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I. Introduçã o 
 

Células-tronco embrionárias são células que possuem potencial de 

pluripotência, a qual reflete na capacidade de repovoar células do embrião 

e contribuir para a formação de todos os tipos celulares descendentes para 

formação de um tecido, incluindo a linhagem primordial germinativa 

(BRADLEY, EVANS, et al., 1984). Pesquisas sobre células pluripotentes 

oferecem oportunidade terapêutica para milhões de pessoas afetadas por 

condições degenerativas, uma vez que têm a capacidade de diferenciação 

em três linhagens germinativas ectoderma, mesoderma e endoderma. Já se 

demonstrou com propriedade a derivação de células maduras, a partir de 

células pluripotentes humanas como, por exemplo, células adrenais e 

neurônios que, por sua capacidade de se diferenciarem, oferecem uma 

esperança promissora, quanto ao seu uso para o reparo ou reestruturação 

do tecido lesionado perdido (BANDA, GRABEL, 2015, LI, ZHOU, et al., 

2016). Por exemplo, no campo da terapia de células-tronco em estudo 

controlado, os pacientes com degeneração macular e perda da capacidade 

visual estão sendo tratados com a substituição do epitélio pigmentar da 

retina derivada de células-tronco embrionárias humanas 

(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03102138).  

Para utilização de células diferenciadas em tratamentos terapêuticos, 

um dos desafios desse tipo de abordagem é a obtenção de uma grande 

quantidade de células diferenciadas necessárias para realização do 

transplante celular. Visando à obtenção otimizada de uma grande 

quantidade de células indiferenciadas e posteriormente diferenciadas, além 

das células-tronco embrionárias, também as células-tronco de 

pluripotência induzida (iPSC) são células promissoras em tratamentos  

terapêuticos (BANDA, GRABEL, 2015). 
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Células-tronco de pluripotência induzida e células-tronco 

embrionárias 

As células-tronco de pluripotência induzida (iPSC) revolucionaram 

a biologia molecular, quando descobertas, em 2006. O pesquisador 

Yamanaka Takahashi demonstrou, a partir da expressão de quatro fatores 

de transcrição (Pou5fl, Sox2, Klf4, c-Myc) a capacidade de reprogramação 

das células somáticas adultas para o estado de pluripotência 

(YAMANAKA, TAKAHASHI, 2006). Atualmente, os métodos para 

reprogramação variam entre os integrativos, como a utilização de 

retrovírus e lentivirus, a métodos não integrativos, como o uso de 

plasmídeos, adenovírus, mRNA modificadores (EGUIZABAL, ARAN, et 

al., 2019) Apesar da técnica de iPSC ser considerada bem-sucedida, 

existem preocupações em relação a sua aplicabilidade. Por se tratar de 

células reprogramadas in vitro, há uma apreensão em relação à memória 

epigenética e também ao possível risco de apresentarem um maior 

potencial para o desenvolvimento de tumores (MAYSHAR, BEN-

DAVID, et al., 2010). 

Em relação às células iPSC e células-tronco embrionárias humanas 

(hESC), estudos mostram diferenças quanto ao transcriptoma e epigenoma 

entre esses dois tipos celulares (BILIC, IZPISUA BELMONTE, 2012). A 

hESC é considerada o padrão ouro de células pluripotentes, uma vez que 

são, por natureza,  pluripotentes, ou seja, sem manipulação externa. Ainda 

que isso represente uma inovação, novas linhagens de hESC se fazem 

necessárias para pesquisa básica e controle positivo de células 

pluripotentes. No Brasil, foi possível a obtenção de apenas algumas 

linhagens nacionais (DE OLIVEIRA GEORGES, VERGANI, et al., 2014, 

FONSECA, COSTAS, et al., 2015, FRAGA, SUKOYAN, et al., 2011), 
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uma vez que se trata de material nobre e com dificuldades técnicas e éticas 

para sua derivação. 

Processo de derivação de linhagem de células-tronco embrionárias 

O processo de derivação de linhagem de hESC ocorre a partir de 

embriões em desenvolvimento inicial. Uma possibilidade, demostrada 

primeiramente em embrião de camundongo, é a de obtenção a partir do 

isolamento de blastômeros de um embrião em estágio de clivagem com 

oito células (EISTETTER, 1989). Outra alternativa cujas células-tronco 

embrionárias foram obtidas e demostradas em embriões humanos por 

Thomson e colaboradores – pode-se dar, a partir de embriões em um 

estágio de desenvolvimento mais avançado que o de clivagem, o 

blastocisto (KAUFMAN, EVANS, 1981, MARTIN, 1981, THOMSON, 

1998). O embrião, em estágio avançado de desenvolvimento com o 

blastocisto, possui dois tipos celulares distintos. Um deles, é o 

trofectoderma, o qual contribui para a formação do tecido placentário 

(NICHOLS, SMITH, 2011). O outro, a massa celular interna (MCI), 

contribui para formação das células fetais propriamente ditas (NICHOLS, 

SMITH, 2011). 

Para obtenção de hESC, a partir do blastocisto, pode-se utilizar 

amostra de embrião obtido a fresco, assim como aqueles que haviam sido 

previamente congelados e armazenados (ARAN, SOLE, et al., 2012, YE, 

BATES, et al., 2017). Diferentes metodologias já foram exploradas com 

objetivo do isolamento da MCI. Cada uma delas oferece vantagem e 

desvantagem específicas. O método com a imunocirurgia oferece uma alta 

taxa de isolamento da MCI. Em contrapartida, geralmente, o meio 

necessário pode conter componente animal, não apropriado para a geração 

de células-tronco embrionárias com objetivo clínico. Já, a dissecção com 

o laser é um método sem componentes animais, promissor para o 
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isolamento da MCI, mas sua desvantagem relacionada a manipulação que 

exige treinamento especifico com equipamento de acesso restrito (KHAN, 

ALMOHAZEY, et al., 2018). Outros pontos importantes para derivação 

são as condições de cultivo a que as células são expostas, como a matriz 

extracelular. 

Os primeiros trabalhos com matriz extracelular utilizavam o cultivo 

com uma camada alimentadora (“feeder layer”) de fibroblastos 

mitoticamente inativados, que permitia uma matriz para o crescimento 

com a manutenção das células pluripotentes (REUBINOFF, PERA, et al., 

2000, THOMSON, 1998). Entretanto, pela presença do componente 

animal e o risco teórico de infecção por patógenos na linhagem 

estabelecida, a utilização desse tipo de matriz não é o mais apropriado. 

Outros tipos de matriz, compostas de proteínas extracelulares e fatores de 

crescimento, permitem a proliferação e renovação celular. O Matrigel é 

uma das matrizes extracelulares de membrana basal mais utilizadas in 

vitro, podendo ser utilizada em conjunto com meio de cultivo e fator de 

crescimento (KHAN, ALMOHAZEY, et al., 2018). Ainda há um outro 

tipo de matriz - que pode ser utilizado com E-caderina/Laminina 521 - que 

contribui para o crescimento de hESC, com ausência de componente 

animal e, por isso, aparenta vantajosa para derivação (RODIN, 

ANTONSSON, et al., 2014). Além da preocupação quanto às condições 

de cultivo específicas para geração de células pluripotentes humanas, a 

matéria prima a ser obtida - o embrião humano - é um material 

extremamente nobre, portanto de acessibilidade restrita.  

