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Resumo  

A citogenética dedica-se ao estudo da descrição da estrutura e do número dos cromossomas, 

possibilitando a identificação de alterações cromossómicas associadas a vários fenótipos com 

alterações. A análise citogenética pode ser utilizada em contexto de diagnóstico pós-natal, 

sendo o sangue periférico e os fibroblastos, os tipos de tecidos utilizados com mais frequência.   

No diagnóstico pós-natal existem várias indicações clínicas para estudo citogenético. As 

alterações cromossómicas são a principal causa de défice cognitivo, de desenvolvimento 

anomalias congénitas no Homem. Os casais com história de abortos espontâneos de repetição 

possuem uma probabilidade de serem portadores de alterações cromossómicas. Outra indicação 

frequente para estudo citogenético é a infertilidade, sendo o síndrome de Klinefelter e o 

síndrome de Turner as causas mais comuns da infertilidade masculina e feminina 

respetivamente.  

Em cerca de 50% dos abortos espontâneos é identificada uma alteração cromossómica, 

nomeadamente aneuploidia ou poliploidia, devido a erro mitóticos, meióticos ou pós-zigótico, 

rearranjos desequilibrados de novo e produtos da segregação desequilibrada das translocações 

equilibradas dos pais. 

A realização deste trabalho teve como principais objetivos a aprendizagem da prática 

laboratorial das técnicas de citogenética convencional e citogenética molecular e na aquisição 

de experiência na área de diagnóstico pós-natal. 

Durante o estágio de mestrado realizado no Laboratório de Genética do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro foram realizadas culturas de sangue periférico, uma sem 

sincronizadores e 41 culturas sincronizadas, e 23 culturas de produtos de abortamento.  Todo o 

procedimento até à obtenção de metáfases foi executado, com particular atenção ao 

espalhamento com o objetivo de se obter metáfases com uma boa dispersão dos cromossomas. 

Em todas as amostras aplicou-se a técnica de bandeamento GTL, com o objetivo de classificar 

e organizar os cromossomas segundas as recomendações do Sistema Internacional de 

Nomenclatura Citogenética Humana (ISCN, 2016), e complementadas por bandeamento CBL 

e NOR para esclarecimento de dúvidas na análise. Foi também realizada em 3 amostras a 

técnica de FISH com sondas de sequência única para o cromossoma 7 e para o cromossoma 22, 

para confirmar a análise por citogenética clássica. 
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Nas culturas das amostras de sangue periférico obtiveram-se metáfases que permitiram a 

sua análise. Nos produtos de abortamento obteve-se crescimento celular em 18 casos. Em 

relação à análise citogenética, 4 nas amostras de sangues apresentavam alterações 

cromossómicas, nomeadamente um com o síndrome de Klinefelter, um caso com uma 

translocação envolvendo os cromossomas 8 e 17, um com um derivativo dos cromossomas 14 

e 21 e um caso com uma inversão do cromossoma 11. Nos produtos de abortamento, foram 

observados 7 casos com aneuploidias (45,X, 47,XX,+22, 47,XX,+16, 47,XY,+15, 47,XY,+22 

e dois casos com tetraploidias). 

As técnicas citogenéticas e o FISH utilizados neste trabalho foram um meio de diagnóstico 

importante para os casos em estudo pois permitiram, em alguns casos, a identificação de 

alterações cromossómicas. Com este estágio, foi adquirida experiência numa área laboratorial 

importante no apoio ao diagnóstico.  

 

Palavras-chaves: Citogenética; Alterações cromossómicas; Diagnóstico; Sangues; 

Produtos de abortamento. 
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Abstract 

Cytogenetics is dedicated to the study of describing the structure and number of 

chromosomes, enabling the identification of chromosomal changes associated with various 

phenotypes with changes. Cytogenetic analysis can be used in the context of postnatal 

diagnosis, peripheral blood and fibroblasts being the most frequently used tissue types. 

In the postnatal diagnosis there are several clinical indications for cytogenetic study. 

