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CROMOSSOMOS HUMANOS 
 
O avanço da citogenética humana tem 

dependido de modo importante de fatores 
técnicos.  O cariótipo humano originalmente 
descrito tinha 48 cromossomos. É possível 
que a tecnologia empregada tenha 
impossibilitado uma determinação correta, o 
que aconteceu em 1956, simultaneamente por 
Tjeio e Levan e Ford e Hamerton, os quais 
registraram o número diplóide correto das 
células somáticas e espermatócitos: 46 
cromossomos nas células do corpo e 23 
bivalentes nos gametas.  

A era moderna da citogenética, que 
inclui métodos moleculares, foi iniciada pelo 
desenvolvimento de quatro metodologias: (1) 
a descoberta do espalhamento cromossômico 
por meio de tratamento hipotônico, 
permitindo a determinação acurada do 
número e da morfologia dos cromossomos; 
(2) o desenvolvimento das técnicas de 
bandamento cromossômico, que permitiu a 
identificação dos cromossomos homólogos 
(dentro da espécie) e homoeólogos (entre 
espécies); (3) o desenvolvimento de técnicas 
de hibridização in situ (ISH) com sondas de 
DNA marcadas, que permite a identificação 
de seqüências específicas e a sua localização 
nos cromossomos; e (4) o uso de imuno-
química juntamente com ISH (in situ 
hybridization), que permite a detecção não 
radioativa de regiões do genoma com vários 
fluorocromos, num processo conhecido como 
“chromosome painting”. 

A maioria dos tecidos, incluindo 
aqueles dos humanos, usados nos estudos 
citogenéticos, não possui um número 
significativo de mitoses que possibilitem uma 
preparação cromossômica. Os cromossomos 
humanos podem ser obtidos de várias 
maneiras, porém, a mais rotineiramente 
utilizada é a da cultura de linfócitos de 
sangue periférico. O procedimento consiste 
da coleta asséptica de sangue por meio de 
seringa heparinizada; inoculação de algumas 
gotas (0,5 a 1 ml) em 5 ml de meio de cultura 
e, por fim, incubação a 37º C por 48-72 horas. 
O meio de cultura é comumente composto 

por uma solução salina com concentração 
osmótica e pH apropriados; glicose; 
aminoácidos essenciais; vitaminas e 
nucleotídeos; soro bovino fetal; L-glutamina; 
antibióticos e fitohemaglutinina. Esse último 
componente promove a des-diferenciação dos 
linfócitos (tornando-os linfoblastos) que 
readquirirem a capacidade de proliferação.  

No período de duas a uma hora que 
antecede o término da incubação, um potente 
antimitótico é adicionado à cultura. O efeito da 
colchicina sobre as fibras do fuso impede a 
tração das cromátides irmãs para os pólos – 
permanecendo a célula em metáfase, a fase da 
mitose apropriada para a observação dos 
cromossomos. O procedimento posterior inclui 
o tratamento das células com uma solução 
hipotônica de cloreto de potássio 0,075M e a 
fixação das células com metanol e ácido 
acético (3:1). A preparação, agora fixada, é 
gotejada em lâmina de vidro para microscopia. 
Essas preparações são posteriormente 
destinadas aos diferentes procedimentos de 
coloração e marcação cromossômica. 

A montagem do cariograma acontece 
tradicionalmente a partir de cópias fotográficas 
obtidas por meio de um fotomicroscópio. 
Recentemente, a captura de imagens de células 
em metáfase pode ser executada digitalmente 
com a montagem do cariótipo sendo feita 
usando-se programas de edição de imagens. O 
cariótipo humano normal apresenta 46 
cromossomos, ou seja, o número diplóide (2n) 
é igual a 46. Dos 23 pares de cromossomos 
homólogos, 22 são chamados autossômicos 
enquanto que um dos pares é o sexual. Nas 
mulheres o par sexual é homomórfico, com os 
dois membros do par sendo idênticos 
morfologicamente, enquanto que nos homens 
esse par é heteromórfico. De acordo com a 
posição do centrômero, os cromossomos 
podem ser classificados como sendo 
metacêntricos (centrômero central, formando 
braços de tamanho similar), submetacêntricos 
(centrômero deslocado do centro) e 
acrocêntricos (centrômero em posição sub-
terminal). Considerando-se o tamanho e a 
posição do centrômero, os cromossomos  
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humanos formam sete grupos, classificados 
de A até G. 