A acessibilidade restrita se dá, principalmente, porque na derivação 

de uma linhagem de células-tronco, a partir de blastocistos, é necessário 

destruir o embrião para fim reprodutivo, com a geração da linhagem 

celular. Sendo assim, existe o desafio em estabelecer novas linhagens de 

células-tronco embrionárias destinadas à pesquisa e, simultaneamente, 
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manter o respeito e direito à vida que exerce promove debate ético e social 

sobre o tema (ROBERTSON, 2001). No Brasil, a Lei de Biossegurança 

11.105, aprovada pelo congresso, após debates com prós e contras a 

utilização desse material de pesquisa, permite o uso para pesquisa, em 

condições específicas (ZATZ, 2009). A Lei permite o uso de embriões 

excedentes, obtidos em ciclo de fertilização in vitro (FIV), os quais só 

podem ser doados, após consentimento assinado pelos doadores. Nesse 

sentido, os embriões considerados inviáveis podem ser doados, e aqueles 

viáveis excedentes devem ser mantidos congelados por três anos, no 

mínimo, na clínica de fertilização, antes da sua utilização para pesquisa.  A 

Lei proíbe a produção de embriões humanos para fins exclusivos de 

pesquisa e clonagem terapêutica. As instituições de pesquisa devem 

submeter os projetos à apreciação e aprovação, nos respectivos comitês de 

ética em pesquisa.  

Embriões com análise genética com o teste genético pré-

implantacional  

No contexto da reprodução humana assistida, além dos casais que 

buscam o auxílio das técnicas reprodutivas, devido à infertilidade, outro 

grupo de pacientes que faz uso dessa tecnologia são os casais que buscam 

a seleção embrionária com base no status genético do embrião, para 

redução do risco de ocorrência de uma determinada condição genética. A 

depender do objetivo da análise genética, existem estudos específicos a 

serem realizados nas células embrionárias, com limite de detecção 

específicos da técnica aplicada. Sendo assim, o teste genético pré-

implantacional para aneuploidias (PGT-A), visa à detecção de aneuploidia, 

mosaicismo e alterações segmentares. Esse teste normalmente é oferecido 

com objetivo de aumentar a taxa de implantação por transferência de 

embrião e redução da taxa de aborto (RUBIO, RODRIGO, et al., 2019).  
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A metodologia de sequenciamento de nova geração (NGS) é uma 

das técnicas mais utilizadas atualmente. A categorização do resultado é de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pelo laboratório de genética por 

meio de validações (COONEN, RUBIO, et al., 2020). Sendo assim, a 

categorização se dá de acordo com resultados do NGS, podendo ser: <30% 

das células com aneuploidia como euploide; entre 30 a 70% das células 

aneuploides como embrião mosaico e >70% das células aneuploides como 

aneuploide; aneuploides simples (aneuploidia presente em um 

cromossomo); aneuploides complexos (aneuploidia presente em 2-5 

cromossomos); aneuploides caóticos (aneuploidia presente em >5 

cromossomos); aneuploide segmentar (duplicações/deleções > 10 Mb) 

(RUBIO, RODRIGO, et al., 2019). 

Nos casos de doença genética causada por uma variante em gene 

alvo conhecido, o processo de análise é alvo específico e por isso, 

procedimento de pré-teste pode ser realizado antes da análise genética em 

si, das células embrionárias com o teste genético pré-implantacional para 

doenças monogênicas (PGT-M)(CARVALHO, MOUTOU, et al., 2020). 

Para o processo de pré-teste, a análise de segregação por marcadores short 

tandem repeat (STR) são realizadas em amostras de DNA dos membros da 

família, essas amostras são necessárias para estabelecimento do  haplótipo 

de risco. Posto isso, uma vez sendo realizado com sucesso o pré-teste, a 

análise com PGT-M pode ser realizada por meio da análise da variante  

patogênica específica no gene ligada aos marcadores STR previamente 

estudados (CARVALHO, MOUTOU, et al., 2020). As amostras são 

categorizadas de acordo com a herdabilidade em relação haplótipo risco. 

“Alto risco” quando a variante direcionada e marcadores STR estão 

presentes; e “baixo risco”, quando a variante direcionada e marcadores 

STR não estão presentes. O PGT-M auxilia casais com alto risco de 

transmissão de uma condição monogênica a sua prole, com possibilidade 
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de redução do risco de ocorrência, com a seleção embrionária para 

transferência para o útero materno (SERMON, 2002).  

Para realizar o estudo genético do embrião, é necessário realizar o 

procedimento de biopsia embrionária na qual são retiradas células do 

embrião, que são enviadas a centros especializados de genética para estudo 

do material (CARVALHO, MOUTOU, et al., 2020).  Posto isso, os 

embriões, normalmente, são congelados à espera do resultado do estudo 

genético. Uma vez revelado esse resultado, os genitores têm a livre escolha 

quanto ao destino do material: a transferência do mesmo à cavidade 

intrauterina com o intuito de gestação, ou o descarte, ou a doação para 

pesquisa. Embriões excedentes cujos seus genitores autorizam a doação 

para pesquisa são fontes celulares importantes, uma vez que podem ser 

utilizados como contribuição para o conhecimento da ciência básica, como 

a derivação de linhagem de células-tronco embrionárias.   

Derivação de linhagem de células-tronco a partir de embriões com 

anormalidades genéticas  

Embriões com anormalidades genéticas podem servir de modelo 

para o conhecimento científico de determinada alteração. Em modelos para 

o entendimento de doenças genéticas, a abordagem com a utilização de 

células primárias de pacientes com determinada doença possui a limitação 

quanto a variedade de tecido que podem ser gerados a partir das células 

obtidas. Outra limitação seria o curto tempo de vida que as células 

normalmente possuem in vitro, a não ser que sejam transformadas (BEN-

YOSEF, MALCOV, et al., 2008). Nesse sentido, embriões humanos 

anormalidades genéticas podem contribuir para a geração do 

conhecimento e modelo de estudo, por exemplo já foram derivadas 

linhagem com variantes patogênicas para condições:  Huntington, 

Distrofia Miotônica de Duchenne, Anemia Fanconi, síndrome X Frágil e 
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síndrome de Marfan (NICLIS, TROUNSON, et al., 2009, TELIAS, 

KUZNITSOV-YANOVSKY, et al., 2015, VERLINSKY, 

STRELCHENKO, et al., 2005). Além de condições monogênicas, já foram 

derivadas linhagens hESC de embriões com aneuploidia como por 

exemplo, trissomia do 13, 16, 17, 21, X e monossomia do X (BIANCOTTI, 

NARWANI, et al., 2010). 

Sendo linhagens de células-tronco embrionárias importantes para 

modelo de estudo para conhecimento cientifico, nosso estudo se propôs a 

avaliar a viabilidade de embriões humanos com anomalias genéticas e 

verificar a capacidade de derivação de novas linhagens de hESC a partir 

desses embriões. 
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II. Objetivos 

 O presente trabalho teve como objetivo geral verificar o potencial 

funcional de embriões humanos destinados a doação para pesquisa básica, 

com geração de linhagem de células-tronco embrionárias. 