Chromosomal changes are the main cause of cognitive impairment, and of development and 

congenital anomalies in man. Couples with a history of recurrent spontaneous abortions 

arelikely to have chromosomal changes. Another frequent indication for cytogenetic study is 

infertility, with Klinefelter and Turner syndromes being the most common causes of male and 

female infertility, respectively. 

In about 50% of spontaneous abortions, a chromosomal alteration is identified, namely 

aneuploidy or polyploidy, due to mitotic, meiotic, or post-zygotic errors, unbalanced 

rearrangements again and products of the unbalanced segregation of the parents balanced 

translocations. 

The accomplishment of this work had as main objectives the learning of the laboratory 

practice of the techniques of classic cytogenetics and molecular cytogenetics and the acquisition 

of experience in the area of postnatal diagnosis. 

During the master's internship held at the “Laboratório de Genética do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro”, peripheral blood cultures, one without synchronizers and 41 

synchronized cultures, and 23 cultures of abortion products were performed. The entire 

procedure up to the achievement of metaphases was performed, with particular attention to 

scattering in order to obtain metaphases with a good dispersion of chromosomes. In all samples 

the GTL technique was applied in order to classify and organize the chromosomes according 

to International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN, 2016) recommendations, 

and complemented by CBL and NOR banding to clarify doubts in the analysis. The FISH 

technique was also performed on 3 samples with several single sequence probes for 

chromosome 7 and chromosome 22, to confirm the analysis by classical cytogenetics. 

In the cultures of the peripheral blood samples, metaphases were obtained that allowed their 

analysis. In abortion products, cell growth was obtained in 18 cases. Regarding cytogenetic 

analysis, 4 in the blood samples showed chromosomal alterations, namely one with Klinefelter 
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syndrome, one case with a translocation involving chromosomes 8 and 17, one with a derivative 

of chromosomes 14 and 21, one case with an inversion of chromosome 11. In abortion products, 

7 cases with aneuploidies were observed (45,X, 47,XX,+22, 47,XX,+16, 47,XY,+15, 

47,XY,+22 and two cases with tetraploidies). 

The cytogenetic techniques and the FISH used in this work were an important means of 

diagnosis for the cases under study, as they allowed, in some cases, the identification of 

chromosomal alterations. With this internship, experience was gained in an important 

laboratory area to support the diagnosis. 

 

Keywords: Cytogenetics; Chromosomal changes; Diagnosis; bloods; abortion products. 
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1. Introdução  

A área da citogenética humana teve um desenvolvimento constante desde a descoberta do 

número correto de cromossomas na espécie humana em 1956. Nas décadas sequentes, 

ocorreram rápidos avanços nas tecnologias citogenéticas moleculares e no reconhecimento de 

síndromes genéticos. A partir de então, a compreensão da importância das alterações 

cromossómicas na saúde e nas doenças genéticas humanas tem crescido de modo progressivo 

(Spinner, 2016). 

A citogenética tem como principal objetivo o estudo, por observação ao microscópio, de 

cromossomas em metáfase, permitindo a identificação de alterações cromossómicas numéricas, 

pela perda ou ganho de material genético e estruturais, pela alteração no posicionamento dos 

cromossomas (Hochstenbach., et al, 2017). 

Na atualidade, a identificação e caraterização de anomalias cromossómicas numéricas ou 

estruturais são realizadas rotineiramente em diagnósticos citogenéticos pré-natal, pós-natal e 

hemato-oncológico (Tönnies, 2017). 

No diagnóstico citogenético, as técnicas utilizadas por rotina incluem a cariotipagem 

convencional (bandeamento) assim como testes de citogenética molecular como fluorescence 

in situ hybridization (FISH).  

 

1.1.Citogenética  

A citogenética refere-se ao estudo de aspetos celulares da hereditariedade, nomeadamente 

a descrição da estrutura, do número, da função cromossómica e da identificação de alterações 

genómicas causadoras de doenças. A citogenética tem várias aplicações desde diagnóstico 

clínico até à pesquisa genómica básica (Riegel, 2014; Speicher e Carter, 2005). 

