  

  Fertilização   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95% 

Grupo Não Sim 
RR 

bruto 
LI LC 

RR 
bruto 

LI LC 
RR 

bruto 
LI LC 

RR 
bruto 

LI LC 
RR 

bruto 
LI LC 

Controle 
50 
(21,37) 

184 
(78,63) 

ref ref ref 1,296 1,1104 1,5147 1,300 1,1141 1,518 1,125 0,9894 1,2807 1,162 1,0179 1,3282 

T4 50 
(39,37) 

77 
(60,63) 

0,771 0,6602 0,9006 ref ref ref 1,002 0,8228 1,222 0,868 0,7261 1,0375 0,896 0,7479 1,0748 

T4-LC 51 
(39,53) 

78 
(60,47) 

0,769 0,6587 0,8976 0,997 0,8183 1,2154 ref ref ref 0,865 0,7245 1,0342 0,894 0,7462 1,0713 

T4-AG 41 
(30,15) 

95 
(69,85) 

0,888 0,7808 1,0107 1,152 0,9639 1,3772 1,155 0,9669 1,3802 ref ref ref 1,032 0,8807 1,2115 

T4- PC 45 
(32,37) 

94 
(67,63) 

0,86 0,7529 0,9824 1,115 0,9304 1,3371 1,118 0,9334 1,3401 0,968 0,8254 1,1355 ref ref ref 
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6.3.2 Taxas de formação de blastocisto de oócitos murinos a fresco e 

vitrificados/desvitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos  

 

A partir dos oócitos fertilizados foi calculada a taxa de formação de blastocistos após 

96h de cultivo. Um total de 285 blastocistos foram obtidos, sendo 108 do grupo Controle 

(58,7%), 37 do grupo T4 (48,05%), 37 do grupo T4-LC (47,44%), 55 eram do grupo T4-AG 

(57,89%) e 48 eram do grupo T4-PC (51,06%).  

Inicialmente, foram comparadas as taxas de formação de blastocistos entre os cinco 

grupos em cada replicata de experimento (Tabela 7) e após com o número N amostral total em 

cada grupo (Tabela 8) não sendo evidenciadas diferenças significativas entre os grupos.  

. 
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Tabela 7. Frequências absolutas e relativas da taxa de formação de blastocisto em 

relação aos grupos, em cada semana. P-valor relacionado ao teste qui-quadrado. 

 

    Blastocisto   
Semana Grupo Não Sim P-valor

1 Controle 13 (43,33) 17 (56,67) 0,5503
T4 10 (58,82) 7 (41,18) 

 T4-LC 9 (60) 6 (40)  
T4-AG 6 (35,29) 11 (64,71)
T4- PC 10 (50) 10 (50) 

2 Controle 22 (35,48) 40 (64,52) 0,59
T4 6 (54,55) 5 (45,45) 

 T4-LC 5 (50) 5 (50)  
T4-AG 10 (50) 10 (50) 
T4- PC 10 (47,62) 11 (52,38)

3 Controle 10 (55,56) 8 (44,44) 0,9671
T4 6 (54,55) 5 (45,45) 

 T4-LC 7 (53,85) 6 (46,15)  
T4-AG 10 (50) 10 (50) 
T4- PC 8 (44,44) 10 (55,56)

4 Controle 16 (44,44) 20 (55,56) 0,8351

T4 8 (44,44) 10 (55,56)

 T4-LC 10 (50) 10 (50)  
T4-AG 5 (33,33) 10 (66,67)
T4- PC 8 (53,33) 7 (46,67) 

5 Controle 15 (39,47) 23 (60,53) 0,8458

T4 10 (50) 10 (50) 

 T4-LC 10 (50) 10 (50)  
T4-AG 9 (39,13) 14 (60,87)
T4- PC 10 (50) 10 (50) 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 
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Tabela 8. Distribuições das frequências em relação a taxa de formação de blastocisto em cada grupo independente da semana com RR risco 

relativo seguido do respectivo intervalo de confiança. 

 

 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

  Blastocisto   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95%   IC 95% 

Grupo Não Sim 
RR 

bruto 
LI LC 

RR 
bruto 

LI LC 
RR 

bruto 
LI LC 

RR 
bruto 

LI LC 
RR 

bruto 
LI LC 

Controle 
76 
(41,3) 

108 
(58,7) 

ref ref ref 1,2215 0,94 1,5873 1,2374 0,951 1,6099 1,0138 0,821 1,2507 1,1495 0,911 1,4497 

T4 40 
(51,95) 

37 
(48,05) 

0,8187 0,63 1,0638 ref ref ref 1,013 0,728 1,4082 0,83 0,621 1,1078 0,941 0,693 1,2768 

T4-LC 41 
(52,56) 

37 
(47,44) 

0,8082 0,621 1,0515 0,9872 0,710 1,3723 ref ref ref 0,8193 0,613 1,0948 0,929 0,684 1,2617 

T4-AG 40 
(42,11) 

55 
(57,89) 

0,9864 0,799 1,2168 1,2048 0,902 1,6081 1,2205 0,913 1,6308 ref ref ref 1,1338 0,872 1,4732 

T4- PC 46 
(48,94) 

48 
(51,06) 

0,87 0,689 1,0972 1,0627 0,783 1,4418 1,0765 0,792 1,4621 0,882 0,678 1,146 ref ref ref 
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6.3.3 Análise do número de Núcleos Totais (NT), Massa Celular Interna (MCI) e 

Trofectoderma (TE) dos blastocistos oriundos de oócitos murinos a fresco e 

vitrificados/desvitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

Um total de 20 blastocistos/grupo obtidos a partir da fertilização in vitro foram 

utilizados para análise de contagem do total do número de núcleos totais,  bem como a 

determinação do número de células na MCI e no TE. Os resultados obtidos foram analisados 

de acordo com o N total de cada grupo (20 blastocistos) e expressos em média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Número de núcleos totais (NT), da massa celular interna (MCI) e 

trofectoderma (TE) de blastocistos murinos vitrificados/desvitrificados em meio em meio T4 e 

T4 acrescido de suplementos 

DP = desvio-padrão; Resultados expressos em média, desvio padrão, mediana, valores mínimo e 

máximo. 

 

Comparando-se o número de núcleos totais dos blastocistos, observou-se que o 

número total de células dos blastocistos do grupo controle foi maior do que o dos outros 4 

grupos, que não apresentaram diferenças entre si (Tabela 10).  

 

 

  

Grupo Variável N. Obs. Média DP Mediana Min. Max. 

Controle MCI 20 19,5 3,49 20,5 12 25 

T4 MCI 20 14,85 2,28 15 12 19 

T4-LC MCI 20 16,05 4,11 15 10 26 

T4-AG MCI 20 17,85 3,95 17,5 12 26 

T4- PC MCI 20 17,8 3,69 17 12 27 

Controle TE 20 51,45 6,57 51,5 40 70 

T4 TE 20 33 5,78 32 25 46 

T4-LC TE 20 34,7 8,1 32,5 22 49 

T4-AG TE 20 34,95 7,48 33,5 24 49 

T4- PC TE 20 35,6 7,11 34 25 50 

Controle NT  20 70,95 9,63 72 55 95 

T4 NT 20 47,85 6,76 48 37 58 

T4-LC NT 20 50,75 11,05 49,5 32 75 

T4-AG NT 20 52,8 9,78 51 37 72 

T4- PC NT 20 53,4 9,75 51 37 75 
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Tabela 10. Comparações entre os grupos para a variável número de núcleos totais. 

 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Quanto à análise da MCI (Tabela 11), observou-se  que o número de células da MCI 

dos blastocistos do grupo controle a fresco é superior ao dos grupos T4 (14,85%; p<,0001) e 

T4-LC (16,05%; p=0,0029) e similar ao dos grupos T4-AG e T4-PC. Quando comparamos o 

grupo T4 (14,85%) aos demais grupos vitrificados com meios suplementados é possível 

observar que o número de células da MCI dos blastocistos T4 é inferior aos grupos T4-AG 

(17,8%) e T4-PC (17,85%) (p<0,05) e similar ao do T4-LC (p= 0,2896).   