 

 Os objetivos específicos foram: 

I. Verificar a qualidade e viabilidade para geração de linhagem de 

células-tronco embrionárias a partir de embriões com 

anormalidade genética detectada no teste genético pré-

implantacional; 

II. Verificar a viabilidade de geração de linhagem de células-tronco 

embrionárias de embrião com ótima qualidade morfológica;  

III.  Caracterização quanto ao potencial de pluripotência da 

linhagem de células-tronco embrionárias obtida. 
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III. Mãteriãis e Me todos 

Desenho e casuística do trabalho  

Este trabalho foi desenvolvido adotando-se de uma metodologia 

prospectiva de cunho exploratório. Foram doados e incluídos um total de 

23 embriões, sendo que 22 já haviam sido submetidos a biopsia de 

trofectoderma com análise PGT no Laboratório Igenomix Brasil, dos quais 

possuíam qualidade morfológica intermediária e baixa. Em relação ao 

resultado da análise genética, nossa casuística foi composta de 16 embriões 

com aneuploidia no PGT-A; 5 embriões com haplótipo de “alto risco” para 

uma mutação alvo específica no gene COL1A2 no PGT-M; 1 embrião com 

resultado não informativo no PGT-A. Um embrião o qual não possuía 

análise genética no PGT, também foi incluído no trabalho. Esse embrião 

foi doado à pesquisa científica uma vez que possuía tempo excedido de 

armazenamento congelado estipulado pela legislação. 

Aprovação do comitê de ética  

 Todos os embriões utilizados no estudo foram doados à pesquisa de 

acordo com a Lei Brasileira de Biossegurança 11.105, de 25 de março de 

2005, com o consentimento assinado pelos pais biológicos do centro de 

reprodução humana – Feliccitá Instituto de Fertilidade – no qual os 

embriões foram formados (Anexo 1 – Carta de Anuência).  

 Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - CAAE número 

30686420.8.0000.5464. 

Formação dos embriões em laboratório de fertilização in vitro e 

manipulação prévia 

Os embriões obtidos para pesquisa, na clínica de FIV, haviam sido  

fertilizados por técnica de injeção intracitoplasmática de espermatozoides 
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(PALERMO, JORIS, et al., 1992) e cultivados em meio GV Blast 

(Ingamed, Brasil), em incubadora de atmosfera umidificada, com 5,0% de 

CO2 e 20% de O2 a 37 ºC, até o dia 5 ou 6 de fertilização. A equipe de 

embriologia, realizou a avaliação dos blastocistos de acordo com a 

classificação de Gardner & Scofield, antes da biópsia de trofectoderma 

para os embriões com análise genética, e antes do congelamento, para o 

embrião sem análise genética (GARDNER, SCHOOLCRAFT, 1999). O 

procedimento de biópsia do trofectoderma havia sido realizado por 

embriologista sênior de acordo com as recomendações (KOKKALI, 

COTICCHIO, et al., 2020). As células obtidas do procedimento foram 

lavadas em tampão fosfato salino (PBS), coletadas em tubos estéreis. As 

amostras foram congeladas a -20ºC, armazenadas e enviadas para o 

Laboratório Igenomix Brasil para estudo com PGT-A e PGT-M. Os 

embriões foram criopreservados, conforme (ALMODIN, MINGUETTI-

CAMARA, et al., 2010). 

FASE I: Descongelamento e análise quanto a sobrevida, viabilidade e 

qualidade morfológica embrionária 

Os 23 blastocistos doados foram descongelados seguindo protocolo 

de Almodin e colaboradores (ALMODIN, MINGUETTI-CAMARA, et 

al., 2010). Os embriões foram mantidos com condições ideais de cultivo 

em meio GV Blast (Ingamed, Brasil) em incubadora de atmosfera 

umidificada com 5,0% de CO2 e 20% de O2 a 37 ºC, por  24 horas. Após 

esse período, a sobrevida embrionária foi avaliada morfologicamente no 

microscópio invertido Diaphot 300. Considerou-se embriões que 

sobreviveram ao procedimento aqueles que apresentaram menos de 50% 

de células degeneradas.  

Os embriões que sobreviveram ao procedimento foram avaliados 

quanto a viabilidade no microscópio invertido Diaphot 300. Considerou-
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se embriões viáveis aqueles blastocistos que apresentaram mais de 50% de 

expansão do blastocele. Os embriões viáveis foram avaliados por aspectos 

de qualidade, segundo classificação de Gardner & Scofield (GARDNER, 

SCHOOLCRAFT, 1999). 

O sistema de classificação foi composto pelo grau de expansão do 

blastocele, qualidade da MCI e trofectoderma. Os blastocistos receberam 

pontuação numérica de 1 a 6 com base em seu grau de expansão da 

blastocele e status de expansão: (1) blastocisto precoce, com blastocele 

com menos da metade do volume do embrião; (2) blastocisto, a blastocele 

é maior ou igual à metade o volume do embrião; (3) blastocisto completo, 

a blastocele preenche o embrião; (4) expandido, volume da blastocele é 

maior e a  zona pelúcida (ZP)  está afinada; (5) blastocisto eclodido, o 

trofectoderma começou a herniar através da ZP; (6) blastocisto eclodido, 

com embrião fora da ZP. Segunda etapa na pontuação dos blastocistos, 

com classificação a partir do grau 2 de expansão da blastocele, avaliou-se 

o aspecto da MCI e o trofectoderma em A, B e C.  Classificação MCI: A- 

células bem compactadas; B- células frouxamente agrupadas; C- poucas 

células. Classificação do trofectoderma: A- células formando um epitélio 

coesivo; B-poucas células formando um epitélio frouxo; C- poucas células 

grandes (GARDNER, 2000, GARDNER, SCHOOLCRAFT, 1999). 

FASE II: Manipulação embrionária com isolamento da massa 

celular interna ou remoção da zona pelúcida 

Aqueles embriões que apresentaram viabilidade e que foram 

avaliados morfologicamente, foram manipulados para tentativa de 

derivação de hESC. A manipulação do embrião variou dependendo da 

definição de MCI e qualidade do blastocisto. Embriões com MCI bem 

definida foram submetidos à dissecção da MCI por pulso de laser de alta 

precisão  (TURETSKY, AIZENMAN, et al., 2008). Em seguida, a MCI 
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foi transferida para a placa de cultura pré-tratada para expansão celular. 

Embriões sem a MCI definida ou com baixa qualidade morfológica 

tiveram a ZP removida por pulso de laser e manipulação mecânica. O 

embrião inteiro sem a ZP foi então transferido para a placa de cultura pré-

tratada para expansão celular. 

FASE III: Condição de cultivo para adesão e expansão das células-

tronco embrionárias 

Para o recebimento das MCI ou do embrião sem a ZP, as placas 

foram pré-tratadas com matriz de membrana basal. Para matriz, utilizou-

se na fase inicial de derivação, laminina recombinante 521 (Biolamina) e  

E-caderina (R&D Systems) diluídas na razão 9:1 com PBS (Dulbecco, 

Ingamed, Brasil). As placas de cultura foram tratadas a 37 ºC, por 2 horas, 

em concentração de 13,5 µg/mL de 521 laminina e 1,5 µg/mL de E-

caderina (DOMOGATSKAYA, RODIN, et al., 2012, RODIN, 

ANTONSSON, et al., 2014). Empregou-se meio de cultivo Mtser Plus, 

previamente aquecido a 37 ºC (LUDWIG, LEVENSTEIN, et al., 2006). 

As células foram mantidas em incubadora, com atmosfera controlada, 5% 

de CO2 e 5% de O2. A primeira troca de meio foi realizada após 48 horas, 

substituindo metade do volume por meio de cultivo fresco. Após essa 

primeira meia troca de meio, novas trocas foram realizadas a cada 48 horas, 

por meio de cultivo fresco previamente aquecido. A primeira passagem 

celular foi realizada mecanicamente, com 9 dias do plaqueamento. As 

colônias de hESC foram cortadas e transferidas para uma nova placa pré-

tratada, em área semelhante, e cultivadas com meio suplementado com 10 

µM de Rock inibidor (Y-27632). 

