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Médicos do Porto
ganham prémio
Estudo visa aumentar sucesso das fertilizações in vitro
Dois médicos do Porto estão a desen
volver um método que se espera vir a
aumentar a taxa de sucesso das fertili

zações in vitro que actualmente é de
apenas 30 A investigação foi agora
distinguida com um importante prémio
internacional novalorde 120 mil euros
João Luís SilvaCarvalho e Hen

rique Almeida investigadores da
Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Porto e do Centro de
Estudos e Tratamento da Infertili
dade foram os primeiros portu
gueses a ganhar o Grant for Fer
tility Innovation um prémio in
ternacional atribuído aos projec
tos mais inovadores no campo da
medicina de reprodução
Há já cinco anos que estes dois

médicos estudamos factores que
interferem com a qualidade dos
óvulos as células reprodutoras fe
mininas que depois de fecunda
das comos espermatozóides cé
lulas reprodutoras masculinas
dão origem ao embrião
A qualidade do óvulo é um as

pecto central na reprodução
porque dele depende emgrande
medida a concretização da gra
videz Isto porque é o óvulo que
selecciona entre os cerca de cem
milhões de espermatozóides que
o disputam aquele que o vai fe

cundar e também qual contribui
mais para constituição do em
brião O espermatozóide contri
bui apenas commetade da carga
genética tudo o resto compete
ao óvulo explica João Silva Car
valho
Quando osmédicos estão reali

zar as fertilizações in vitro esco
lhem os óvulos com base em cri
térios morfológicos observáveis
 como a dimensão e o aspecto

que se têm revelado porém insu
ficientes para determinar a sua ca

pacidade funcional Isto é se vão
ou não dar origem a umagravidez
de sucesso Prova disso é que ape
nas 30 das fertilizações in vitro
resultam em gravidez
O que os dois investigadores do

Porto estão a fazer é desenvolver

marcadoresmoleculares que se
esperammais objectivos e fiáveis
 para determinar aqualidade dos
óvulos Para isso estudar a rela
ção dos óvulos com as células que
o rodeiam cumulus oophorus e

a utilização de oxigénio por parte
das células oxidação biológica
Já sabemos que há duas enzimas
que interferem na qualidade dos
óvulos Mas vamos analisar mais
80 genes sublinhaHenriqueAl
meida

Teste dentro de alguns anos
O objectivo final é criar um teste
à qualidade dos óvulos para utili
zação clínica nos tratamentos de
reproduçãomedicamente assisti
da de forma a optimizar os resul
tados Os investigadores acredi
tam que dentro de quatro anos
será possível avaliar os óvulos e
apenas fertilizar aqueles que apre
sentam as melhores condições de
originar uma gravidez
A ambição de João Silva Car

valho vai ainda mais longe criar
um simples teste ao sangue que
permita predizer se a mulher é
uma boa candidata a fertilização
in vitro
De acordo com um estudo na

cional realizado há dois anos 10
dos casais sofrem de infertilidade
sendo que 60 a 70 dos casos de
vem se a problemas damulher A
falência da ovulação obstrução
das trompas doenças do útero e
endometriose são algumas das
causas mais frequentes de inferti
lidade feminina
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