Quanto à análise do TE (Tabela 12), observou-se que o número total de células do 

TE dos blastocistos do grupo controle fresco é superior aos demais grupos (p<,0001). Não foi 

evidenciada diferença estatisticamente significativa entre o número total de células do TE dos 

blastocistos dos grupos T4 e os T4 acrescidos de suplementos. 

 

 

 

 

  

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 70,95 9,63 47,85 6,76 <,0001 

Cont X T4-LC 70,95 9,63 50,75 11,05 <,0001 

Contr X T4-AG 70,95 9,63 52,8 9,78 <,0001 

Cont X T4-PC 70,95 9,63             53,4 9,75 <,0001 

T4 X  T4-LC 47,85 6,76 50,75 11,05 0,3369 

T4 X T4-AG 47,85 6,76 52,8 9,78 0,1027 

T4 X T4-PC     47,85 6,76         53,4 9,75 0,0678 

T4-LC X T4-
AG         

50,75 11,05 52,8 9,78 
    

0,4967 

T4-LC X T4-
PC     

    50,75 11,05 
    

53,4 9,75 0,38 

T4-AG X  T4-
PC            

    
    

52,8 9,78 53,4 9,75 0,8421 
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Tabela 11. Comparações entre os grupos para a variável MCI. 

 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 19,5 3,49 14,85 2,28 <,0001 

Cont X T4-LC 19,5 3,49 16,05 4,11 0,0029 

Contr X T4-AG 19,5 3,49 17,85 3,95 0,1464 

Cont X T4-PC 19,5 3,49             17,8 3,69 0,1347 

T4 X  T4-LC 14,85 2,28 16,,05 4,11 0,2896 

T4 X T4-AG 14,85 2,28 17,85 3,95 0,0091 

T4 X T4-PC     14,85 2,28         17,8 3,69 0,0103 

T4-LC X T4-
AG 

16,05 4,11 17,85 3,95 0,1135 

T4-LC X T4-PC         16,05 4,11     17,8 3,69 0,1237 

T4-AG X  T4-
PC            

    
    

17,85 3,95 17,8 3,69 0,9647 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Tabela 12. Comparações entre os grupos para a variável TE. 

 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio 
P-

valor 
Cont  X T4 51,45 6,57 33 5,78 <,0001 

Cont X T4-LC 51,45 6,57 34,7 8,1 <,0001 

Contr X T4-AG 51,45 6,57 34,95 7,48 <,0001 

Cont X T4-PC 51,45 6,57             35,6 7,11 <,0001 

T4 X  T4-LC 33 5,78 34,7 8,1 0,4477 

T4 X T4-AG 33 5,78 34,95 7,48 0,384 

T4 X T4-PC     33 5,78         35,6 7,11 0,2465 

T4-LC X T4-
AG 

34,7 8,1 34,95 7,48 0,911 

T4-LC X T4-PC         34,7 8,1     35,6 7,11 0,6874 

T4-AG X  
T4-PC          

    
    

34,95 7,48 35,6 7,11 0,7713 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

  



__________________________________________________________________Resultados 
 

 
 

76

6.3.4 Análise do Tamanho dos blastocistos oriundos de oócitos murinos a fresco e 

vitrificados/desvitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

Além das análises descritas no item 7.3.3, os mesmos blastocistos foram utilizados 

para avaliação do tamanho realizada por meio de duas medidas: Medida_1 = diâmetro dos 

blastocistos no eixo x e Medida_2 = diâmetro dos blastocistos no eixo y, além da média das 

duas medidas (μm) Os resultados obtidos demonstram que houve redução no diâmetro dos 

blastocistos após a vitrificação/desvitrificação (p<,0001), quando comparamos o grupo 

controle a fresco e os grupos vitrificados, independentemente da suplementação com LC, AC 

e PC (Tabelas 13, 14, 15 e 16).  

 

Tabela 13. Diâmetro de blastocistos murinos cultivados por 96h, obtidos de oócitos a 

fresco e vitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

Medida_1 = diâmetro dos blastocistos no eixo x; Medida_2 = diâmetro dos blastocistos no eixo y 

DP = desvio-padrão; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L 

carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Analisando os resultados separadamente, as três variáveis relativas ao diâmetro 

embrionário demonstram que o grupo controle a fresco apresentou resultados superiores 

quando comparado aos grupos vitrificados,  o que não foi evidenciado na comparação entre os 

Grupo Variável N. Obs. Média DP Mediana Min. Max. 

Controle Medida_1  20 103,57 16,87 103,76 44,01 140,40 

T4 Medida_1  20 63,29 15,52 65,09 33,44 85,78 

T4-LC Medida_1  20 70,85 22,03 65,09 33,44 106,77 

T4-AG Medida_1  20 69,33  8,53 67,85 54,27 84,43 

T4- PC Medida_1  20 66,21 10,74 65,5 50,50 84,43 

Controle Medida_2  20 104,46 12,98 107.62 55,35 122.15 

T4 Medida_2  20 65,44 12,78 66,90 43,46 87,88 

T4-LC Medida_2  20 73,30 20,60 67,88 46,51 113,36 

T4-AG Medida_2  20 68,80 8,94 67,48  50,53 84,49 

T4- PC Medida_2  20 66,09 10,29 66,90 46,51 84,49 

Controle Media  20 104,02 14,11 106,85 49,68 122,12 

T4 Media  20 64,37 13,69 65,87 42,40 86,83 

T4-LC Media  20 72,08 20,91 66,38 44,95 110,01 

T4-AG Media  20 69,06 8,23 67,67 55,67 84,46 

T4- PC Media  20 66,35 9,99 65,98 49,75 84,46 
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meios crioproteotres padrão (T4) e os meios crioprotetores suplementados com LC e lipídios 

(Tabelas 14, 15 e 16). 

Tabela 14. Comparações entre os grupos para a variável Medida_1. 

 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media 
Desvi

o 
Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 103,57 16,87 63,29 15,52             <,0001 

Cont X  T4-LC 103,57 16,87 70,85 22,03 <,0001 

Contr X T4-AG 103,57 16,87 69,33 8,53 <,0001 

Cont X  T4-PC 103,57 16,87             66,21 10,74 <,0001 

T4 X  T4-LC 63,29 15,52 70,85 22,03         0,1261 

T4 X T4-AG 63,29 15,52 69,33 8,53 0,2211 

T4 X T4-PC     63,29 15,52         66,21 10,74 0,4999 

T4-LC X T4-
AG     

70,85 22,03 69,33 8,53 
    

0,7561 

T4-LC X T4-PC         70,85 22,03     66,21 10,74 0,3887 

T4-AG X  T4-
PC                    

69,33 8,53 66,21 10,74 0,5806 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Tabela 15. Comparações entre os grupos para a variável Medida_2 

 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 104,46 12,98 65,44 12,78             <,0001 

Cont X  T4-LC 104,46 12,98 73,3 20,6 <,0001 

Contr X T4-AG 104,46 12,98 68,8 8,94 <,0001 

Cont X T4-PC 104,46 12,98             66,09 10,29 <,0001 

T4 X  T4-LC 65,44 12,78 73,3 20,6         0,0735 

T4 X T4-AG 65,44 12,78 68,8 8,94 66,21 10,74 0,4416 

T4 X T4-PC     65,44 12,78             0,8815 

T4-LC X T4-
AG     

73,3 20,6 68,8 8,94 
    

0,3022 

T4-LC X T4-PC         73,3 20,6     66,09 10,29 0,1001 

T4-AG X  T4-
PC                    

68,8 8,94 66,09 10,29 0,5347 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 
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Tabela 16. Comparações entre os grupos para a variável Media. 