Novas colônias hESC foram passadas a cada 5-12 dias nas primeiras 

semanas. A partir da passagem 4, à medida que a cultura celular se tornou 

mais estável e homogênea, as passagens foram feitas em razão de divisão 
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de 1:2 realizadas com o reagente de dissociação (BAJPAI, 

LESPERANCE, et al., 2008), utilizando Matrigel (Corning) como matriz, 

e 10µm de Rock inibidor (Y-27632) no meio. Uma vez estabelecida a 

linhagem hESC, as células foram mantidas com agente de dissociação 

química, Matrigel como matriz e meio de cultivo com 1:500 Normocin 

(Invivogen). 

Na clínica de FIV, as células foram criopreservadas com Cryostor 

CS10 (Stemcell technologies), de acordo com as instruções do fabricante 

(RAMOS, MATHEW, et al., 2014). As células com o meio de 

criopreservação foram progressivamente resfriadas pelo seguinte 

programa de incubação: -20 ºC por 2 horas, seguido por -80ºC por 24 

horas, e armazenamento final em nitrogênio líquido a -196 ºC. 

FASE IV: Caracterização das células-tronco embrionárias 

As células congeladas foram levadas para o Laboratório do Centro 

de pesquisa sobre o genoma humano e genômica – USP, as quais foram 

descongeladas e mantidas em incubadora 5% de CO2 e 20% de O2 com 

meio de cultivo Mtser Plus, e Matrigel de matriz extracelular e 1:500 de 

Normocin. As células-tronco embrionárias foram avaliadas quanto ao 

potencial de pluripotência determinada pela expressão dos marcadores 

OCT4A, NANOG, SOX2 e SSEA4, em microscopia de 

imunofluorescência e citometria de fluxo.  

Para a análise de imunofluorescência, as hESC na passagem 7, 

foram cultivadas em câmaras de lâminas (Labtech,NUNC, ThermoFisher), 

fixadas com paraformaldeído 4%, por uma hora. As células foram então 

incubadas, durante a noite, a 4ºC, com mAb  Rabbit primário, nas seguintes 

diluições: 1:400 para OCT4A (OCT4A Cell Signaling, Massachusetts, 

EUA); 1:200 para NANOG (NANOG Cell Signaling, Massachusetts, 

EUA); 1:400 para SOX2 (SOX2 Cell Signaling, Massachusetts, EUA) e 
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1:10 para SSEA4 (SSEA4Alexa Fluor 488 Mouse, BD-Biosiences, EUA). 

No dia seguinte, as células foram lavadas três vezes com PBS e incubadas 

com anticorpos secundários, conjugados com Alexa-Fluor 488 Goat Anti-

Rabbit (ThermoFisher) e 1µg/mL de DAPI. As lâminas foram dispostas 

em meio de montagem VectaShield (Vector Laboratory, Burlingame, CA, 

EUA) e analisadas no microscópio confocal de fluorescência Zeiss LSM 

800. 

Para a citometria de fluxo, as células na passagem 7 foram fixadas 

com paraformaldeído a 4%, por uma hora, e incubadas por 24 horas a 4ºC, 

com mAb - Rabbit primário nas diluições: 1:200 para OCT4A (OCT4A 

Cell Signaling, Massachusetts, EUA); 1:100 para NANOG (NANOG Cell 

Signaling, Massachusetts, EUA); 1:300 para SOX2 (SOX2 Cell Signaling, 

Massachusetts, EUA) e 1:10 para SSEA4 (SSEA4Alexa Fluor 488 Mouse, 

BD-Biosiences, EUA). Após três lavagens, as células foram incubadas 

com anticorpos secundários, conjugados com Alexa-Fluor 488 Goat Anti-

Rabbit (ThermoFisher). A análise foi realizada com cinco mil eventos 

adquiridos com o citômetro de fluxo FACS ARIA II (BD Bioscience), e os 

resultados foram analisados com o software Flow Jo. 

A diferenciação espontânea in vitro de hESC foi analisada pela 

formação de corpos embrioides (CE) como descrito (ITSKOVITZ-

ELDOR, SCHULDINER, et al., 2000). As células hESC foram 

dissociadas e colocadas a uma concentração de 9000 células/poço, em uma 

placa de 96 poços de fundo redondo, de fixação ultrabaixa (Corning), em 

meio MTSer Plus. Após o quarto dia de crescimento, o meio foi trocado 

por um meio de diferenciação, contendo 80% de dulbecco's modified eagle 

medium (DMEM), com alta glicose (Gibco), 20% de soro fetal bovino 

(FBS) (Gibco), Glutamax 1X (Gilco) e solução antibiótico-antimicótica a 

1% (Gibco). Após uma semana de crescimento, foi avaliada a presença de 

células das três camadas germinativas por imunofluorescência. Os CE 
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foram fixados com paraformaldeído a 4%, por quinze minutos, e incubados 

durante a noite a 4ºC, com anticorpos primários, em uma diluição de 

1:1000. Os anticorpos primários utilizados foram: mesoderma-rabbit 

Brachyury (T) (Albacam, Reino Unido); endoderma-mouse FOXA4 

(Albacam, Reino Unido); ectoderma-rabbit PAX6 (Albacam, Reino 

Unido). No dia seguinte, os EC foram lavados três vezes e incubados por 

uma hora com anticorpos secundários de anti-rabbit Alexa Fluor 647 

(ThermoFisher) e anti-mouse Alexa Fluor 488 (ThermoFisher) na diluição 

de 1:1000. Os CE foram transferidos para uma placa com PBS, e as 

imagens foram capturadas imediatamente por microscopia confocal de 

fluorescência (Zeiss LSM 800). 

A avaliação cromossômica da hESC foi avaliada por multiplex 

ligation-dependent probe amplification (MLPA) e microarray 

comparative genomic hybridization (array-CGH). O DNA genômico foi 

extraído da linhagem de hESC (passagem 7) usando o mini kit QIAmp 

DNA (QIA Gen), de acordo com o protocolo do fabricante. O MLPA foi 

realizado com MLPA-MRC-Holland – Probemix P070 Subtomereres Mix 

1 (Salsa-MLPA) (AHN, MACKIE OGILVIE, et al., 2007), para avaliar a 

alteração em copy number variation (CNV), deleção e duplicação das 

regiões subteloméricas. O ensaio array-CGH (plataforma 180 K; Agilent 

Technologies, Inc., Santa Clara, CA, EUA) também foi realizado para 

investigar a presença de CNVs raras em todo o genoma, e a análise foi 

realizada usando o software Nexus Copy Number (Biodiscovery). 
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IV. Resultados 

 

FASE I: Resultado quanto ao descongelamento e análise quanto a 

sobrevida, viabilidade e qualidade morfológica embrionária 

 

Os embriões doados para o presente estudo foram avaliados 

morfologicamente após o descongelamento, cujo resultado encontra-se 

resumido na Tabela 1.  

 

Tabela 1.  Casuística dos 23 embriões avaliados neste estudo. E-embrião; Classificação 

do embrião de acordo com Gardner e Scofield (1999); PGT-A- teste genético pré-

implantacional para aneuploidias; PGT-M - teste genético pré-implantacional para 

doenças monogênicas; Q.M.E- qualidade morfológica embrionária N.S.- não 

sobrevida; N.V.- não viabilidade. 

