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1-Resumo 

    Introdução: Desde a primeira Fertilização in vitro, poucos avanços 

foram obtidos em relação aos critérios de seleção embrionária. Até hoje, a 

seleção embrionária é feita por critérios morfológicos que pouco informam 

sobre a real qualidade do embrião e sua capacidade implantacional.  Este 

trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente que teve os meios 

de cultivo de seus embriões analisados para determinação da concentração de 

piruvato e lactato, além dos critérios morfológicos. 

Metodologia: Paciente 33 anos submetida a ciclo de estimulação 

ovariana. Foram coletados 6 oócitos, posteriormente fecundados por Injeção 

Intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI), originando 6 embriões cultivados 

em meio contínuo por 3 dias e congelados. As microgotas de meio de cultivo 

de cada embrião foram analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada a 

Espectrômetro de Massas (CG-EM) para a quantificação da concentração de 

piruvato e lactato, comparando-os com as dosagens da microgota controle 

(sem cultivo embrionário). 

Desenvolvimento: Realizado no Centro de Reprodução Humana (CRH) 

da clinica ana bartmann em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP) no período de agosto de 2014 a junho de 2015. Os pesquisadores e 

alunos estiveram envolvidos em todas as etapas do processo, desde as etapas 

clínicas até as laboratoriais. 

Resultados: Dos 6 embriões, obtivemos 1 embrião de classe 8A com 

consumo de piruvato de 10,43% e produção de lactato de 2,5% e outro de 

classe 8B com consumo de piruvato de 10,54% e produção de lactato de 

3,11% - ambos não resistiram ao descongelamento. Outros 2 embriões foram 

então descongelados, ambos de classe 8B, o primeiro com consumo de 

piruvato de 9,91% e produção de lactato de 0,84% e o segundo com consumo 

de piruvato de 8,81% e produção de lactato de 0,92%. Ambos foram 

transferidos e não houve implantação. Os 2 embriões restantes foram então 

descongelados, um de classe 6B com consumo de piruvato de 8,41% e 

produção de lactato 0,0% e o outro de classe 7B com consumo de piruvato de 



8,75% e produção de lactato 0,39%. Ambos foram transferidos, obtendo-se 

gestação de um deles. 

Considerações Finais: Embora não se possam tirar conclusões a partir 

de um único relato de caso, podemos observar que os embriões com alto 

consumo de piruvato e alta produção de lactato mostraram relação inversa com 

potencial de implantação e gestação clínica. 



2-Introdução 

   A reprodução assistida (RA) é uma área do conhecimento que 

apresentou constantes avanços ao longo dos anos. Apesar disso, os índices de 

sucesso dos tratamentos de RA giram em torno de 35-40% (Kissim, 2014) e 

poucos avanços foram obtidos em relação aos critérios de seleção embrionária. 

Ainda hoje utilizamos critérios meramente morfológicos para a seleção de 

embriões, tais como a simetria e a quantidade dos blastômeros encontrados 

em cada embrião. Tal classificação nos diz pouco sobre o verdadeiro potencial 

implantacional desses embriões (Dzik, 2012; Devreker,2007). 

   Atualmente vários estudos têm sido realizados à procura de novas 

formas para a seleção dos embriões. Destacamos como forte preditor da 

qualidade embrionária, a sua atividade metabólica, uma vez que a viabilidade 

embrionária e o seu potencial de implantação estão intimamente relacionados 

ao metabolismo dos embriões (Dzik, 2012).  

Em um ciclo de RA, a paciente é estimulada a produzir vários óvulos, 

que são captados e fecundados formando embriões. Os embriões são então 

analisados e classificados de acordo com seu padrão morfológico. Os embriões 

cujos escores morfológicos são maiores geralmente são selecionados antes 

para transferência intrauterina.  

Como o escore morfológico pouco informa sobre a qualidade 

embrionária, é comum observarmos embriões com excelentes escores não 

implantarem e embriões com classificação ruim gerarem lindos bebês. Por isso, 

a tendência atual é associar critérios morfológicos e metabólicos para seleção 

dos embriões. 

Sabe-se que o embrião utiliza vias de metabolização aeróbia e 

anaeróbia para produção de energia (Whitten, 1957). Sendo assim destacamos 

o papel do piruvato e do lactato na avaliação da qualidade embrionária. 

Experimentos conduzidos ainda nas décadas de 1950 e 1960 mostraram 

que embriões de camundongos em estágios anteriores a 8 células não eram 

capazes de utilizar glicose como fonte de energia (Whitten, 1957). Biggers et al. 