 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 104,02 14,11 64,37 13,69             <,0001 

Cont X  T4-LC 104,02 14,11 72,08 20,9 <,0001 

Contr X T4-AG 104,02 14,11 69,06 8,23 <,0001 

Cont X  T4-PC 104,02 14,11             66,35 9,99 <,0001 

T4 X  T4-LC     64,37 13,69 72,08 20,9         0,0817 

T4 X T4-AG 64,37 13,69 69,06 8,23   0,6571 

T4 X T4-PC     64,37 13,69       66,35 9,99 0,2946 

T4-LC X T4-AG         72,08 20,9 69,06 8,23     0,5 

T4-LC X T4-PC         72,08 20,9     66,35 9,99 0,2017 

T4-AG X  T4-
PC                    

69,06 8,23 66,35 9,99 0,5442 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

 

6.3.5 Análise da atividade mitocondrial dos oócitos murinos a fresco ou vitrificados/ 

desvitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos 

 

Um total de 15 oócitos/grupo foram utilizados para análise de três fatores que atuam 

na atividade mitocondrial. Sinais de fluorescência em todo o oócito foram medidos e 

normalizados para a média no grupo controle não vitrificado em cada experimento, exceto na 

análise por DCFH. 

 

6.3.5.1 Avaliação de espécies reativas de oxigênio (EROs) intracelular por DCFH 

(diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína) em oócitos a fresco e vitrificados em meio T4 e 

T4 acrescido de suplementos 

 

Os resultados obtidos foram analisados e estão descritos na Tabela 17.   
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Tabela 17. Níveis de fluorescência intracelulares de EROs obtidos a partir de oócitos a 

fresco e vitrificados em meios suplementados com L-carnitina e lipídios usando DCFH após 2 

horas de cultivo 

 

Grupo N Obs Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Controle 16 90,39 62,13 78,16 22,5 200,79 

T4 15 52,66 10,41 49,45 39,19 73,07 

T4-LC 15 193,14 72,98 197,61 65,92 293,77 

T4-AG 15 203,12 42,66 203,28 136,54 269,95 

T4- PC 15 78,04 13,36 75,7 59,38 114,68 

DP = desvio-padrão; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L 

carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Observa-se que a Intensidade de Fluorescência (IF) emitida pelo DCFH é maior no 

grupo controle fresco quando comparado ao grupo T4 (p=0,03), e menor quando comparado 

aos grupos T4-LC (p<,0001) e T4-AG (p<,0001) e sem diferença estatisticamente 

significativa quando comparado ao grupo T4-PC (Tabela 18). A IF do grupo T4 é menor do 

que a dos grupos T4-LC e T4-AG (p<,0001) e sem diferença estatisticamente significativa 

quando comparado ao grupo T4-PC.   A IF do grupo T4-LC é maior do que a do grupo T4-PC 

(p<,0001) e sem diferença estatisticamente significativa quando comparado ao grupo T4-AG. 

E foi observado que a IF do grupo T4-AG é maior do que a do grupo T4-PC (p<,0001).  Ao 

final, comparando os demais grupos entre si, não foram observadas evidências de que hajam 

diferenças entre eles como descrito na tabela 18. 
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Tabela 18. Comparação entre os níveis de fluorescência intracelulares de EROs 

emitidos pelos diferentes grupos usando DCFH após 2 horas de cultivo. P-valor referente ao pós 

teste Lsmeans para ANOVA.  

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media DP Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 90,39 62,13 52,66 10,41 0,0312 

Cont X  T4-LC 90,39 62,13 193,14 72,98 <,0001 

Contr X T4-AG 90,39 62,13 203,12 42,66 <,0001 

Cont X  T4-PC 90,39 62,13             78,04 13,36 0,4741 

T4 X  T4-LC 52,66 10,41 193,14 72,98 <,0001 

T4 X T4-AG 52,66 10,41 203,12 42,66 <,0001 

T4 X T4-PC     52,66 10,41         78,04 13,36 0,15 

T4-LC X T4-AG 193,14 72,98 203,12 42,66   0,569 

T4-LC X T4-PC         193,14 72,98   78,04 13,36 <,0001 

T4-AG X T4-PC                  203,12 42,66 78,04 13,36 <,0001 

DP = desvio-padrão; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L 

carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

6.3.5.2 Avaliação do metabolismo oxidativo (NAD(P)H e FAD) em oócitos a fresco e 

vitrificados em meio T4 e T4 acrescido de suplementos  

 

O estado redox mitocondrial e citoplasmático do oócito foi determinado pela medida 

da autofluorescência de dois fluoróforos endógenos, FAD (localização mitocondrial) e 

NAD(P)H (localização mitocondrial e citoplasmática). Os resultados obtidos foram analisados 

e estão descritos na Tabela 19, sendo que um total de 15 oócitos/grupo foram utilizados.  
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Tabela 19. Níveis de autofluorescência intracelulares de NAD(P)H, FAD e logFAD: 

NAD(P)H obtidos a partir de oócitos a fresco e vitrificados em meios suplementados com L-

carnitina e lipídios após 2 horas de cultivo  

Grupo Variable N. Obs. Média DP Mediana Min. Max. 

Controle NAD(P)H 15 1 0,53 1,05 0,23 1,78 

T4 NAD(P)H 15 1,5 0,83 1,27 0,33 3,28 

T4-LC NAD(P)H 15 1,72 0,67 1,7 0,49 3,04 

T4-AG NAD(P)H 15 1,33 0,58 1,47 -0,09 2,23 

T4-PC NAD(P)H 15 1,08 0,63 1,14 0,25 2,04 

Controle FAD 15 1 3,44 0,11 -1 13,26 

T4 FAD 15 3,01 2 2,76 0,2 6,52 

T4-LC FAD 15 3,14 1,86 2,75 0,82 7,77 

T4-AG FAD 15 3,52 1,28 3,44 2,14 6,11 

T4-PC FAD 15 9,32 5,46 8,69 1,1 18,86 

Controle FAD:NAD(P)H 15 1 3,73 0,06 -0,96 14,41 

T4 FAD:NAD(P)H 15 0,82 0,43 0,76 0,17 2,19 

T4-LC FAD:NAD(P)H 15 0,84 0,43 0,79 0,15 1,56 

T4-AG FAD:NAD(P)H 14 1,12 0,61 0,94 0,56 2,51 

T4-PC FAD:NAD(P)H 15 5,44 4,25 3,77 0,39 13,42 

DP = desvio-padrão; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L 

carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Observa-se que a autofluorescência de NAD(P)H do grupo controle é menor do que 

a dos grupos T4 (P=0,0422) e T4-LC (p=0,0035) e sem diferença estatisticamente 

significativa a dos grupos T4-AG e T4-PC (Tabela 20). Observa-se que a autofluorescência de 

NAD(P)H do grupo T4-LC é menor do que a do grupo T4-PC (p=0,0087).  Analisando os 

demais grupos entre si, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 

eles (Tabela 20). 
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Tabela 20. Comparação entre os níveis de autofluorescência de NAD(P)H emitidos 

pelos diferentes grupos após 2 horas de cultivo. P-valor referente ao pós teste Lsmeans para 

ANOVA.  