Identificação 

dos embriões 

Q.M.E antes da 

biopsia de 

trofectoderma ou 

antes do 

congelamento 

Categoria do 

PGT 
Resultado do PGT 

Q.M.E após 24 

horas do 

descongelamento 

E-1 4BB PGT-A (-10) 4CC 

E-2 3BB PGT-A (+17+12-16+17) N.S. 

E-3 2BC PGT-A não informativo 2CC 

E-4 3BB PGT-A (+16+22) 3CC 

E-5 3BB PGT-A -5,-11,-13, XX N.S. 

E-6 4CC PGT-A (caótico) 4CC 

E-7 3BC PGT-A (-1+22) 3BC 

E-8 B1 PGT-A (-5p,+7,+22) B1 

E-9 5BC PGT-A (-19) 5BB 

E-10 5CC PGT-A (+11+16) 5BC 

E-11 6BB PGT-A (caótico) 6CC 
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E-12 3CC PGT-A (+22, XX) 4BC 

E-13 3BC PGT-A (-5p,-11p) 3CC 

E-14 4CB PGT-M 
 haplótipo de alto risco 

(em COL1A2) 
4CB 

E-15 4BC PGT-M 
 haplótipo de alto risco 

(em COL1A2) 
N.S. 

E-16 4CC PGT-M 
 haplótipo de alto risco 

(em COL1A2) 
N.S. 

E-17 4CC PGT-M 
 haplótipo de alto risco 

(em COL1A2) 
4CC 

E-18 4CC PGT-M 
 haplótipo de alto risco 

(em COL1A2) 
4CC 

E-19 3BC PGT-A (-4) 3BC 

E-20 4CC PGT-A (-4,-X0) N.S. 

E-21 3BB PGT-A (+1,+15,-21) N.V. 

E-22 4CC PGT-A (+3,-15,+16,-17,+22) N.S. 

E-23 4AA Não Sem análise genética 4AA 

 

 

Em relação ao parâmetro de qualidade morfológico desses 

blastocistos, levando-se em consideração o trofectoderma, após 24 horas 

do descongelamento, 75% (12/16) apresentaram baixa qualidade (BC e 
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CC), três embriões apresentaram qualidade intermediária (B1, CB e BB) e  

um embrião apresentou ótima qualidade (AA). 

FASE II: Resultado da manipulação embrionária com isolamento da 

massa celular interna ou remoção da zona pelúcida 

Dos 23 embriões avaliados, seis deles não sobreviveram ao 

procedimento de descongelamento, um embrião sobreviveu ao 

descongelamento, mas não apresentou viabilidade, e 16 embriões foram 

considerados viáveis e os avaliados quanto ao aspecto morfológico, tendo 

sido considerados adequados para manipulação. Nove desses 16 embriões 

viáveis foram submetidos à dissecção de MCI e depositados em placa pré-

tratada. Para os sete embriões viáveis restantes, as ZP foram removidas e 

os embriões inteiros foram depositados na placa pré-tratada.  

FASE III: Resultado da expansão das células-tronco embrionárias 

Observou-se baixa taxa de adesão de células embrionárias na placa 

de cultura. Apenas quatro dos 16 embriões depositados (25%) foram 

capazes de adesão inicial nas primeiras 48 horas. Notavelmente, esses 

quatro embriões que apresentaram adesão inicial (identificação do 

embrião: E-6; E-13; E-19; E-23) foram submetidos à dissecção de MCI. 

No entanto, em 96 horas de cultivo, em apenas um deles manteve células 

com capacidade de adesão e expansão. Essas células foram cultivadas, 

derivando uma linhagem de hESC estável, a qual foi nomeada, Si-10. Essa 

linhagem celular derivou-se do único embrião que apresentou ótima 

morfologia e que não havia sido submetido à manipulação prévia, com a 

biopsia de trofectoderma, para realização de teste genético. O resumo 

desses resultados é apresentado na Figura 1, esquematicamente.  
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Figura 1. Esquema de manipulação embrionária pós-descongelamento, viabilidade 

celular embrionária e capacidade de expansão in vitro. PGT- teste genético pré-

implantacional; MCI – massa celular interna; ZP- zona pelúcida. 

 

 As células pluripotentes, Si-10, apresentaram morfologia 

condizente com hESC (KIM, OH, et al., 2005). As células Si-10 

apresentaram morfologia compatível com pequenas células 

indiferenciadas e foram capazes de se expandir in vitro, gerando colônias 

celulares com morfologia típica de colônias de hESC (Figura 2). 
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Figura 2. Colônias de celulas Si-10 expandidas in vitro, exibindo morfologia típica de  

colônias de hESC (Imagens de células Si-10 capturadas pelo Sistema de Imagem 

Celular EVOS FL). 

FASE IV: Resultado quanto a caracterização das células-tronco 

embrionárias 

 As células foram avaliadas quanto a expressão de fatores de 

pluripotência por imunofluorescência (Figura 3 A, B, C e D) e citometria 

de fluxo (Figura 3 E). Esse último método revelou que 99,8%, 99,8%, 

99,8% e 92,1% das células Si-10 foram positivas para OCT4A, NANOG, 

SOX2 e SSEA4, respectivamente. 

 

 

 

 

 

10000 µm
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Figura 3. Expressão de marcadores de pluripotência em células Si-10. A expressão 

OCT4A (A), NANOG (B), SOX2 (C) e SSEA4 (D) foi detectada por 

imunofluorescência e citometria de fluxo (E). 

D - MERGE SSEA4 DAPI

DAPI

B - MERGE NANOG DAPI

C - MERGE SOX2 DAPI

A- MERGE OCT4A
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A linhagem estabelecida foi avaliada quanto ao potencial de 

diferenciação in vitro com a formação de corpos embrióides. Por análise 

de imunofluorescência, foi detectada a expressão de proteínas que são 

tipicamente expressas em células de cada uma das três camadas 

germinativas, endoderma (FOXA2), mesoderma (Brachyury) e ectoderma 

(PAX6). A Figura 4 mostra o aspecto morfológico dos CE formados após 

48 e 96 horas (Figura 4 A e B), e a expressão dos marcadores FOXA2, 

Brachyury e PAX6 em CE visualizados por microscopia de 

imunofluorescência (Figura 4 C e D). 

 

 

Figura 4. Corpos embrioides gerados por células Si-10 in vitro. Morfologia dos corpos 

embrioides (CE) após (A) 48 horas e (B) 96 horas. (C) Ensaio de imunofluorescência 

MERGE FOXA2 BRACHYURY DAPI

MERGE FOXA2 PAX6 DAPI

400 µm 400 µm

C

D

A B
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para detecção da expressão de FOXA2 e PAX6 em corpos embrióides (marcadores de 

endoderme e ectoderme, respectivamente); D: Ensaio de imunofluorescência para 

detecção de FOXA2 e Brachyury em corpos embrióides (marcadores de endoderme e 

mesoderme, respectivamente). 

 A análise do MLPA não detectou a presença de ganho ou perda de 

regiões cromossômicas subteloméricas na linhagem Si-10 (Figura 5A). 

Para intepretação da figura 5A, no intervalo entre as linhas azul e vermelha 

representou o conteúdo normal - 02 alelos de cada gene; no eixo X 

representadou a localização da sonda utilizada e no eixo Y o número de 

cópias ou alelos de cada gene avaliados. A avaliação genômica de CNV 

foi realizada por array-CGH, também não detectou alterações (Figura 5B). 