 
Material necessário:  

 0,5 a 1 ml de sangue coletado 
assepticamente com seringa heparinizada; 

 5 ml de meio de cultura para cariótipo; 
 estufa a 37o C , centrífuga; 
 pipetas pasteur, tubo para centrífuga, 

etiquetas; 
 KCl 0,075M, colchicina 16µg/ml; 
 metanol, ácido acético; 
 lâminas de vidro para microscopia,  óleo 

de imersão; 
 fotomicroscópio, filme fotográfico, papel 

fotográfico, revelador e fixador; 
 tesoura, cola e prancha impressa.   

Preparação cromossômica: 
(a) coletar sangue assepticamente com seringa 

heparinizada (paredes molhadas com 
heparina); 

(b)  trocar a agulha encima de lamparina e 
pingar de 0,5 a 1 ml de sangue; 

(c)  incubar 72 horas em estufa a 37º C; 
(d)  de uma a duas horas antes de terminar o 

tempo de incubação, pingar algumas gotas 
de colchicina a 16µg/ml; 

(e)  terminado o tempo de colchicina, 
transferir o material para tubo e centrifugar 
a 800 – 1500 RPM durante 5 – 10 minutos; 

(f) descartar o sobrenadante mantendo o 
pellet; 

(g)  acrescentar de 5 a 10 ml de KCL 0,075M 
(h)  re-suspender gentilmente; 

Grupo Número do par Tamanho Classificação 
Quantidade de 

cromossomos nas 
células 

Outras características 

A 1 2 e 3 Grandes 
1 e 3 M; 

2 SM 
6 O 3 menor que o 1. 

B 4 e 5 Grandes SM 4 
Braços curtos equivalem a 1/3 

dos braços longos. 

C 
6, 7 , 8, 9, 10, 

11,  12 e X 

 

Médios 

 

SM 

15  no homem; 16 

na mulher 

Cromossomo X incluído; 

eventualmente o 9 com 

constrição secundária visível 

nos braços longos. 

D 
 

13, 14 e  15 

 

Médios 

 

A 

 

6 

Indistinguíveis entre si, todos 

com constrição secundária e 

satélites, nem sempre visíveis, 

nos braços curtos. 

E 
 

16, 17 e 18 

 

Pequenos 

 

16M; 17 e 18 

SM 

 

6 

O 16 é distinguível e o 17 tem 

braços curtos ligeiramente 

maiores que os do par 18. 

F 19 e 20 Pequenos M 4 Indistinguíveis entre si. 

G 
 

21, 22 e Y 

 

Pequenos 

 

A 

5  no homem; 6 na 

mulher 

O Y está nesse grupo; 21 e 22 

com constrição secundária e 

satélite nos braços curtos nem 

sempre visíveis. 

M = cromossomo metacêntrico; SM = cromossomo submetacêntrico e A = cromossomo acrocêntrico 
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(i)  incubar a 37º C por 20 minutos; 
(j) adicionar algumas gotas de fixador fresco 

(3:1 de metanol e ácido acético) e re-
suspender gentilmente; 

(k)  centrifugar a 800 – 1500 RPM durante 5 – 
10 minutos; 

(l)  remover o sobrenadante, suspender o 
pellet e adicionar gentilmente o fixador 
fresco e gelado; 

(m) deixar descansando em geladeira 
durante 24 horas e trocar o fixador três 
vezes (repetir de (k) a (l)); 

(n)  Conservar em geladeira ou congelador. 
 