A análise citogenética é realizada nos cromossomas individualizados em metáfase mitótica, 

embora algumas técnicas possam utilizar células em pro-metáfase como as bandas de alta 

resolução. Os cromossomas metafásicos são analisados em tecidos que se dividem 

espontaneamente ou em células que precisam de estimuladores para se dividir em cultura 

(Lawce e Brown, 2017; Blennow, 2006). 
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1.1.1. Evolução histórica da citogenética  

A análise citogenética humana teve início em 1879 com os estudos do patologista Arnold, 

que descreveu anomalias em mitoses de carcinoma e sarcoma pelo fato que os núcleos 

volumosos dessas células facilitaram a análise. Só mais tarde, as primeiras observações de 

cromossomas mitóticos humanos ao microscópico foram relatadas por Flemming e 

Hansemannno no final do século XIX. Foi em 1888 que Waldeyer propôs a palavra 

“cromossomas” que significa “corpo de cor”, com o desenvolvimento de técnicas de coloração 

(Kannan e Zilfalil., 2009; Liehr, 2019; Riegel, 2014). 

Em 1912, Hans von Winiwarter descreveu 47 cromossomas na espermatogónia e 48 na 

oogónia e essa contagem permaneceu como 48 cromossomas até décadas depois. A 

implementação pela primeira vez da colchicina foi em citogenética vegetal em 1930 por 

Blakslee e Avery. Esta substância inibe a formação do fuso, aumentando o número de células 

em divisão, bloqueando as em metáfase (Riegel, 2014; Chowdhury e Dubey, 2014). 

A análise detalhada dos cromossomas humanos tornou-se possível em 1952, quando Hsu 

descobriu que o tratamento das células com uma solução hipotónica (choque hipotónico) antes 

da fixação auxiliava numa melhor dispersão dos cromossomas, pois estudos anteriores 

mostraram que em cromossomas não dispersos a contagem do número de cromossomas em 

preparações é dificultada. Até ao aparecimento de meios de cultura por Eagle em 1955, o estudo 

citogenético dos cromossomas dependia da divisão espontânea das células (Riegel, 2014; 

Martin e Warburton, 2015). 

 Tjio e Levan em 1956 determinaram o número exato dos cromossomas nos seres humanos 

como 46, através de um método aperfeiçoado do tratamento hipotónico e colchicina para manter 

as células em metáfase, aplicado para examinar fibroblastos pulmonares em embriões (Riegel, 

2014; Ferguson-Smith, 2015; Lawce e Brown, 2017). 

Depois da descoberta do número correto de cromossomas humanos, em 1959 Lejeune et 

al., descobriram pela primeira vez uma alteração cromossómica, onde encontraram um 

cromossoma pequeno extra em culturas de fibroblastos de várias crianças, resultando em 47 

cromossomas: síndrome de Down (Vago, 2009; Ferguson-Smith, 2015; Tönnies, 2017).  

O próximo passo na citogenética foi descrito por Moorhead et al. em 1960, em que 

desenvolveram uma técnica de cultura in vitro utilizando colchicina. No mesmo ano, Nowell, 
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descobriu as propriedades mitogénicas da fitohemaglutinina, particularmente no uso de células 

sanguíneas periféricas (Riegel, 2014; Tönnies, 2017). 

Posteriormente, foram identificadas as alterações cromossómicas causadoras das síndromes 

Klinefekter em 1059 por Jacobs e Strong, síndrome de Turner em 1959 por Ford et al., trissomia 

13 em 1960 por Patau et al., trissomia 18 em 1960 por Edwards et al., e as anomalias 

cromossómicas adquiridas (Cromossoma Filadélfia) em 1960 por Nowell, em pacientes com 

leucemia mieloide crónica (Gersen, 2005; Kannan e Zilfalil, 2009; Riegel, 2014). 

 

1.1.2. Citogenética Convencional 

Ainda que os métodos aplicados até 1960 fossem suficientes para demonstrar algumas 

alterações cromossómicas, houve uma necessidade de métodos que possibilitasse uma 

identificação mais específica e estudos detalhados dos cromossomas humanos, iniciando-se 

uma nova fase na citogenética (Riegel, 2014; Ferguson-Smith, 2015). 