  Controle T4 T4-LC T4-AG  T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 1 0,53 1,5 0,83 0,0422 

Cont X  T4-LC 1 0,53 1,72 0,67 0,0035 

Contr X T4-AG 1 0,53 1,33 0,58 0,1677 

Cont X T4-PC 1 0,53             1,08 0,63 0,7479 

T4 X  T4-LC 1,5 0,83 1,72 0,67 0,3433 

T4 X T4-AG 1,5 0,83 1,33 0,58 0,5019 

T4 X T4-PC     1,5 0,83         1,08 0,63 0,0851 

T4-LC X T4-AG 1,72 0,67 1,33 0,58 0,1078 

T4-LC X T4-PC 1,72 0,67 1,08 0,63 0,0087 

T4-AG-X T4-PC                  1,33 0,58 1,08 0,63 0,2877 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Observa-se que a autofluorescência de FAD do grupo controle é menor do que a dos 

grupos T4-AG (p=0,034) e T4-PC (p<,0001) e sem diferença estatisticamente significativa a 

dos grupos T4 e T4-LC. Observa-se que a autofluorescência de FAD do grupo T4 é menor do 

que a do grupo T4-PC (p<,0001), a do grupo T4-LC menor que a do grupo T4-PC (p<,0001) e 

a do grupo T4-AG menor que a do grupo T4-PC (p<,0001).  Analisando os demais grupos 

entre si, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre eles (Tabela 

21). 
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Tabela 21. Comparação entre os níveis de autofluorescência de FAD emitidos pelos 

diferentes grupos após 2 horas de cultivo. P-valor referente ao pós teste Lsmeans para ANOVA.  

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont X T4 1 3,44 3,01 2 0,0878 

Cont X T4-LC 1 3,44 3,14 1,86 0,0702 

Contr X T4-AG 1 3,44 3,52 1,28 0,034 

Cont X T4-PC 1 3,44             9,32 5,46 <,0001 

T4 X  T4-LC 3,01 2 3,14 1,86 0,9146 

T4 X T4-AG 3,01 2 3,52 1,28 0,6673 

T4 X T4-PC     3,01 2         9,32 5,46 <,0001 

T4-LC X T4-AG 3,14 1,86 3,52 1,28 0,7469 

T4-LC X T4-PC         3,14 1,86     9,32 5,46 <,0001 

T4-AG X T4--PC                  3,52 1,28 9,32 5,46 <,0001 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

Observa-se que a relação de fluorescência de logFAD: NAD(P)H do grupo controle é 

maior do que a dos grupos T4 (p=0,0009), T4-LC (p=0,0011) e T4-AG (p<,0001). Observa-se 

que a relação de fluorescência de logFAD: NAD(P)H do grupo T4-PC foi maior do que a dos 

outros quatro grupos (p<,0001). Analisando os demais grupos entre si, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre eles (Tabela 22).  
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 Tabela 22. Comparação entre os níveis de autofluorescência de logFAD: NAD(P)H emitidos 

pelos diferentes grupos após 2 horas de cultivo. P-valor referente ao pós teste Lsmeans para 

ANOVA. 

  Controle T4 T4-LC T4-AG T4-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 1 3,73 0,82 0,43 0,0009 

Cont X  T4-LC 1 3,73 0,84 0,43 0,0011 

Contr X  T4-AG 1 3,73 1,12 0,61 <,0001 

Cont X  T4-PC 1 3,73             5,44 4,25 <,0001 

T4 X  T4-LC 0,82 0,43 0,84 0,43 0,9584 

T4 X T4-AG 0,82 0,43 1,12 0,61 0,4065 

T4 X T4-PC     0,82 0,43         5,44 4,25 <,0001 

T4-LC X T4-
AG 

0,84 0,43 1,12 0,61 0,3783 

T4-LC X T4-PC         0,84 0,43     5,44 4,25 <,0001 

T4-AG X  T4-
PC                    

1,12 0,61 5,44 4,25 0,001 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

 

6.3.5.3 Análise do potencial de membrana mitocondrial (JC1) por microscopia 

confocal/epifluorescente em oócitos frescos e vitrificados meio T4 e T4 acrescido de 

suplementos 

 

A atividade mitocondrial de oócitos após 2 horas em cultivo foi avaliada pela 

coloração de JC-1 com potencial de membrana mitocondrial, onde uma fluorescência verde é 

emitida como monômeros JC-1 em mitocôndrias pouco polarizadas e uma fluorescência 

vermelha como Agregados J em mitocôndrias altamente polarizadas Os resultados obtidos 

foram analisados e descritos na Tabela 23 e um total de 15 oócitos/grupo foram analisados. 

 

Tabela 23. Níveis de fluorescência do logJC1 obtidos a partir de oócitos a fresco e 

vitrificados em meios suplementados com L-carnitina e lipídios após 2 horas de cultivo.  

Grupo Variavel 
N. 

Obs.
Média DP Mediana Min. Max.

Controle JC1 15 1 0,55 1,19 0 1,64 

T4 JC1 15 2,38 5,74 0,21 0,13 16,67 

T4-LC JC1 15 -0,04 0,7 0,19 -2,01 0,47 

T4-AG JC1 15 1,52 0,63 1,51 0,8 2,77 

T4-PC JC1 15 0,52 0,26 0,42 0,28 1,25 

DP = desvio-padrão; T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L 

carnitina + AG; T4-PC: meio T4 + L-carnitina + AG + PC 
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Observa-se que a Intensidade de Fluorescência (IF) emitida pelo logJC1 do grupo 

controle é maior do que a do grupo T4-LC (p<,0001) e menor do que a do grupo T4 (0,0063) 

e sem diferença estatisticamente significativa com a dos grupos T4-AG e T4-PC. A IF emitida 

pelo logJC1 do grupo T4 foi maior do que a do grupo T4-AG (p<,0001). A IF emitida pelo 

logJC1 do grupo T4-AG foi maior do que a do o grupo T4-LC (p<,0001) e a do grupo T4-PC 

(p=0,0008). A IF emitida pelo logJC1 do grupo T4-PC é maior do que a do grupo T4-LC 

(p=0,0157). Analisando os demais grupos entre si, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre eles (Tabela 24). 

 

Tabela 24. Comparação entre os níveis de fluorescência de logJC1 emitidos pelos 

diferentes grupos após 2 horas de cultivo. P-valor referente ao pós teste Lsmeans para ANOVA. 

T4 = meio Tvitri-4; T4-LC = meio T4 + L carnitina; T4-AG= meio T4 + L carnitina + AG; T4-PC: 

meio T4 + L-carnitina + AG + PC 

  Controle T4 T4-LC T4-AG-LC T4-AG-LC-PC   

Comparação Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio Media Desvio P-valor 

Cont  X T4 1 0,55 2,38 5,74             0,0063 

Cont X T4-LC 1 0,55 -0,04 0,7 <,0001 

Contr X T4-AG 1 0,55 1,52 0,63 0,1372 

Cont X T4-PC 1 0,55             0,52 0,26 0,0579 

T4 X  T4-LC 2,38 5,74 -0,04 0,7 0,1124 

T4 X T4-AG 2,38 5,74 1,52 0,63 <,0001 

T4 X T4-PC     2,38 5,74         0,52 0,26 0,369 

T4-LC X T4-AG -0,04 0,7 1,52 0,63 <,0001 

T4-LC X T4-PC         -0,04 0,7     0,52 0,26 0,0157 

T4-AGX  T4-PC                 1,52 0,63 0,52 0,26 0,0008 
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7.  DISCUSSÃO  

 

Objetivamos inicialmente validar o uso do meio de vitrificação padrão T4 produzido 

pela startup INVITRA no nosso estudo, o qual, se validado, seria utilizado como meio base para 

o desenvolvimento de novas formulações crioprotetoras contendo biomoléculas lipídicas e 

antioxidantes investigadas nos experimentos subsequentes. Em um estudo de não-inferioridade, 

para definir se o meio T4 apresenta eficácia não inferior ao de um meio de vitrificação padrão 

comercializado no Brasil (Vitringá), comparamos as taxas de sobrevivência e a percentagem de 

normalidade meiótica de oócitos murinos vitrificados nestes dois meios. Os resultados obtidos 

após-desvitrificação dos oócitos para os dois desfechos investigados não evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas. A taxa de sobrevivência nos grupos VT (81%) e T4 (88%) não 

diferiram. Quanto à normalidade meiótica dos oócitos após a vitrificação/desvitrificação, embora 

não tenha sido observada diferença estatisticamente significativa entre os meios Vitringá (52%) e 

T4 (63%) com a casuística analisada, observou-se uma tendência de melhores índices de 

integridade do fuso meiótico e da configuração cromossômica com o meio T4 (p=0,07), o que 

pode ser confirmado ou descartado mediante a ampliação do número amostral.   