(1967) demonstraram que ainda durante o desenvolvimento dos oócitos ocorre 

uma restrição da via glicolítica. Desta forma, a produção de energia após a 

fertilização e durante o desenvolvimento embrionário inicial fica restrita ao uso 

de piruvato, um subproduto da glicólise que é diretamente convertido em acetil-

coenzima A e utilizado no ciclo de Krebs (Botros, 1998). O piruvato é 

consumido pelo embrião principalmente na fase de mórula (Turner, 1994; 

Conaghan, 1993). 

Quantidades aumentadas de lactato são sintetizadas no 

desenvolvimento embrionário (Gott, 1990). Pesquisas sugerem que a elevada 

produção de lactato por embriões no estágio de pré-implantação seja uma 

adaptação às condições de cultivo, e quanto maior for a produção, melhores 

são as condições adaptativas.  

Desta forma, o piruvato é a única fonte de energia utilizada pelo embrião 

em sua primeira divisão mitótica, sendo assim essencial para o 

desenvolvimento no período imediatamente após a fecundação (Biggers et al., 

1967). Lane & Gardner (2000) sugerem que as diferenças encontradas na 

utilização de piruvato ou lactato nos diferentes estágios do desenvolvimento se 

devem a diferenças na regulação de lactato desidrogenase (LDH). Esta enzima 

catalisa a oxidação do lactato por uma molécula NAD+ levando à formação de 

piruvato e NADH e vice-versa, permitindo à célula obter piruvato a partir de 

uma única reação, ou seja, de forma mais simples do que a série de reações 

necessárias à glicólise.  

 Diante desses fatos, concluímos que quanto maior a capacidade 

metabólica de um embrião, melhor será sua qualidade. Assim, um embrião com 

alta capacidade metabólica deve a priori apresentar, ao analisarmos sua 

bioquímica, baixa concentração de piruvato e alta concentração de lactato. 



3-Metodologia  

  Neste relato de caso, apresentamos uma paciente com 33 anos, 

casada com homem de 29 anos, que foi submetida a ciclo de estimulação 

ovariana com protocolo padrão (chamado agonista retard) e ICSI (injeção 

intracitoplasmática de espermatozóide). A causa da infertilidade era masculina 

(oligospermia moderada). 

Ao final da estimulação ovariana, foram coletados 6 oócitos e realizado 

procedimento de ICSI, originando 6 embriões. Os embriões provenientes dos 

ciclos de RA foram cultivados em meio Life Global Total® (Life Global®, 

Guilford-CT, USA) por 3 dias sem troca de banho. No terceiro dia de cultivo, 

foram fotografados e analisados morfologicamente. Ao mesmo tempo, foi 

realizada a dosagem de piruvato e lactato em 40uL de meio de cultura. Os 

embriões foram cultivados em microgotas individuais, sem troca de banhos. No 

primeiro dia de cultivo (D1), foi montado em uma placa de cultivo falcon 

353002, oito microgotas laterais e uma microgota central contendo 40uL de 

meio Life Global Total® suplementado, coberto com 5mL de óleo mineral 

(Irvine Scientific – Santa Ana, CA). Os embriões ficaram em cultivo nas 8 

microgotas laterais e a microgota central sem cultivo embrionário durante três 

dias (gota controle). No terceiro dia (D3), os embriões foram avaliados 

morfologicamente pela manhã segundo o critério de Veeck (1986); foram 

trocados para uma nova placa de cultivo. As microgotas da placa cultivada 

anteriormente, coletadas separadamente após retirada total do óleo mineral, 

foram analisadas avaliando-se os níveis de Piruvato e Lactato, primeiramente 

na gota central (sem cultivo embrionário) e posteriormente nas demais 

microgotas onde houve o cultivo. Foram comparados os níveis metabólicos 

encontrados na microgota central e nas microgotas onde houve cultivo, e 

avaliado o consumo e produção dos metabólitos encontrados, montando um 

perfil metabólico de cada embrião.  

 O monitoramento clínico simultâneo de lactato e piruvato pela técnica 

de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetria de massa (CG-EM) 

necessitou de uma derivatização prévia da amostra, por isso,  foi adicionado 

1mL de etanol em 30µL do meio de cultivo, seguido de centrifugação. O 



sobrenadante foi transferido para um frasco de vidro e evaporado. O material 

foi redissolvido em 50µL de piridina, 50µL do reagente silanizante BSTFA (bis 

(trimethylsilyl) tri-fluoroacetamide – SUPELCO), 20,5 µl de TMCS 

(Clorometiltrimetilsilano 98% - ALDRICH), e aquecido a 50ºC por 15 minutos. 