Originalmente, os cromossomas eram corados com Giemsa ou Aceto orceína, obtendo 

cromossomas não bandeados, em que apenas podiam ser agrupados pelo tamanho e forma, mas 

não caraterizados individualmente (Figura 2.2.1. a) (Lawce e Brown, 2017). 

Em 1968, Caspersson et al., descobriram o primeiro método de fluorescência (Bandas Q) 

(Figura 1. e) que envolvia a coloração dos cromossomas com um fluorocromo como a 

quinacrina e análise com microscopia de fluorescência, que diferenciava os pares de 

cromossomas. Este método foi ignorado, até ao grupo de Caspersson expor que cada 

cromossoma apresentava um padrão de bandas distinto usando o seu método. Assim, muitas 

alterações cromossómicas humanas foram caraterizadas pelos padrões de bandas claras e 

escuras, que possibilita a identificação de cada par e de pequenos segmentos cromossómicos 

(Kannan e Zilfalil, 2009; Lawce e Brown, 2017). 

O método descrito posteriormente foi as bandas GTL (Figura 1. b), que se baseia na 

aplicação de tripsina, uma proteína proteolítica, utilizando a coloração de Giemsa que não 

exigia fluorescência. Tornou-se assim, o método citogenético mais utilizado em contexto 

clínico, com uma resolução melhor do que as Bandas Q (Kannan e Zilfalil, 2009; Riegel, 2014; 

Lawce e Brown, 2017). 
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Em 1970, Pardue e Gall, descreveram pela primeira vez as bandas CBL, assim que 

descobriram que a região centromérica dos cromossomas era rica em sequências repetitivas de 

ácido desoxirribonucleico (DNA) e resultava em bandas escuras com coloração Giemsa. Esta 

técnica marca as regiões heterocromáticas dos cromossomas, permitindo assim identificar 

cromossomas com múltiplos centrómeros e distinguir entre células doadoras e recetoras nos 

casos de transplantes de medula óssea (Figura 1. c) (Kannan e Zilfalil, 2009). 

As bandas NOR (regiões organizadoras do nucléolo) é um método que marca a região dos 

NORs dos cromossomas. Goodpasture et al., descreveram uma técnica de coloração com nitrato 

de prata para as bandas NOR, sendo útil na prática clínica para analisar certos polimorfismos 

cromossómicos (Figura 1. d) (Kannan e Zilfalil, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Par de cromossomas 1, 6, 15, 16, Y e X corados pelas várias técnicas: coloração simples (a), bandas 

GTG (b), banda CBL (c), bandas NOR (d) e bandas Q (e) (Adaptado de Gardner e Amor, 2018). 
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No entanto, a resolução dos métodos citogenéticos permaneceu relativamente limitada, pois 

o número total de bandas produzidas nos cromossomas metafásicos era aproximadamente de 

400 a 500, ou seja, o limite de resolução das técnicas de bandas era baixo, sendo difícil detetar 

muitas alterações devido à condensação excessiva. Contudo para ultrapassar esse problema 

Jorge Yunis, em 1976, demonstrou que exposições curtas ou baixas de colcemide (composto 

sintético similar da colchicina) juntamente com as técnicas de sincronia celular, gerariam 

cromossomas alongados com um maior número de bandas – Bandas de “alta resolução”. Em 

teoria, o processo de sincronização opera interrompendo as células que se encontram em 

síntese, coletando uma grande quantidade de células prontas para iniciar o ciclo celular juntas. 

A técnica de sincronização celular mais comum utilizada envolve a utilização do metotrexato 

(MTX) para bloquear as células na fase G1/S do ciclo celular, uma vez que este é um inibidor 

de forte ligação à dihidrofolato redutase que leva a depleção de metabólitos reduzidos do ácido 

fólico e bloqueia a síntese de 5-metiltetrahidrofolato, cofator da enzima timidilato sintetase, que 

converte o uracilo em timidina, fundamental para a síntese de DNA. Para a progressão da 

divisão das células, adiciona-se timidina de modo a remover o bloqueio do ciclo celular e as 

células começam a divisão celular em sincronia (Morris e Fitzgerald, 1885; Ronne, 1989; 

Lawce e Brown, 2017). 