Para intepretação da figura 5B, o log2 com linhagem Si-10/controle normal 

com relação as sondas de microarray plotadas de acordo com suas 

coordenadas genômicas ao longo dos cromossomos - do braço curto ao 

braço longo (cada cor representou um cromossomo). O eixo Y representou 

a escala log2 do número de cópia (0 indicou regiões com número de cópia 

semelhante entre a linhagem celular e a amostra de controle; os valores 

positivos representaram ganhos; valores negativos representam perdas). 

Ambos os métodos indicam que células da linhagem Si-10 possui conteúdo 

cromossômico  euploide 46,XY. 
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Figura 5. Análise citogenética molecular de células-tronco embrionárias da linhagem  

Si-10, conforme avaliação por (A) MLPA. (B) Array-CGH - Perfil CNA da linhagem 

de células Si-10.  
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V. Discussão 

 

Embriões humanos em estágio de blastocisto que são descartados ou 

doados para pesquisa, na área de reprodução humana assistida, dado à 

detecção de alteração genética prevista em teste pré-implantacional podem 

ser preciosas fontes de células-tronco embrionárias. O uso de células 

pluripotentes na pesquisa básica pode prover conhecimento no campo de 

desenvolvimento embrionário, no período pré-implantacional (BEN-

YOSEF, MALCOV, et al., 2008). Além de ser de grande valia para 

impacto prático, na área do aconselhamento genético reprodutivo. Para 

tanto, é fundamental avaliar o impacto das alterações genéticas sobre a 

viabilidade e funcionalidade de embriões, sendo a derivação de linhagem 

de células-tronco embrionárias um importante indicador funcional. 

Atualmente existem poucos estudos que tentaram derivar linhagens de 

células-tronco embrionárias, a partir de blastocistos, com aneuplodia 

detectada no PGT por NGS (ZHOU, CHENG, et al., 2018).  

 O NGS é uma metodologia altamente precisa e sensível com baixas 

taxas de erro diagnóstico, apresentando resultados mais expressivos que 

outras técnicas utilizadas no PGT, como o FISH, por exemplo. O 

mosaicismo embrionário, o  qual pode ser originado a partir de um erro na 

divisão celular mitótica, durante o desenvolvimento embrionário,  pode 

resultar na formação de células com conteúdo cromossomicamente distinto 

(VERA-RODRIGUEZ, RUBIO, 2017). Embriões mosaicos podem levar 

a erros diagnósticos no PGT-A. A detecção do mosaicismo depende da 

acurácia do teste genético realizado, tipo e quantidade de amostra 

biopsiada (blastômero ou trofectoderma)  e artefatos de técnica 

(TAKEUCHI, 2021). A metodologia por FISH, normalmente, utiliza 

amostra obtida no dia três de desenvolvimento com a análise de um único 

blastômero. Essa metodologia apresenta limitações quanto à quantidade de 
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cromossomos estudados por vez. Habitualmente, realiza-se o estudo com 

apenas oito cromossomos por vez, aumentando o tempo de elaboração e 

análise  (TAKEUCHI, 2021). Essas limitações levam a uma maior taxa de 

erro diagnóstico, que pode explicar alguns relatos de obtenção de linhagens 

de células-tronco embrionárias euploides a partir de embriões aneuploides 

no PGT, analisado por FISH (LAVON, NARWANI, et al., 2008). 

  Metodologias alternativas oferecem uma análise simultânea mais 

ampla com os 23 pares de cromossomos, como é o caso da técnica array-

CGH e o NGS. Em relação a essas metodologias, ambas permitem a 

detecção de mosaicismo e alterações segmentares com maior precisão. A 

acurácia de detecção para o mosaicismo para ambas as metodologias é 

similar, a depender do limite de detecção estabelecido em cada plataforma. 

No campo das hESC,  alguns grupos conseguiram estabelecer linhagem de 

células euploides a partir de embriões aneuploides, detectados por array-

CGH  (FONSECA, COSTAS, et al., 2015).  

A derivação de uma linhagem pluripotente, a partir de embriões 

testados por NGS, foi realizada por poucos grupos (ZHOU, CHENG, et 

al., 2018). Nesse estudo, os autores que derivaram linhagem de hESC 

euploides partiram de embriões que possuíam aneuploidia segmentar, ou 

seja, duplicação ou deleção de segmentos cromossômicos (p ou q) e ditas 

como de novo. Esse fato nos leva à hipótese de que a pressão seletiva age 

em favor das células euploides viáveis, durante a expansão in vitro dos 

embriões mosaicos. Nesses casos, o mosaicismo poderia estar presente na 

massa celular interna e no trofectoderma ou apenas no trofectoderma. A 

pressão seletiva é conhecida na literatura, uma vez que células euploides 

normalmente possuem vantagem para expansão in vitro, em relação às 

células aneuploides, as quais expandem em uma velocidade menor, a 

depender da aneuploidia envolvida (LAVON, NARWANI, et al., 2008, 

SINGLA, IWAMOTO-STOHL, et al., 2020). 
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 A probabilidade de obtenção de linhagem de hESC a partir de 

embriões mosaicos, é maior se comparada com embriões que tiveram 

detecção de aneuploidia completa, envolvendo cromossomo inteiro. Zhou 

et al., 2018, derivaram duas linhagens de hESC a partir de embriões com 

aneuploidia segmentar, detectados por NGS (ZHOU, CHENG, et al., 

2018). Entretanto, o estudo mostrou que os embriões possuíram alteração 

de novo, a qual está relacionada a erros mitóticos portanto com maior 

probabilidade de serem de embriões mosaicos (GIRARDI, 

SERDAROGULLARI, et al., 2020). A probabilidade de obtenção de 

linhagem de hESC euploide de embrião com aneuploidia completa, 

envolvendo cromossomo inteiro detectada por NGS, é significativamente 

menor. É oportuno salientar que ainda não se conhecem estudos que 

relatem derivação de linhagens de hESC de embriões com aneuploidia 

completa, detectados por NGS.  

 Este projeto visou à possível contribuição para essa lacuna de 

conhecimento. Esta pesquisa buscou derivar linhagens de hESC de 21 

embriões aneuploides conforme PGT, pela metodologia NGS. Não foi 

possível a derivação de hESC desses embriões e duas hipóteses podem 

explicar esse resultado: (i) impacto negativo da alteração genética 

patogênica no desenvolvimento das células in vitro; (ii) qualidade 

morfológica do embrião. 

 A respeito do impacto da alteração genética patogênica detectada no 

PGT, 69% (16/23) de nossa coorte era composta por embriões aneuploides. 

Na literatura, alterações de aneuploidia como trissomia e monossomia, que 

são o tipo mais comum de aneuploidia, ocorrem em frequência 

relativamente semelhante em embriões no período de pré-implantação 

(FRAGOULI, ALFARAWATI, et al., 2013). Os cromossomos 15, 16, 18, 

21 e 22 são os mais frequentemente afetados. As monossomias estão 

relacionadas à não implantação embrionária e perda gestacional precoce. 
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Estudos mostram que embriões com monossomias de cromossomos 

autossômicos tendem a apresentar desvantagem de expansão in vitro 

(BIANCOTTI, NARWANI, et al., 2012). 

