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RESUMO 

Cariótipo é um conjunto de cromossomos típicos de uma espécie, sendo 

estes classificados quanto à posição do centrômero. Nos seres humanos, as células 

somáticas apresentam 46 cromossomos, sendo estes agrupados em 23 pares e, 22 

destes pares são autossômicos, determinando características gerais do indivíduo e 1 

par é alossômico sexual, diferenciando os sexos,  macho (XY) de fêmea (XX). 

Os cromossomos metafásicos são adequados para analisar o cariótipo do 

indivíduo, já que apresentam elevado grau de condensação, possibilitando melhor 

estudo da contagem do número diplóide, definição da morfologia e a identificação 

dos cromossomos sexuais em análises convencionais ou especiais. Para realizar 

esse estudo cromossômico, inicia-se partindo de uma amostra de sangue, as células 

são isoladas e são submetidas a tratamento com colchicina, substância que altera a 

formação das fibras do fuso, interrompendo a divisão celular na etapa de metáfase. 

Tais células são colocadas em solução hipotônica e lisadas sobre uma lâmina, 

espalhando assim seus cromossomos. 

INTRODUÇÃO 

Os cromossomos metafásicos mitóticos são adequados para análise de 

cariótipo, devido ao seu elevado grau de condensação e espalhamento em 

metáfase, o que facilita a contagem do número diplóide, a definição de morfologia e 

a identificação dos cromossomos sexuais. Tais cromossomos, obtidos por diferentes 

técnicas de preparação citológica, são utilizados tanto para análise convencional 

como para as identificações cromossômicas especiais. 

A técnica mais usada para estudo de cariótipo humano é o cultivo de linfócitos de 

sangue circulante periférico. Tal técnica tem a vantagem de oferecer grande número 

de metáfases em apenas três dias e elimina a necessidade de biópsias, como ocorre 

no cultivo de fibroblastos. No cultivo de linfócitos emprega-se um agente mitogênico, 

que estimula a atividade mitótica e tem ação aglutinante sobre as hemácias. Nesse 

cultivo, use apenas 1 ml de plasma. Para evitar contaminação do material, todo o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colchicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomos


processo deve ser feito sob a mais completa condição de assepsia. Toda a 

manipulação com o meio de cultura, o soro bovino fetal e o sangue, deve ser feita 

em fluxo laminar. No caso de cultivo de linfócitos de pequenos mamíferos, a 

diferença consiste apenas no tempo de cultivo (de 72 a 96 horas) devendo esse 

tempo ser testado para cada espécie. 

 

OBJETIVOS 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo padronizar a macrotécnica 

para o cultivo de linfócitos, visando auxiliar em estudos e práticas realizadas pelo 

Centro Integrado de Biologia Molecular (CIBmol) da Universidade Anhembi Morumbi. 
 

METODOLOGIA 

Será realizada a coleta de sangue, utilizando uma seringa com posterior 

separação gravimétrica, ficando os linfócitos no plasma sobrenadante. Será 

transferido 1 ml do plasma para um frasco de cultura contendo 10 ml de meio de 

cultura, contendo 0,2 ml de fitohemaglutinina (preparada conforme indicado pelo 

fabricante) suplementado com 20% de soro fetal bovino, Penicilina (10.000U/ml), 

Estreptomicina (10 mg/ml) e, também, a Glutamina-A (29 mg/ml). A garrafa será 

incubada em estufa a 37 °C por 72 horas. 

Após 71 horas de cultivo, serão adicionada 3 gotas de colchicina. Ao término 

das 72 horas de cultivo, o material será centrifugado por 5 minutos. Ao final da 

centrifugação, o sobrenadante será eliminado, evitando qualquer agitação no 

sedimento celular. Serão adicionados 5 ml de solução hipotônica, homogenizados e 

o tubo ficará na estufa a 37 °C por 10 minutos. Após os 10 minutos, o material será 

centrifugado novamente e, então, o sobrenadante será eliminado e no material 

restante no tubo serão colocados 5 ml de fixador e então a solução será 

homogenizada. Tal procedimento será repetido por duas vezes. 

O sedimento será ressuspendido em fixador e serão adicionadas duas gotas 

da suspensão em cada lâmina. Para obter uma lâmina de melhor qualidade, o 

material deve ser pingado, em lâmina extremamente limpa e inclinada, a uma 

distância de aproximadamente 30 cm, deixar secando ao ambiente. Cada lâmina 

deve ser identificada com lápis diamante ou caneta para retroprojetor. Estas lâminas 

serão coradas com Giemsa a 5%, durante 5 minutos.  



 Um resumo do procedimento encontra-se no fluxograma abaixo, por ser uma 

ferramenta para melhor compreensão das etapas do processo: 

 

Figura 1- Fluxograma do Processo: O esquema acima mostra, simplificadamente, as 

etapas a serem seguidas para executar a macrotécnica, facilitando o desenvolvimento da 

prática a ser realizada pelo alunos. 