As bandas de “alta resolução” resultam em bandas sendo estas subdivididas em sub-bandas. 

A designação de uma banda requer quatro componentes consecutivos sem espaço ou pontuação: 

número do cromossoma, o braço do cromossoma, o número da região e o número da banda 

nessa região, mas no caso de sub-bandas uma casa decimal é disposta após o número da banda 

original e o número da sub-banda é grupado ao nome da banda. Por exemplo, as sub-bandas da 

banda 1q42 serão: 1q42.1 e 1q42.2, sendo a 1q42.1 a mais próxima ao centrómero e 1q42 

significa braço longo do cromossoma 1 da região 4 da banda 1. Estas bandas fornecem uma 

maior precisão no delineamento de pontos de interrupção cromossómicos e na atribuição de 

locais genéticos do que os métodos anteriores. Permitem detetar anomalias cromossómicas 

menores como microdelecões responsáveis pelo o síndrome Angelman (Kannan e Zilfalil, 2009; 

Warrender e Lord, 2013; Idowu e Ogino, 2015; Lawce e Brown, 2017). 

A necessidade de instituir um sistema de nomenclatura comum para descrever os 

cromossomas humanos e as alterações cromossómicas tornou-se aparente. Para descrever as 

anomalias cromossómicas de modo sistemático, um grupo de investigadores reuniram-se em 

Denver, em 1960, para produzir a base da ferramenta de comunicação conhecida hoje como o 
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Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética Humana (ISCN “International System for 

Human Cytogenetics Nomenclture”), que em 1995, foi recomendado pelo comité Permanente 

Internacional de Nomenclatura Citogenética Humana. Para segurar a nomenclatura atualizada 

com os mais recentes avanços tecnológicos, as recomendações do ISCN são atualizadas a cada 

3-5 anos por este comité permanente eleito com representação global. Este sistema é 

fundamental, uma vez que, designações corretas da nomenclatura são essenciais para evitar 

discrepâncias ao descrever uma anomalia cromossómica (Hastings e Howell, 2010 Slovak et 

al., 2012; Chowdhury e Dubey, 2014).  

A citogenética permite então identificar e organizar cada par de cromossomas de acordo 

com o seu tamanho, a posição do centrómero (metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico) e 

pelo seu padrão de bandas, classificando-se em 7 grupos (A a G) baseado segundo o tamanho 

de cada cromossoma e a relação entre o comprimento do braço mais curto e o comprimento 

total do cromossoma (Figura 2). O cariótipo é uma caraterização escrita dos cromossomas, 

incluindo o número cromossómico, os cromossomas sexuais e qualquer alteração presente 

segundo a nomenclatura citogenética padrão. A representação do cariótipo pode ser um 

cariograma que se refere a uma representação fotográfica dos cromossomas em bandas e 

organizados, começando com o cromossoma maior e com o braço curto “denominado p” virado 

para cima e um braço longo “denominado q” virado para baixo, ou um ideograma, que é uma 

representação gráfica dos cromossomas (Figura 3). No Humano, existem 22 pares de 

autossomas numerados do maior para o mais pequeno seguidos do par de cromossomas sexuais 

(Figura 4) (Gagula-Palalic e Can, 2013; Chowdhury e Dubey, 2014; Giersch, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Classificação dos cromossomas em 7 grupos (A-G) (Adaptado de Gagula-Palalic e Can, 2013). 
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Na descrição do cariótipo humano baseado no ISCN, uma vírgula: é usada para separar o 

número total de cromossomas, os cromossomas sexuais e a presença de alteração cromossómica 

em ordem numérica e com as anomalias numéricas de cada cromossoma antecedendo as 

alterações estruturais desse cromossoma. Assim o cariótipo masculino normal é designado 

46,XY e o cariótipo feminino normal é escrito como 46,XX (Campbell, 2011; Slovak et al., 

2012; Idowu e Ogino, 2015). 