 As trissomias de autossomos também estão relacionadas à perda 

gestacional precoce. No entanto, diferentemente das monossomias de 

cromossomo autossomo, algumas delas podem originar nascido vivo 

(RODRIGUEZ-PURATA, LEE, et al., 2015). A derivação de linhagem 

hESC de embriões com trissomias é possível a depender do cromossomo 

extra envolvido, desde que o mesmo ofereça vantagem ao crescimento 

celular (LAVON, NARWANI, et al., 2008). Linhagens de hESC já foram 

geradas, a partir de embriões com trissomia do cromossomo 12, 20 e 21, 

diagnosticadas por análise de blastômero (BIANCOTTI, NARWANI, et 

al., 2012). No entanto, alguns estudos mostram que células aneuploides 

em embriões humanos tendem a apresentar desvantagens, em relação às 

células euploides, em termos de eficiência de expansão em cultura. Isso é 

particularmente observado para anormalidades cromossômicas de origem 

meiótica (VERLINSKY, ZECH, et al., 2009). 

 Em nosso trabalho, embriões com aneuploidia caótica, monossomia 

de 4 e perda parcial de 5p e 11p detectados por NGS, demonstraram uma 

adesão inicial, por 48 horas, in vitro. Porém, não foi possível estabelecer 

linhagem  hESC desses embriões. Em pesquisa de Popovic e 

colaboradores, o grupo utilizou crescimento estendido em cultura de 

embriões in vitro e correlacionaram o diagnóstico de PGT anterior. 

Embriões euploides, com trissomia e duplicação segmentar, foram mais 

propensos a permanecerem viáveis, quando aderidos até 12 dias após a 

fertilização. Em contraste, embriões com monossomias e múltiplas 

aberrações permaneceram aderidos na placa apenas até o dia 8 ou menos 

(POPOVIC, DHAENENS, et al., 2019). O estudo sugere letalidade de 
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monossomias autossômicas e múltiplas aberrações cromossômicas em 

embriões humanos pré-implantação, corroborando nossos dados. 

 Em relação à qualidade morfológica embrionária, em nosso estudo, 

75% (12/16) dos embriões em nossa coorte apresentaram baixa qualidade 

morfológica em período de 24 horas após o procedimento de 

descongelamento. A taxa de sobrevida dos embriões obtida em nosso 

trabalho -73% (17/23), foi ligeiramente inferior às relatadas em outros 

estudos que também utilizaram a técnica de vitrificação (taxa de 

sobrevivência em torno de 95%) (COBO, DE LOS SANTOS, et al., 2012). 

A diferença na taxa de sobrevida pode ser parcialmente explicada pela 

qualidade morfológica dos embriões. Em Cobo et al., 2012, a coorte do 

estudo foi composta principalmente por embriões com qualidade 

morfológica ótima ou satisfatória. Outro estudo usando embriões com 

baixa qualidade morfológica mostrou taxa de sobrevivência, em torno de 

70,6% (ARAN, SOLE, et al., 2012). Aparentemente, embriões de baixa 

qualidade podem ser mais sensíveis ao procedimento de vitrificação (REN, 

LIU, et al., 2012). 

 A qualidade morfológica do embrião também é um fator importante 

para a derivação da linhagem de células-tronco. Lerou et al relataram que 

a derivação de hESC é possível em embriões de baixa qualidade, porém 

com menor eficácia (LEROU, YABUUCHI, et al., 2008). A eficácia 

relatada da derivação de hESC desses embriões varia de 4,1 a 25% (LIU, 

YIN, et al., 2009, MATEIZEL, DE TEMMERMAN, et al., 2006, 

OLEARY, DUGGAL, et al., 2012). No entanto, a comparação eficaz entre 

laboratórios é difícil dada a variação na metodologia de derivação e tipo 

de amostra obtida (CORTES, SANCHEZ, et al., 2009). O tipo de amostra 

embrionária utilizada na pesquisa é crucial para a o sucesso da geração de 

linhagens celulares. Alguns estudos utilizaram embriões de FIV doados 

para pesquisa por causa de sua baixa qualidade morfológica. Outros 
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utilizam embriões com alteração PGT doados por causa de suas 

anormalidades genéticas. Essa diferença quanto à fonte embrionária 

utilizada na pesquisa pode refletir na taxa de sucesso da derivação. Sendo 

assim, pesquisas que utilizam embriões com  baixa qualidade morfológica 

e alterações genéticas identificadas no PGT precisam ser exploradas, como 

se fez neste trabalho.  

 A associação entre aneuploidia e qualidade morfológica 

embrionária foi alvo de interesse em alguns grupos, considerando embrião 

desde a fase inicial de desenvolvimento ao blastocisto (CAPALBO, 

RIENZI, et al., 2014, MUNNÉ, VELILLA, et al., 2005). Estudos relataram 

uma relação com melhor qualidade morfológica e a taxa de euploidia. 

Alfarawati e pesquisadores, relataram maior proporção de blastocisto 

euploide com qualidade A na massa celular interna e análise do 

trofectoderma. O grupo também observou maior taxa de expansão de 

blastocele com ampla expansão (com grau de expansão 5 e 6) nesses 

embriões (ALFARAWATI, FRAGOULI, et al., 2011).Wang e 

colaboradores também relataram relação para qualidade de grau C no 

trofectoderma associado à diminuição da taxa de euploidia (WANG, 

KORT, et al., 2018). Capalbo e colaboradores observaram que parâmetros 

morfológicos foram associados à euploidia em uma análise de regressão 

logística controlada. No entanto, nesse estudo não encontraram efeito na 

qualidade da massa celular interna (CAPALBO, RIENZI, et al., 2014).  

Essas observações devem ser interpretadas com cautela, uma vez 

que uma proporção significativa de embriões aneuploides pode atingir 

ótima qualidade morfológica, e alguns embriões euploides podem 

apresentar baixa qualidade. Em relação ao tipo de aneuploidia, Alfarawati 

et al, constatou que as trissomias eram comuns em embriões com alta 

qualidade morfológica, enquanto as monossomias eram mais comuns em 

padrão de baixa qualidade (ALFARAWATI, FRAGOULI, et al., 2011). 
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Para as aneuploidias complexas, Capalbo observou maior proporção de 

embriões com baixa qualidade morfológica (CAPALBO, RIENZI, et al., 

2014). Esses achados podem ser úteis na área de aconselhamento genético 

a pacientes de fertilização in vitro que devem receber embriões na 

transferência para cavidade intrauterina, com base no resultado da análise 

genética no PGT e qualidade morfológica. 

 Em relação ao aconselhamento genético na área de reprodução 

assistida, para pacientes que obtiveram apenas embriões anormais no PGT-

A é importante que elas recebam uma orientação adequada. O 

aconselhamento genético deve abordar os benefícios e riscos envolvendo 

embriões anormais, bem como a limitação dos testes genéticos de pré-

implantação (BESSER, MOUNTS, 2017). Os dados sobre resultado 

clínico após a transferência de embriões aneuploides e mosaicos estão 

sendo explorados com mais atenção na última década. Em relação à 

transferência de embrião mosaico, há pontos cruciais a serem 

considerados, como o tipo de alteração envolvida, grau de mosaicismo e 

cromossomo afetado e o risco de efeito adverso envolvido (CRAM, 

LEIGH, et al., 2019, GRATI, GALLAZZI, et al., 2018). Estudos mostram 

diferentes prognósticos de gravidez viável, dependendo do conteúdo 

genético do embrião: embrião normal/euploide (65%), embrião mosaico 

(35%) e embrião anormal (<4%) (MUNNÉ, VELILLA, et al., 2005). Em 

relação à transferência de embrião aneuploide, estudos mostram impacto 

clínico negativo para esses embriões (TIEGS, TAO, et al., 2021). O 

prognóstico de gestação para embriões mosaicos e euploides devem ser 

considerados com cautela, uma vez que outros autores discordam do baixo 

prognóstico para os embriões com mosaicismo <50%. Capalbo e 

pesquisadores não observaram diferença estatística na taxa de nascidos 

vivos e na taxa de perda gestacional entre embriões euploides e embriões 
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com mosaicismo de baixo (20-30%) e médio grau  (30-50%) (CAPALBO, 

POLI, et al., 2021). 