Após a silanização, foram dosadas as concentrações destes metabolitos no 

meio de cultivo, através da técnica CG-EM. Os embriões foram congelados 

para posterior transferência. 

Na primeira transferência, após o preparo endometrial, dois embriões 

não sobreviveram ao descongelamento e outros dois foram transferidos porem 

não ocorreu gestação. Na segunda transferência, após um novo preparo 

endometrial, foram transferidos os outros dois embriões que restaram, 

ocorrendo gestação única 

  



4-Desenvolvimento 

O trabalho de pesquisa foi realizado no Centro de Reprodução Humana 

da clínica ana bartmann em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP) entre os meses agosto de 2014 e junho de 2015. O caso 

apresentado faz parte de um grupo de pacientes de uma pesquisa prospectiva 

controlada que está atualmente em andamento. 

Os pesquisadores e alunos estiveram envolvidos em todas as etapas do 

desenvolvimento do caso aqui relatado, desde as etapas clínicas como 

avaliação clínica da paciente, estimulação ovariana e captação oocitária no 

Centro Cirúrgico do Hospital Electro Bonini, até as etapas laboratoriais como a 

determinação da classificação morfológica, coleta do meio de cultivo 

embrionário, silanização e análise dos compostos no Cromatógrafo acoplado 

ao Espectrômetro de Massas. A análise metabólica foi realizada no 

Departamento de Biotecnologia da UNAERP. 



5- Resultados 

Dos 6 embriões obtidos pelo procedimento de ICSI (tabela 1): obtivemos 

1 embrião classe 8A com um consumo de piruvato de 10,43% e produção de 

2,5% de lactato, em relação a gota controle, que não sobreviveu ao 

aquecimento. Um embrião classe 8B com um consumo de piruvato de 10,54% 

e uma produção de lactato de 3,11% em relação a gota controle, que também 

não sobreviveu ao aquecimento. Um embrião classe 8B com consumo de 

piruvato de 9,91% e produção de lactato de 0,84% em relação a gota controle. 

Um embrião classe 8B com consumo de piruvato de 8,81% e produção de 

lactato de 0,92% em relação a controle. Esses dois últimos foram transferidos 

porém sem gestação clínica. Um embrião classe 6B com consumo de piruvato 

de 8,41% e produção de lactato de 0,00% em relação a gota controle. Um 

embrião classe 7B com consumo de piruvato de 8,75% e produção de lactato 

de 0,39% em relação a gota controle. Esses dois últimos embriões foram 

transferidos e obtivemos gestação de único feto. 

 

            Tabela 1: Análise morfológica e metabólica dos embriões coletados. 

Embrião 
Classificação 
Morfológica 

Concentração 
de Piruvato 

Concentração 
de Lactato 

Resultado 

1 8ª ↓10,43% ↑2,5% 
não resistiu ao 

descongelamento 

2 8B ↓10,54% ↑3,11% 
não resistiu ao 

descongelamento 

3 8B ↓9,91% ↑0,84% 
falha de implantação 

 

4 8B ↓8,81% ↑0,92% 
falha de implantação 

 

5 6B ↓8,41% 0% 
provável implantação 

 

6 7B ↓8,75% ↑0,39% provável implantação 



6- Considerações Finais 

 Embora não se possam tirar conclusões a partir de um único relato de 

caso - razão pelo qual este é um estudo descritivo -, podemos observar que os 

embriões com alto consumo de piruvato e alta produção de lactato mostraram 

relação inversa com potencial de implantação e gestação clínica. São 

necessários estudos adicionais para validar essas observações, porém 

algumas considerações devem ser feitas. A primeira delas refere-se ao 

conceito de “melhor embrião”. Estudos com metodologia de “time lapse”, por 

exemplo, demonstraram que embriões com alta velocidade de desenvolvimento 

possuem maior potencial implantacional (Bulgarelli et al, 2013). Não está 

estabelecido, por outro lado, até o momento, qual perfil metabólico um embrião 

de qualidade deve ter. É possível que as taxas de consumo do piruvato e de 

produção de lactato não precisem ser elevadas como se supõe em tese. Ou 

que as proporções entre os metabólitos sejam mais importantes do que as 

concentrações isoladas de cada um deles. 
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