Portanto, a citogenética clássica tornou-se uma ferramenta poderosa na identificação e 

caraterização de alterações cromossómicas por cariotipagem, e são realizadas rotineiramente 

em diagnóstico citogenético pré-natal, pós-natal e tumoral (Riegel, 2014; Tönnies, 2017). 

Figura 3.  Ideograma dos padrões de bandas GTL de cromossomas humanos. Os centrómeros são visualizados 

pelas regiões cinzas que separam os braços curtos (p) dos braços longos (q) (Adaptado de Rosenberg e Rosenberg, 

2012). 
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1.1.3. Citogenética. Molecular  

Apesar do estabelecimento das bandas de alta resolução permitirem identificar muitos 

síndromes genéticos, vários casos com alterações submicroscópicas que não eram visíveis em 

resoluções entre 5 a 10 Mb ficavam sem diagnóstico. Para ultrapassar essa limitação, o 

desenvolvimento da citogenética molecular permitiu uma rápida mudança na resolução dos 

cromossomas, descobrindo a natureza de rearranjos, frequentemente visíveis ao nível molecular 

(Durmaz et al., 2015; Lawce e Brown, 2017). 

A técnica de FISH permite examinar sequências de ácidos nucleicos dentro de células 

interfásicas ou nos cromossomas metafásicos. A primeira técnica de FISH foi descrita em 1969 

por Gall e Pardue, que utilizaram sondas marcadas com radioisótopos, baseando-se no ácido 

ribonucleico ribossómico (rRNA) marcado radioativamente, hibridado com cromossomas 

acrocêntricos e visualização da hibridização por autoradiografia (Neves e Guedes, 2012; Liehr 

et al., 2015; Durmaz et al., 2015). 

Posteriormente, Langer et al., em 1981 desenvolveu uma técnica envolvendo uma sonda 

não radioativa como biotina detetada pela avidina acoplada a um fluorocromo, lançando as 

bases para o método de FISH por Pinkel et al, em 1986 (Durmaz et al., 2015; Liehr, 2017). 

Figura 4. Cariograma humano normal, de um indivíduo masculino (46,XY) (Adaptado de Giersch, 2014). 
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Para uso clínico, a maior parte das sondas utilizadas está entre uma resolução de bandas de 

100 e 500 Kb, fornecendo uma resolução muito maior do que as bandas GTL, para a 

identificação de deleções, inserções e pontos de quebra de translocações (Gu et al., 2016). 

 

1.2.Classificação e estrutura dos cromossomas 

O cromossoma define-se como estrutura que transporta a informação genética hereditária. 

Cada cromossoma humano consiste em uma única cadeia de dupla hélice de DNA condensado 

em um complexo com vários RNAs e proteínas, denominado cromatina. A cromatina apresenta 

estados de condensação distintos, a eucromatina que é menos condensada e ativa na transcrição 

e a heterocromatina que é um estado da cromatina mais condensada e caracterizada por baixa 

atividade transcricional. É durante a fase mitótica que os cromossomas se encontram 

individualizados e atingem a condensação, daí que esta fase seja fundamental para a análise 

citogenética (Giersch, 2014; Hahn et al., 2010). 

Os cromossomas possuem duas constrições: uma constrição primária conhecida também 

como centrómero e uma constrição secundária. Durante a metáfase, cada cromossoma consiste 

em duas estruturas simétricas denominadas cromátides, sendo unidas umas às outras apenas 

pelo centrómero, que se separaram no início da anáfase (Shakoori, 2017). 