DESENVOLVIMENTO  

Com uma seringa previamente umedecida de heparina, foram coletados 5 ml 

de sangue. A seringa permaneceu em posição vertical com a agulha para cima até 

que, por gravitação, ocorresse a sedimentação das hemácias, os linfócitos ficaram 

separados no plasma sobrenadante. Então, 1 ml do plasma foi transferido, com a 

própria seringa, para um frasco de cultura contendo 10 ml de meio completo (meio 

RPMI 1640 da Sigma, suplementado com 20% de soro fetal bovino), sendo que este 

meio continha 0,2 ml de fitohemaglutinina (preparada conforme indicado pelo 

fabricante). 

Os antibióticos Penicilina (10.000U/ml), Estreptomicina (10 mg/ml) e, também, 

a Glutamina-A (29 mg/ml) foram adicionados a este meio, utilizando o pipetador 

automático handystep da Brand com ponteira descartável. O frasco foi bem fechado, 



e a este frasco foi colocada uma etiqueta de identificação. Após a identificação, tal 

frasco foi encaminhado para uma estufa de incubação biológica Binder, a 37 °C, 

onde permaneceu por 72 horas. 

Após 71 horas de cultivo, com auxilio de pipeta Pasteur, adicionou-se 3 gotas 

de colchicina 0,0016% e o material agiu por 1 hora. Ao completar 72 horas de 

cultivo, o material foi dividido em duas alíquotas para dois distintos tubos de 

centrífuga, identificados como Alíquota 1 e Alíquota 2. O tubo contendo a Alíquota 1 

foi centrifugado em uma centrífuga Baby II (Quims), a 2400 rpm durante 5 minutos. 

O sobrenadante foi eliminado sem agitar o sedimento celular. Ao material, adicionou-

se 5 ml de solução hipotônica (KCl 0,075M), homogenizou-se e foi encaminhado 

para a estufa a 37 °C por 10 minutos. O material foi centrifugado novamente por 5 

minutos a 2400 rpm, eliminou-se o sobrenadante e, ao material restante, colocou-se 

5 ml de fixador (metanol-ácido acético, 3:1) e homogenizou-se. Tal  procedimento foi 

repetido duas vezes. 

O tubo contendo a Alíquota 2 foi centrifugado em uma centrifuga Baby II 

(Quims), a 3600 rpm durante 5 minutos. O sobrenadante foi eliminado sem agitar o 

sedimento celular. Ao material, adicionou-se 5 ml de solução hipotônica (KCl 

0,075M), homogenizou-se e foi encaminhado para a estufa a 37 °C por 10 minutos. 

O material foi centrifugado novamente por 5 minutos a 3600 rpm, eliminou-se o 

sobrenadante e, ao material restante, colocou-se 5 ml de fixador (metanol-ácido 

acético, 3:1) e homogenizou-se. Tal  procedimento foi repetido duas vezes. 

O sedimento foi ressuspendido em 0,5 a 1 ml de fixador fresco e pingou-se 

duas gotas de cada suspensão em distintas lâminas. Para obter uma lâmina de 

melhor qualidade, o material foi pingado em lâmina extremamente limpa e inclinada 

a uma distância de, mais ou menos, 30 cm. Aguardou-se a lâmina secar para depois 

identificá-la com lápis diamante ou caneta para retroprojetor. Cada lâmina foi corada 

com Giemsa a 5%, durante 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

      

         Figura 2A    Figura 2B          Figura 2C 
Figuras 2A, 2B, 2C – Cromossomos após a coloração com Giemsa 5%, durante a fase de 

metáfase, observados através do microscópio.  

 

As figuras 2A, 2B e 2C ilustram os resultados para a centrifugação à 3600 

rpm. Nota-se que a padronização da macrotécnica é efetiva para o cultivo de 

linfócitos, visto que foram obtidas células no estágio de metáfase da divisão celular, 

sendo esse o estágio em que o DNA está em grau máximo de condensação, 

possibilitando a observação de cromossomos através da utilização do microscópio. 

O que permite a observação dessa fase é a utilização da colchicina, que inibe a 

formação do fuso mitótico na metáfase, logo a célula não entra no próximo estágio 

de divisão. A centrifugação a 2400rpm não gerou resultados densos o suficiente 

para visualizar as células em ciclo, a isso atribui-se a baixa velocidade que não 

permitiu que ocorresse um melhor acomodamento celular no fundo do tubo de 

centrífuga. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar este projeto, padronizou-se a macrotécnica para cultivar linfócitos 

nos laboratórios da Universidade Anhembi Morumbi, auxiliando na metodologia de 

outros estudos e no desenvolvimento de aulas práticas para cursos de Ciências da 

Saúde. 
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