Dessa maneira, o trabalho de validação técnica demonstrou que o meio T4, apesar de 

produzido em escala laboratorial, apresentou boa eficácia na criopreservação de oócitos quando 

comparado ao meio comercial, com boa reprodutibilidade de resultados ao longo das 12 

replicatas de experimentos realizadas, passando a ser utilizado como meio de vitrificação controle 

e suplementado nos grupos experimentais..  

Na etapa subsequente do presente estudo, investigamos os efeitos do meio padrão de 

vitrificação T4 e da sua suplementação com L-carnitina, ácidos graxos e fosfatidilcolina sobre a 

sobrevida oocitária após a desvitrificação e sobre o desenvolvimento embrionário, mensurado 

pelas taxas de fertilização e formação de blastocistos, número de células totais, da MCI e TE e 

tamanho dos blastocistos. Adicionalmente, avaliamos nestes oócitos parâmetros da função 

mitocondrial por meio da determinação dos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs), do 

metabolismo oxidativo a partir da proporção entre NAD(P)H e FAD e do potencial da membrana 

mitocondrial.                                                                                                                                                          

Após a vitrificação/desvitrificação, o primeiro parâmetro a ser analisado 

comparativamente entre os grupos foi a taxa de sobrevivência oocitária. Evidenciamos que, 



______________________________________________________________________Discussão 

 
 

88

apesar dos oócitos vitrificados em meio T4 terem apresentado taxa de sobrevivência superior 

(100%) a dos grupos T4-LC, T4-AG e T4-PC (97,07%, 96,75% e 97,95%, respectivamente), 

estas diferenças não apresentariam potencial relevância clínica. As taxas de sobrevivência obtidas 

no presente trabalho foram iguais ou superiores às descritas na literatura para oócitos murinos em 

estágio de metáfase, que evidencia taxas de 85,9% (JO et al., 2013) a 91,8% utilizando meio 

padrão em oócitos de camundongos de cepas híbridas F1(B6.DBA e BDF-1) (TRAPPHOFF et 

al., 2016). Um estudo comparando as taxas de sobrevivência oocitária com ou sem 

suplementação de LC no meio de vitrificação em oócitos imaturos em estágio de vesícula 

germinativa das linhagens de camundongos da cepa híbrida F1(B6.DBA) e C57BL/6 

(MOAWAD et al., 2013, 2014a) demonstrou taxas superiores a 90%, similarmente ao obtido no 

presente estudo no grupo T4-LC. Estudos com oócitos humanos demonstram taxas de sobrevida 

de 67 a 100% usando os meios padrão de vitrificação (ALMODIN et al., 2010; “Mature oocyte 

cryopreservation: a guideline”, 2013; MORISHIMA et al., 2017), variabilidade bem superior a 

demonstrada em oócitos murinos, o que, pode ser decorrente de inúmeros fatores que não apenas 

os relacionados ao processo de vitrificação/desvitrificação, como os diferentes protocolos de 

estimulação ovariana e as características das mulheres (idade, reserva ovariana, doenças 

eventualmente relacionadas a infertilidade, entre outros) (RIENZI et al., 2017). Não há estudos 

investigando os efeitos da suplementação lipídica de meios crioprotetores na sobrevida oocitária 

após vitrificação/desvitrificação.  

No presente estudo, oócitos desnudados a fresco e após desvitrificação foram 

submetidos a FIV e apresentaram taxas de fertilização de 60,47% a 78,63%, sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. Oócitos obtidos de fêmeas C57BL/6 e submetidos à 

vitrificação/aquecimento em meio padrão apresentaram taxas de clivagem (embriões com 2 

células após 24hs do FIV) de aproximadamente 60% (MOAWAD et al., 2013) semelhante aos 

resultados de fertilização encontrados em nosso estudo. É importante ressaltar que os oócitos a 

fresco foram submetidos a FIV em meio de fertilização com Glutationa (GSH) semelhante ao 

método realizado por ISHIZUKA e colaboradores (2013), que obtiveram uma taxa de fertilização 

52%. Além disso, ISHIZUKA e colaboradores (2013) utilizaram oócitos com zona-laser assistida 

(ZD), ou seja, submetidos ao rompimento da zona pelúcida (ZP) por laser, com o objetivo de 

alcançar uma taxa maior de fertilização e clivagem, o que também foi feito no presente estudo, 

porém sendo o rompimento da ZP realizado manualmente com o auxílio de uma seringa de 1,0 
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ml acoplada a agulha de bisel 30G afilada. Em humanos, as taxas de fertilização de oócitos 

previamente vitrificados em meios padrão variam de 71 a 79% (“Mature oocyte cryopreservation: 

a guideline”, 2013), resultados diferentes aos descritos na literatura para murinos, mas próximos 

aos encontrados no presente estudo. ,  

Após a FIV, cultivamos os embriões clivados por 96 h para a avaliação da taxa de 

formação de blastocistos e análise da qualidade embrionária. Não evidenciamos diferença 

estatisticamente significativa nas taxas de formação de blastocisto entre os embriões oriundos de 

oócitos frescos (58,7%) e após vitrificação/desvitrificação no meio padrão (48%) ou nos 3 meios 

suplementados (variando de 47,4% a 57,9%).  ISHIZUKA e colaboradores (2013) utilizaram 

oócitos frescos de fêmeas da cepa C57BL/6 maturados in vivo para procedimento de FIV e 

obtiveram taxa de blastocisto de 40%, inferiores as obtidos no nosso estudo. É possível que as 

melhores taxas encontradas no nosso estudos sejam decorrentes do uso da técnica de rompimento 

da zona pelúcida no momento de realização da FIV tanto para oócitos frescos como 

desvitrificados.  MOAWAD e colaboradores (2014) realizaram FIV de oócitos maturados in vivo 

frescos da cepa C57BL/6 e obtiveram taxa de formação de blastocisto igual a 40%. O mesmo 

grupo de autores obteve com oócitos vitrificados em meio padrão taxas de blastocisto de 20%, 

também inferiores aos resultados que obtivemos com o meio padrão T4 e as novas formulações 

desenvolvidas. Os dados da literatura reportam taxas de formação de blastocistos oriundos de 

oócitos frescos e vitrificados em meio padrão com ou sem LC, inferiores as obtidas no presente 

estudo, o que reforça o controle de qualidade dos experimentos executados e a reprodutibilidade 

dos dados obtidos. Não encontramos estudos investigando os efeitos da suplementação de 

lipídeos nos meios crioprotetores sobre as taxas de formação de blastocistos oriundos de oócitos 

vitrificados/desvitrificados. Apesar de não termos evidenciado diferença estatisticamente 

significativa nas taxas de formação de blastocisto entre os embriões oriundos de oócitos 

submetidos a vitrificação/desvitrificação no meio padrão (48%) comparados aos três meios 

suplementados (T4-LC: 47,44%; T4-AG-LC: 57,89% e T4-AG-LC-PC: 51,06%), se mantidos 

estes achados em casuística ampliada (n=388 blastocistos por grupo), demonstraríamos 

superioridade do meio suplementado com AG e LC em relação ao meio padrão, com resultados 

similares aos obtidos usando oócitos frescos (58% de taxa de formação de blastocistos). 

 Os blastocistos resultantes dos oócitos vitrificados/aquecidos nos meios crioprotetores 

controle ou suplementados com LC e lipídios  foram analisados quanto ao número de células da 
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MCI, do TE e número total de células do embrião, utilizando a metodologia descrita por 

THOUAS e colaboradores (2001). Estes autores analisaram o número de células de blastocistos 

da cepa híbrida F1(B6.DBA) cultivados durante 110 horas e encontraram, aproximadamente, 21 

± 2, 55 ± 4 e 75,3 ± 3 células para a MCI, TE, e total de células do embrião, respectivamente. 