O cromossoma humano normal contém uma constrição primária chamada centrómero, 

sendo o local em que o cinetocoro se forma, uma estrutura proteica que liga os cromossomas 

aos microtúbulos do fuso mitótico para a segregação adequada do cromossoma durante a 

divisão celular. O centrómero divide o cromossoma em dois braços: p para o braço curto e q 

para o braço longo. Em relação à posição do centrómero os cromossomas podem ser 

classificados em cromossoma metacêntrico com uma localização centromérica próxima ao 

meio do cromossoma; cromossoma submetacêntrico com o centrómero perto de uma das 

extremidades do mesmo; e cromossoma acrocêntrico com uma localização centromérica perto 

do final do cromossoma (Giersch, 2014; Chadarevian, 2015; Wan et al., 2016; Schalch e 

Steiner, 2016; Sullivan et al, 2017). 
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Os satélites, localizados nos braços curtos (p) dos cromossomas acrocêntricos 

(cromossomas 13, 14, 15, 21 e 22), estão ligados aos cromossomas através de uma constrição 

secundária conhecida como as NOR e são sequências de DNA repetidas em tandem de tamanho 

variável compostos por heterocromatina. Na extremidade de cada braço do cromossoma existe 

uma estrutura designada telómero, composta por sequências curtas de nucleótidos e repetidas 

em tandem ligadas às proteínas específicas que protegem a extremidade do cromossoma da 

deterioração e os sistemas de reparo de quebra de fita dupla (Figura 5) (Gomez, 2012; Giersch, 

2014; Lower et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

Nos braços curtos (p) dos cromossomas acrocêntricos encontram-se as NOR, localizadas na 

constrição secundária onde se forma o nucléolo da célula. As NOR são responsáveis pela 

estrutura, organização e formação de nucléolos no processo de síntese de proteínas celulares. 

Contêm os genes codificantes de rRNA, 28s e 18s, dispostos em várias cópias em tandem. Nem 

todas as NOR estão ativadas no mesmo momento (Gersen e Keagle, 2013; Pliss et al., 2014; 

Harshini et al., 2018; Shakoori, 2017). 

 

1.3. Alterações cromossómicas 

Muitos dos distúrbios genéticos advêm de anomalias cromossómicas, nas quais há ganho 

ou perda de material genético, que podem ocorrer espontaneamente ou como resultado do 

tratamento químico / radiação. Existem alterações cromossómicas numéricas e estruturais, que 

ocorrem em 0,6% dos recém-nascidos, e geralmente resulta em malformações e/ou deficiências 

no desenvolvimento. Os fenótipos gerados são causados pelo desequilíbrio de um ou mais genes 

sensíveis à dosagem em um determinado cromossoma ou segmento cromossómico (Mateuca et 

al., 2006; Theisen e Shaffer, 2010). 

Figura 5. Posição do centrómero, braço curto, braço longo, telómero e satélite no cromossoma 3 (metacêntrico), 

cromossoma 9 (submetacêntrico) e cromossoma 13 (acrocêntrico) (Adaptado de Giersch, 2014). 
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1.3.1.  Alterações numéricas 

As alterações numéricas referem-se a anomalias no número normal de cromossomas que 

ocorre devido à não disjunção dos cromossomas durante a divisão celular, onde os pares de 

cromossomas não se separam corretamente. Compreendem as anomalias citogenéticas mais 

comuns, sendo estas alterações mais toleradas pelos cromossomas sexuais e apenas por certos 

autossomas (Mateuca et al., 2006; Khandekar et al., 2012). 

As alterações numéricas podem ser aneuploidias que correspondem a uma alteração no 

número de cromossomas de uma célula, resultando em ganho ou perda de um ou mais 

cromossomas durante o ciclo celular ou poliploidias que são definidas como um aumento no 

número de cromossomas por um múltiplo exato do número de cromossomas haploides (3n, 4n) 

pela adição de um ou mais conjuntos completos de cromossomas. As aneuploidias podem 

resultar na presença de um cromossoma extra ou um cromossoma a menos do que o normal, 

trissomias ou monossomias respetivamente (Figura 6), sendo que todas as trissomias foram 

observadas em produtos de abortamento espontâneo, mas apenas a 13, 18 e 21 são viáveis. A 

maior parte das monossomias não são viáveis, a única exceção é o síndrome de Turner, em que 

existe um único cromossoma X (Kirsch-Volders et al., 2002; Gonzales et al., 2016; Jain et al., 

2018).  