 Nossos achados indicam que embriões com baixa qualidade 

morfológica e com anormalidades genéticas no PGT por NGS geralmente 

apresentam potencial de expansão in vitro limitado. Esse dado pode 

contribuir indiretamente na área de aconselhamento genético, uma vez que 

o prognóstico para uma gravidez apresenta indicadores baixos. Baixa 

eficiência para expansão in vitro também foi observada para embriões com 

variante patogênica em gene específico. Em nossa coorte, haviam cinco 

embriões que apresentavam haplótipo de “alto risco”, com variante 

patogênica em COL1A2. A variante analisada nesse gene está associada à 

osteogênese imperfeita, uma rara doença autossômica dominante. De 

acordo com a literatura, não há linhagem de hESC disponível com mutação 

COL1A2, embora a capacidade de estabelecer uma linhagem de células-

tronco de pluripotência induzida (iPSC)  com variante em COL1A2 tenha 

sido demonstrada (ZHENG, LU, et al., 2020). Considerando a baixa 

qualidade morfológica nesses embriões, supõe-se que a qualidade 

morfológica pode ter sido o principal fator limitante para a derivação da 

linhagem hESC.  

 De acordo com esse dado, a única linhagem de hESC foi derivada 

de um embrião com ótima qualidade morfológica, sem informação prévia 

quanto ao PGT-A. Vale ressaltar que as condições de cultivo utilizadas 

para esse embrião foram as mesmas utilizadas para todos os outros 

embriões com anomalia genética e cromossômica detectadas no PGT, 

sugerindo a adequação das condições de expansão in vitro utilizadas. Essa 

nova linhagem de hESC, denominada Si-10, foi composta por células 

euplóides 46,XY. Este dado sugere que o embrião original era 

provavelmente euploide, embora a presença de mosaicismo não possa ser 

descartada, uma vez que para este embrião não foi realizado o PGT. 
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A pluripotência das células Si-10 foi evidenciada pela capacidade 

de autorrenovação in vitro, expressão de marcadores de pluripotência, 

capacidade de gerar corpos embrioides e de se diferenciar em células de 

origem endodérmica, mesodérmica e ectodérmica. Esses resultados 

indicam que a linhagem de hESC Si-10, é adequada para uso em pesquisas 

nas áreas de desenvolvimento humano, genética e terapia celular. Ao todo, 

nosso trabalho sugere que embriões com baixa qualidade morfológica e 

anormalidades genéticas apresentam capacidade limitada de expansão in 

vitro e derivação de linhagens de hESC para fins de pesquisa. 
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VI. Conclusões 
 

 

• Embriões com baixa qualidade morfológica e com 

anormalidades genéticas no PGT por NGS, doados para 

pesquisa,  apresentam potencial limitado de expansão in vitro 

e de geração de linhagem de células-tronco embrionárias; 

• Embrião com ótima qualidade morfológica, doado para 

pesquisa, demostrou capacidade de expansão in vitro e 

potencial de geração de linhagem de células-tronco 

embrionárias; 

• A linhagem celular derivada de embrião com ótima qualidade 

morfológica é composta por células que pluripotência 

demonstrada in vitro, construindo fonte importante de 

células-tronco embrionárias para o campo da pesquisa básica. 
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VII. Resumo 

 

As células-tronco embrionárias humanas (hESC) são um recurso 

precioso para pesquisadores que estudam biologia celular do 

desenvolvimento e terapia celular. Eles podem ser obtidos de embriões 

doados por tempo excedido de armazenamento congelado estipulado pela 

legislação ou por possuir anormalidades genéticas detectadas em teste 

genético pré-implantacional (PGT). No entanto, existem poucos estudos 

relatando a viabilidade de derivar linhagens de hESC de embriões com 

baixa qualidade morfológica e com anormalidades genéticas detectadas no 

PGT. 

 Este estudo foi prospectivo e realizado de fevereiro de 2020 a abril de 

2021 com 23 blastocistos humanos doados para pesquisa. Os embriões 

foram avaliados morfologicamente antes do procedimento de biópsia do 

trofectoderma ou congelamento e 24 horas após o descongelamento. Os 

embriões foram descongelados e colocados em condições de cultura 

apropriadas para a geração de hESC. A linhagem hESC foi avaliada com 

potencial de pluripotência por imunofluorescência, citometria de fluxo e 

diferenciação espontânea in vitro. A presença de aneuploidia foi avaliada 

por multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) e 

microarray comparative genomic hybridization (array-CGH). 

Dezessete blastocistos sobreviveram ao procedimento de 

descongelamento, dezesseis deles apresentaram viabilidade. Em relação a 

qualidade morfológica embrionária, com 24 horas após o 

descongelamento, 75% deles apresentaram baixa qualidade. Apenas um 

embrião, com ótima qualidade morfológica, que não foi realizado o PGT, 

foi capaz de gerar uma nova linhagem de hESC. A caracterização adicional 

da linha hESC revelou células-tronco euploides totalmente funcionais com 

pluripotência preservada. Esta linhagem de células euploides pode ser um 
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recurso útil para o desenvolvimento humano e pesquisa básica. Embriões 

com baixa qualidade morfológica e com anormalidades genéticas no PGT, 

apresentam potencial limitado de expansão in vitro e de geração de 

linhagem de células-tronco embrionárias. 
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VIII. Abstract 

Human embryonic stem cells (hESC) are a precious resource for 

researchers studying developmental cell biology and cell therapy. They 

can be obtained from donated embryos with exceeding frozen storage 

time stipulated by legislation or the ones with genetic abnormalities 

detected in preimplantation genetic testing (PGT). However, there are 

few studies reporting the feasibility of deriving hESC lines from 

embryos with low morphological quality with genetic abnormalities in 

the PGT. 

 This study was prospective and conducted from February 2020 to 

April 2021 with 23 human blastocysts donated for research. Embryos 

were morphologically evaluated before the trophectoderm biopsy or 

freezing procedure and 24 hours after thawing procedure. Embryos 

were thawed and placed in appropriate culture conditions for the 

generation of hESC. The hESC line was evaluated for pluripotency 

potential by immunofluorescence, flow cytometry, spontaneous 

differentiation in vitro. Presence of aneuploidy was evaluated by 

multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) and 

microarray comparative genomic hybridization (array-CGH). 

Seventeen blastocysts survived the thawing procedure, sixteen of 

them showed viability. Regarding the embryonic morphological 

quality, 24 hours after thawing, 75% of them presented low quality. 

Only one embryo, with excellent morphological quality, which was not 

submitted to PGT, was able to generate a new hESC lineage. Further 

characterization of the hESC line revealed fully functional euploid stem 

cells with preserved pluripotency. This euploid cell line could be a 

useful resource for human development and basic research. Embryos 

with low morphological quality and with genetic abnormalities in PGT, 



 48 

have limited potential for in vitro expansion and generation of 

embryonic stem cell line. 
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