Estes dados são similares aos obtidos no presente estudo relativos aos blastocistos resultantes de 

oócitos frescos da cepa C57BL/6, cultivados por 96 horas.. Está bem documentado que o pool 

genético da linhagem influencia a performance reprodutiva de camundongos, sobretudo o 

desenvolvimento embrionário in vitro. Levando-se em consideração que os oócitos e embriões de 

camundongos C57BL/6, utilizados no presente estudo, são mais vulneráveis a manipulações in 

vitro e seu potencial para o desenvolvimento in vitro é inferior às outras linhagens (embora os 

animais C57BL/6 sejam tão férteis quanto os camundongos da cepa híbrida B6.DBA in vivo), 

esperávamos obter blastocistos com menor número de células do que da cepa híbrida, tanto no 

grupo controle como no grupo vitrificado em meio padrão. O fato de termos obtido, usando a 

cepa C57BL/6, dados similares aos reportados na literatura para a cepa híbrida, assegura a 

confiabilidade dos nossos resultados. Os nossos resultados demonstraram que o número de 

células do TE e total de células no blastocisto foram significantemente inferiores no grupo 

vitrificado em meio padrão quando comparados ao grupo controle a fresco, concordantes com a 

literatura (Jo et al., 2013).  

 Um  achado interessante foi encontrado no presente estudo quando analisamos o 

desfecho MCI. Notavelmente, o número de células da MCI em blastocistos provenientes dos 

grupos T4-AG e T4-PC não diferiu do grupo controle a fresco e foi maior do que o de 

blastocistos oriundos de oócitos vitrificados em meio padrão ou suplementado apenas com LC. 

Considerando os resultados encontrados no presente estudo, o número médio de células da MCI 

encontrados em blastocistos provenientes meio do Padrão T4 foi 14,85±2,28, e calculado uma 

diferença de 20% a mais, total de 17,82, é encontrado para poder de pós-teste de 80% um número 

amostral de 11 blastocistos. Como no estudo, o N amostral para cada grupo foram 20 

blastocistos, pode-se dizer que achado sugere que a breve exposição de oócitos aos AG e 

fosfolipídios adicionados aos meios crioprotetores foi capaz de induzir mudanças no metabolismo 

e/ou homeostase celular que foram refletidas na melhora da qualidade embrionária, o que precisa 

ser mais bem investigado. Outros estudos obtiveram melhora nos resultados no desenvolvimento 

embrionário in vitro após tratar os oócitos com ativos antioxidantes durante a vitrificação. 
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Oócitos murinos maturados in vivo ou in vitro foram vitrificados/aquecidos após 1 h ou 24 h 

(MIV) de exposição a tratamento antioxidante (MOAWAD et al., 2013; TRAPPHOFF et al., 

2016), no entanto tais dados são escassos na literatura. De forma similar, a adição de antioxidante 

em meios de vitrificação de oócitos suínos aumentou a sobrevivência e a qualidade embrionária 

após o aquecimento (CASTILLO-MARTIN et al., 2014). Interessante destacar que na ausência 

da suplementação do meio de vitrificação com moléculas lipídicas, o número de células da MCI 

foi inferior nos grupos vitrificados em meio padrão (p<,0001) e meio padrão suplementado 

apenas com LC (p=0,0029) em comparação com o controle a fresco, o que reforça os efeitos 

positivos dos AG e fosfolipídios durante a vitrificação e aquecimento dos oócitos.  

 JO e colaboradores (2013) avaliaram o número de células totais de blastocistos oriundos 

de oócitos murinos da cepa BDF-1 após desvitrificação, utilizando meio padrão e o método 

Cryotop (KUWAYAMA et al., 2005), o mesmo utilizado no presente estudo, e encontraram 

valores: 57,2 ± 13. Resultado que comparado aos achados do grupo T4 aparentemente foram 

superiores, mas semelhantes aos encontrados nos grupos T4 contendo LC e/ou ácidos graxos ou 

fosfolipídio tiveram resultados semelhantes. Outros autores encontraram valores bem superiores 

aos do presente estudo, avaliando o número de células dos blastocistos (113,5 ± 8,5) provenientes 

de oócitos in vivo de camundongos da cepa NMRI vitrificados/desvitrificados e submetidos a 

FIV. Comparando estes resultados aos encontrados no presente trabalho, pode-se afirmar que o 

número total de células e MCI para os grupos T4 e suplementados são inferiores, porém deve-se 

considerar diferenças entre as linhagens e que embriões da cepa C57BL/6 pura são pouco 

utilizados em pesquisas, conforme discutido anteriormente. 

FATHI e colaboradores (2012) realizaram um estudo no qual avaliaram o diâmetro do 

embrião de blastocistos da cepa NMRI e os valores encontrados para os grupos controle e 

vitrificado foram, respectivamente: 125,56 ± 1,64 x 110,71 ± 1,09. Comparando os resultados 

obtidos por estes autores aos encontrados no presente trabalho, pode-se observar que o diâmetro 

dos embriões da cepa C57BL/6  são inferiores quando comparados aos parâmetros de 

desenvolvimento embrionário da cepa NMRI.  No entanto, é preciso considerar as diferenças no 

desenvolvimento embrionário no período de pré-implantação entre diferentes linhagens 

genéticas. Dados da linhagem C57BL/6 pura são escassos na literatura, o que dificulta a 

comparação de parâmetros de uma mesma linhagem. 
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Experimentos de implantação in vitro podem fornecer informações sobre a capacidade 

de blastocistos de atingir os estágios iniciais da gástrula, onde a interação entre as camadas 

germinativas entra em operação. Os dados da gravidez após a transferência do embrião para 

fêmeas pseudográvidas são obviamente essenciais para determinar o efeito da estratégia de 

vitrificação na qualidade funcional dos embriões. No entanto, ensaios pré-clínicos utilizando 

modelo murino ou oócitos humanos para comparação de métodos de vitrificação, métodos e 

modificações da composição dos meios crioprotetores têm avaliado frequentemente desfechos in 

vitro, associando dados de embriogênese/qualidade embrionária combinados com marcadores da 

qualidade ooocitária e aumento de casuística (NOHALES-CÓRCOLES et al., 2016; 

TRAPPHOFF et al., 2016; VAN BLERKOM, 2004).   

Nos últimos anos, avanços na criobiologia têm permitido o desenvolvimento de 

programas de criopreservação com taxas de sucesso comparáveis àquelas obtidas com oócitos 

frescos em termos de taxas de gestação, implantação, formação de blastocisto, clivagem 

embrionária e fertilização (COBO et al., 2008; GARCÍA; NORIEGA-PORTELLA; NORIEGA-

HOCES, 2011; GOLDMAN et al., 2013; PARMEGIANI et al., 2011; RIENZI et al., 2010; 

TROKOUDES; PAVLIDES; ZHANG, 2011). De acordo com esses dados clínicos, pressupõe-se 

que a vitrificação não prejudica o potencial de oócitos vitrificados se desenvolverem em embriões 

competentes. No entanto, tem sido relatado no dia 3 da embriogênese um potencial de 

desenvolvimento reduzido, com menores taxas de clivagem e de blastocistos viáveis após a 

vitrificação de oócitos, sugerindo que os procedimentos de criopreservação podem comprometer 

a fisiologia dos oócitos (FORMAN et al., 2012; SIANO et al., 2013). Neste contexto, a adição de 

substratos lipídicos e moléculas antioxidantes protetoras às soluções de vitrificação e aos meios 

de cultura pós-aquecimento para melhorar a clivagem do embrionária é uma abordagem que se 

mostra promissora e deve ser mais bem investigada. 

Além das análises de embriogênese, oócitos a fresco e submetidos a 

vitrificação/desvitrificação foram analisados individualmente quanto aos níveis de EROs 

(DCFH), metabolismo oxidativo (NAD(P)H/FAD) e potencial da membrana mitocondrial (JC1).  