Preparação da lâmina: 
(a)  pingar o material gelado em lâmina gelada 

com filme de álcool e flambar; 
(b)  corar com Giemsa 5%. 
 

Análise e fotografia: 
(a)  escolher e contar 10 metáfases, 

verificando a existência de sobreposições, 
associações de cromossomos menores, 
presença de constrições secundárias, 
satélites, etc, que possam confundir a 
contagem; 

(b)  fotografar três das melhores metáfases 
completas em termos de espalhamento, 
condensação e morfologia cromossômica; 

(c)  revelar o filme e deixar secar; 
(d)  fazer cópias fotográficas da melhor 

metáfase / negativo. 
 

Montagem do cariograma: 
 

(a) contar os cromossomos e verificar se a 
metáfase está completa; 

(b)  recortar os cromossomos mais 
distinguíveis em relação ao grupo que 
pertencem; 

(c)  arranjar os pares em cada um dos grupos 
de A a G, deixando por último os do grupo 
C; 

(d)  colar cada par cromossômico na prancha 
desse polígrafo. 

 
MEIO PARA CARIÓTIPO (Bula da 

Cultilab) 
 

DEFINIÇÃO: É um meio de cultura que 
proporciona a multiplicação de linfócitos in 
vitro, permitindo a análise cromossômica 
posterior. 
 
INDICAÇÃO: Destina-se à cultura de 
linfócitos humanos e de outros animais. O 
MEIO PARA CARIÓTIPO é utilizado 
principalmente para estudo de cromossomos 
mitóticos a partir de linfócitos de sangue 
periférico. Os linfócitos presentes no sangue 
semeados no meio de cultura contendo 
fitohemaglutinina adquirem o aspecto de 
linfoblastos que por sua vez mostram 
capacidade de multiplicação. 
 
MÉTODO DE CULTIVO: Em condições 
assépticas 0,5 a 1,0 ml de sangue é lançado 
em um MEIO PARA CARIÓTIPO e incuba-
se à 37ºC. Inicialmente por ação da gravidade 
as hemácias sedimentam ocorrendo uma 
aglutinação pela própria ação da 
fitohemaglutinina. Os leucócitos ficam em 
suspensão e pela ação mitogênica da 
fitohemaglutinina os linfócitos multiplicam-
se. Após 72 horas de incubação, adiciona-se 
colchicina que interrompe a divisão de células 
em metáfase, fase esta em que os 
cromossomos são melhor individualizados. 
Esta cultura é tratada com uma solução 
hipotônica e posteriormente com fixador 
(Metanol : Ácido Acético , 3:1). As células do 
sedimento resultante final são fixadas em 
lâminas de vidro, onde após a coloração pode-
se estudar numérica e morfologicamente os 
cromossomos. Se aplicada a técnica de 
bandamento se poderá estudar estruturalmente 
as bandas e sub bandas que os mesmos 
possuem. 
 
COMPOSIÇÃO: Solução composta de 
MEIO MEM ou RPMI 1640 COM HEPES, 
SORO FETAL BOVINO, e 
FITOHEMAGLUTNINA. Temos também o 
MEIO PARA CARIÓTIPO para pesquisa de 
SÍTIO FRÁGIL do cromossomo "X". Neste 
caso, o MEIO MEM é substituído pelo MEIO 
199, SEM ÁCIDO FÓLICO. 
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VANTAGENS: Testado em várias culturas 
do sangue periférico humano, a cada lote é 
determinado pH e osmolaridade. 
 
APRESENTAÇÃO: Frasco com 5 ml 
(estéril). 
CONSERVAÇÃO: De 0 à -20oC. 
VALIDADE: 12 meses. 
 
Bula: 
http://www.cultilab.com.br/paginas/home3.ht
ml 
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