Em estudos de estresse oxidativo, o diacetato de dicloro-fluoresceína (DCFH) reduzido 

tem sido tipicamente usado como um substrato para ensaios baseados em fluorescência que 

medem as quantidades relativas de EROs intracelulares (VAQUERO et al., 2004). No presente 

trabalho, a intensidade de fluorescência emitida pelo DCFH indica que não houve diferenças na 



______________________________________________________________________Discussão 

 
 

93

produção de EROs entre oócitos controles  e oócitos vitrificados com a suplementação de LC, 

AG e PC (grupo T4-PC). Inversamente, oócitos do grupo T4 apresentaram os níveis mais 

reduzidos de EROs (52,66 ± 10,41), mesmo quando comparados aos oócitos a fresco, não 

vitrificados (90,39 ± 62,13; p<0,05). Oócitos vitrificados na presença de LC isolada (grupo T4-

LC) ou LC+AG (grupo T4-AG) apresentaram, respectivamente, aproximadamente o dobro do 

conteúdo de EROs (193,14 ±72,98 e 203,12 ± 42,66 u.a.) quando comparados aos oócitos 

controles, o que evidencia os efeitos da LC e dos AG no metabolismo oocitário após o breve 

tempo de exposição nas soluções de vitrificação e desvitrificação. Trapphoff e colaboradores 

(2016) reportaram níveis intracelulares de ERO em oócitos murinos (linhagem híbrida C57BL/6 

X CBA/Ca) maturados in vitro/vitrificados em meio padrão de 137,3 ± 48,9 u.a. Em nossas 

análises, o conteúdo de ERO em oócitos controles a fresco (maturados in vivo) foi inferior (90,39 

± 62,13).  Um estudo com oócitos humanos vitrificados relatou que nos oócitos de mulheres 

jovens ou com idade avançada os níveis de EROs foi de, aproximadamente, 300 u.a., havendo 

grande variabilidade na fluorescência de DCFH entre oócitos vitrificados (NOHALES-

CÓRCOLES et al., 2016). Em nossas análises observamos variação individual no conteúdo de 

ERO em oócitos controles não vitrificados (valores mín e máx de 22,5 e 200,78, 

respectivamente), o que pode refletir a maior sensibilidade dos oócitos C57BL/6  às 

manipulações nas nossas condições experimentais. O presente trabalho também mostra que a 

vitrificação oxida o potencial redox intracelular medido por autofluorescência, sem afetar o 

potencial elétrico mitocondrial em alguns grupos, resultado semelhante ao encontrado por 

NOHALES-CÓRCOLES e colaboradores (2016). Digno de nota, embora a LC isolada ou em 

associação com os AG tenha induzido o possível aumento da β-oxidação nos oócitos, o mesmo 

não foi observado quando a fosfatidilcolina estava presente na formulação juntamente com a LC 

e AG (grupo T4-PC). A ausência de dados na literatura relativos a suplementação lipídica de 

meios de vitrificação e seus efeitos no metabolismo do oócito e/ou embrião na atividade 

mitocondrial de certa forma dificulta a interpretação dos resultados.  No entanto, é possível 

especular que esse achado pode ser resultante da ação da PC na biodisponibilidade dos AG e/ou 

na função da membrana mitocondrial regulando a translocação de AG para o interior da 

mitocôndria e/ou interferindo no potencial da membrana mitocondrial interna (DEL VALLE et 

al., 2012). Associadamente a isto, nos resultados de embriogênese, demonstramos que o número 

de células da MCI dos blastocistos do grupo-PC foram semelhantes a de blastocistos oriundos de 
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oócitos a fresco, sugerindo potencial melhor qualidade em relação também a esta variável. Neste 

contexto, é preciso interpretar este achado analisando criticamente o conjunto dos desfechos 

estudados e as particularidades dos métodos analíticos, bem como a casuística utilizada. 

A função mitocondrial também pode ser avaliada in vivo pela razão de autofluorescência 

FAD/NAD(P)H, um parâmetro que reflete a atividade da cadeia respiratória e é considerado 

como um marcador do estado redox intracelular (NOHALES-CÓRCOLES et al., 2016). No 

presente estudo, foi observado que os níveis de fluorescência do NAD(P)H encontrados nos 

grupos T4 (1,49±0,82) e T4-LC (1,72±0,67) foram superiores aos do grupo controle a fresco. 

Quando comparamos os grupos T4-AG e T4-PC com os oócitos do grupo controle a fresco não 

foram observadas diferenças na oxidação do NAD(P)H. Analisando os resultados do 

dinucleotideo de flavina e adenina (FAD), os valores de fluorescência mensurados em oócitos 

dos grupos T4-AG (3,51±1,28) e T4-PC (9,32±5,45) foram superiores aos do grupo controle, o 

que não foi evidenciado na comparação dos oócitos controles com oócitos vitrificados nos meios 

T4 e T4-LC. Importante notar que a concentração intracelular de moléculas de FAD foi superior 

em oócitos vitrificados nos meios crioprotetores contendo AG e/ou PC. Além disso, o FAD foi 

aumentado em mais que 3 vezes em oócitos T4-PC. O aumento substancial nas concentrações do 

FAD indica um estado redox oxidado nos oócitos, no entanto, as concentrações de NAD(P)H não 

foram reduzidas quando comparadas aos grupos controle a fresco e vitrificados, exceto o grupo 

T4-LC. A  PC é um fosfolipídio muito abundante nas membranas de células eucarióticas. Além 

de funcionar como um importante lipídio estrutural das membranas, a PC também está envolvida 

na transdução de sinal como precursor de segundos mensageiros lipídicos, como o ácido 

fosfatídico (PA) e o diacilglicerol (DAG) (ACTA, 1994) e alterações do metabolismo da PC 

estão correlacionadas com apoptose (CUI; HOUWELING, 2002). O nível de NAD(P)H 

intracelular aumenta no início do processo apoptótico e diminuiu continuamente até a morte 

celular (HEIKAL, 2010), justificando a análise de seus níveis em oócitos previamente 

vitrificados e submetidos ao processo de FIV.  Usando espectroscopia confocal e medições de 

fluorescência em tempo real HEIKAL e colaboradores (2010) sugerem que mudanças no 

metabolismo de NAD(P)H e FAD precedem o aumento da produção de EROs e de estresse 

oxidativo em células eucarióticas (HEIKAL, 2010). O NAD(P)H e o FAD estão no centro do 

equilíbrio entre o suprimento de energia e a defesa contra as EROs, e o desequilíbrio entre os dois 

invariavelmente leva à disfunção celular (BLACKER; DUCHEN, 2016). 
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Para complementar a análise de estado redox, determinamos a relação FAD:NAD(P)H, 

onde foi observado que os grupos T4 (0,82±0,43), T4-LC (0,84±0,43) e T4-AG (1,12±0,61) 

tiveram valores inferiores ao controle. Inversamente, os oócitos vitrificados nos meios T4-PC 

(5,44±4,25) apresentaram a proporção FAD:NAD(P)H aumentada quando comparados aos 

oócitos controles. Este dado é interessante e pode refletir a grande sensibilidade à manipulação in 

vitro de oócitos e embriões da linhagem C57BL/6 estudada. Além disso, este achado reforça a 

importância dos substratos lipídicos, sobretudo a PC, no metabolismo oxidativo e regulação da 

homeostase redox dos oócitos. Um aumento na relação redox é indicativo de um aumento do 

estado oxidado (ZENG et al., 2014a). Um estudo recente sugere que o estado redox dos oócitos 

humanos pode ser afetado pela vitrificação (NOHALES-CÓRCOLES ET AL., 2016).  

Em análises futuras, uma estratégia interessante para a determinação dos efeitos da 

vitrificação no estado redox do oócito pode ser analisar o total de NAD e FAD no oócito antes da 

vitrificação e comparar com os valores obtidos nos mesmos oócitos após a 

vitrificação/aquecimento e estabilização em cultura. 

Oócitos in vivo tem um estado de oxidação relativamente quiescente, mas contém um 

maior potencial de membrana das mitocôndrias, determinado por fluorescência de JC-1 (ZENG et 

al., 2014a). Dessa maneira, destaca-se a importância da realização desta análise no presente 

estudo.  

De acordo com os resultados encontrados indicando o potencial de membrana 

mitocondrial, há evidências de que o grupo controle a fresco é diferente emitindo valores de 

fluorescência inferiores ao grupo T4 e superiores ao T4-LC, o que não foi evidenciado na 

comparação do grupo controle com os grupos T4-AG e T4-PC.  Pode-se dizer então que estes 

grupos tem um estado de oxidação semelhante ao controle ou outra possível explicação é que a 

coloração de JC-1 tem baixo poder de resolução, sendo incapaz de mostrar pequenas diferenças 

no potencial mitocondrial conforme achados obtidos em oócitos humanos 

vitrificados/desvitrificados (NOHALES-CÓRCOLES et al., 2016). A vitrificação de oócitos 

humanos em estágio de MII causa uma redução apenas transitória no potencial de membrana 

mitocondrial (NOHALES-CÓRCOLES et al., 2016). Outra observação pertinente, deste autor, é 

que a vitrificação oxida o potencial redox intracelular medido pela proporção FAD/NAD(H)P 

sem afetar o potencial elétrico mitocondrial (JC-1). Os resultados obtidos aqui também 

argumentam em favor de um efeito menos prejudicial da vitrificação no potencial de membrana 
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mitocondrial 2 h após a desvitrificação. Isso é consistente com resultados clínicos (COBO; DIAZ, 

2011), taxas de fertilização e relatos anteriores que sugerem que o protocolo de vitrificação 

empregado não perturba o desenvolvimento de embriões gerados a partir de oócitos 

desvitrificados (COBO et al., 2010) uma vez que os blastocistos gerados no cultivo in vitro não 

tiveram diferenças, entre alguns grupos, para o número de células da MCI, sendo estes grupo 

controle e suplementados  T4-AG e T4-PC. 

Os resultados relativos ao metabolismo oxidativo dos oócitos, obtidos com os métodos 

analíticos DCFH, NAD(H)P, FAD, proporção FAD/NAD(H)P e JC-1, quando analisados 

conjuntamente sugerem que os níveis intracelulares aumentados de EROs não oxidaram o 

NAD(H)P e não foram refletidos no estado redox (proporção FAD/NAD(H)P) e no potencial 

mitocondrial do oócito (nos grupos de oócitos tratados com LC e AG), este último sendo um 

importante marcador da normalidade da produção de ATP em oócitos (ZENG et al., 2014).   

É importante ressaltar que os efeitos da criopreservação de oócitos em relação à 

atividade mitocondrial permanecem controversos na literatura (CHANKITISAKUL et al., 2013; 

SALEHNIA et al., 2013), ou seja, se a vitrificação afeta realmente a fisiologia do oócito, 

permanece por ser determinado (NOHALES-CÓRCOLES et al., 2016). Assim, mais 

investigações são necessárias para entender se há relação direta entre alterações mitocondriais e a 

diminuição da qualidade do oócito, uma vez que as taxas de blastocisto encontradas no presente 

trabalho não evidenciaram diferenças entre o grupo controle e os grupos vitrificados 

suplementados.   

Considerando que o número residual de células da MCI nos blastocistos afeta o número 

crítico para o sucesso do desenvolvimento embrionário pós-implantação, nossos resultados 

indicam que a suplementação dos meios de vitrificação com LC, AG e fosfolipídios pode 

potencialmente contribuir para o aprimoramento da técnica de vitrificação de oócitos. Assim, 

avaliações complementares como os conteúdos de Glutationa e ATP nos oócitos e um ensaio pré-

clínico  envolvendo o desenvolvimento a termo dos embriões murinos gerados após 

vitrificação/desvitrificação com os meios suplementados e FIV serão importantes para comprovar 

se a suplementação lipídica e antioxidante delineada é capaz de melhorar a segurança da técnica e 

suas aplicações clínicas e implicações futuras, além de corroborar os achados do presente estudo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________CONCLUSÃO



_____________________________________________________________________Conclusão 

 
 

98

8.  CONCLUSÕES  

 
- O número de núcleos totais, células do trofectoderma e tamanho do blastocistos foram 

inferiores nos grupos vitrificados/desvitrificados em meio padrão e suplementados comparados 

ao controle. Porém, o número de células da MCI não foi diferente entre o grupo controle e os 

vitrificados nos meios suplementados com LC e lipídeos (T4-AG e T4-PC). Considerando, que o 

número de células da MCI nos blastocistos pode afetar o sucesso do desenvolvimento 

embrionário pós-implantação, nossos achados sugerem que a suplementação dos meios padrão de 

vitrificação com LC, AG e PC possa melhorar a competência do oócito e a subsequente qualidade 

embrionária. Entretando, estudos avaliando a prole proveniente de oócitos 

vitrificados/desvitrificados em meios suplementados serão necessários para comprovar esta 

hipótese, comprovando seu potencial efeito benéfico em termos de eficácia e segurança.  

- Apesar dos oócitos vitrificados no meio padrão utilizado no presente estudo (Tvitri-4) 

terem apresentado taxa de sobrevivência estatisticamente superior (100%) a dos grupos T4-LC, 

T4-AG e T4-PC (97,07%, 96,75% e 97,95%, respectivamente), sugerimos que estas diferenças 

(de no máximo 3%) não apresentariam potencial relevância clínica.  

- A taxa de fertilização dos oócitos frescos foi maior do que a dos oócitos vitrificados 

em meio padrão e meio padrão suplementado somente com LC ou com LC, AG e PC, mas foi 

similar a do grupo suplementado com LC e AG, sugerindo que a suplementação conjunta destas 

duas moléculas possa favorecer a fertilização de oócitos vitrificados/desvitrificados. Não 

evidenciamos diferença estatisticamente significativa nas taxas de formação de blastocisto entre 

os embriões oriundos de oócitos frescos e após vitrificação/desvitrificação no meio padrão ou nos 

três meios suplementados. Mas, apesar de não termos evidenciado diferença estatisticamente 

significativa nas taxas de formação de blastocisto entre os embriões oriundos de oócitos 

submetidos a vitrificação/desvitrificação no meio padrão (48%) comparados aos três meios 

suplementados (T4-LC: 47,44%; T4-AG-LC: 57,89% e T4-AG-LC-PC: 51,06%), se mantidos 

estes achados em casuística ampliada (n=388 blastocistos por grupo), demonstraríamos 

superioridade do meio suplementado com AG e LC em relação ao meio padrão, com resultados 

similares aos obtidos usando oócitos frescos (58% de taxa de formação de blastocistos). 

- O alto conteúdo de EROs em oócitos tratados com LC e AG não exerceu influência 

negativa no desenvolvimento embrionário e qualidade dos embriões (MCI), na proporção FAD/ 
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NAD(H)P) ou no potencial da membrana mitocondrial interna. O aumento da concentração de 

moléculas de FAD e da proporção FAD/ NAD(H)P) em oócitos vitrificados em meios contendo 

PC (T4-PC) foi acompanhado de redução do potencial mitocondrial, mas não foi refletido nos 

níveis intracelulares de EROs, na embriogênese ou qualidade dos embriões produzidos in vitro. 

Dessa maneira, os resultados de atividade mitocondrial revelam que há uma diferença importante 

entre oócitos controle e vitrificados com ou sem suplementos na eficiência da função 

mitocondrial, regulação do estado redox e controle intracelular das espécies reativas de oxigênio, 

demonstrando que mais trabalhos são necessários para entender esta via metabólica e os 

diferentes efeitos dos meios de vitrificação. 
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