Os ganhos e perdas de cromossomas inteiros no cariótipo são apresentados pela utilização 

de um sinal de mais (+) ou menos (-) antes do cromossoma, respetivamente. Assim sendo, um 

cariotipo de um indivíduo com trissomia 21 é 47,XY,+21, e um cariotipo de uma mulher com 

monossomia para o cromossoma 22 é 45,XX, -22. Com a exceção dos cromossomas sexuais 

em que os ganhos e perdas de cromossomas sexuais são indicados pelo cromossoma presente, 

como 45,X ou 47,XXY, sem o uso dos sinais. Um cariótipo haploide, triploide ou tetraploide é 

percetível pelo número cromossómico: 23,X, 69,XXY ou 92,XXYY, respetivamente (Slovak 

et al., 2012; Chowdhury e Dubey, 2014).  

 

 

 

 

Figura 6. Ilustração esquemática de alterações cromossómicas numéricas: trissomias e monossomias (Adaptado 

de Tönnies, 2017). 
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1.3.2.  Alterações estruturais 

Em contraste com as alterações numéricas, as anomalias cromossómicas estruturais dão 

origem a uma quebra e subsequente união dos braços dos cromossomas. Algumas destas 

anomalias resultam do ganho ou perda de material genético. Incluem uma grande variedade de 

formas diferentes como deleções, translocações, duplicações, inserções e inversões (Theisen e 

Shaffer, 2010). 

Nas alterações estruturais, os rearranjos cromossómicos podem ser classificados como 

equilibrados ou não equilibrados. Nos rearranjos cromossómicos equilibrados, geralmente não 

há ganho ou perda de material genético que leva a uma alteração fenotípica. Contudo, nos 

rearranjos cromossómicos desequilibrados, há ganho ou perda de cromossomos inteiros ou de 

partes de cromossomas, com consequências fenotípicas para o indivíduo (Pedersen-Bjergaard 

e Rowley, 1994). 

A deleção é caraterizada pela perda de um segmento do cromossoma, pode ser terminal 

onde ocorre apenas uma interrupção, ou intersticial que resulta após duas quebras no 

cromossoma com a perda de um segmento cromossómico e a junção dos segmentos restantes. 

Nas duplicações, um segmento do cromossoma é duplicado, ou seja, há ganho de um segmento 

cromossómico (Figura 7) (Khandekar et al., 2012; Gonzales et al., 2016). 

Na descrição do cariótipo, as deleções são denominadas por “del”, como 

46,XY,del(20)(q11.2q13.3) que representa uma deleção intersticial do braço longo do 

cromossoma 20 e o material genético entre as bandas q11.2 e q13.3 está deletado. Quanto as 

duplicações são representadas por “dup”, como por exemplo, 46,XY,dup(1)(q21q42) que 

significa uma duplicação do segmento entre as bandas 1q21 e 1q42 no braço longo do 

cromossoma 1. Como já referido no ponto 2.2., a banda mais próxima do centrómero é descrita 

primeiro (Slovak et al., 2012). 
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Outras alterações estruturais não resultam em ganho ou perda de material genético, estas 

anomalias incluem as inversões onde ocorre duas quebras e o segmento intermédio é invertido 

180º em relação à sua posição original, que podem ser inversões paracêntricas que não incluem 

o centrómero e as duas quebras ocorrem no mesmo braço do cromossoma ou pericêntricas 

incluem o centrômero e há um ponto de interrupção em cada braço (p e q). A deteção desse tipo 

de anomalias é difícil e não altera o fenótipo do indivíduo a não ser que a região cortada da 

inversão envolva a região reguladora ou estrutural do gene. As inserções que ocorrem quando 

um segmento de um cromossoma é transcolado e inserido em uma outra região do mesmo 

cromossoma (Figura 8). As translocações resultam da troca de segmentos cromossómicos entre 

dois ou mais cromossomas não-homólogos, e podem ser: translocações recíprocas, onde ocorre 

a troca de material genético entre cromossomas não-homólogos ou não recíprocas, que envolve 

a transferência de um segmento para outro cromossoma ou, translocações robertsonianas, que 

envolve a fusão centromérica do braço longo dos cromossomas acrocêntricos (Figura 9) 

(Theisen e Shaffer, 2010; Chowdhury e Dubey, 2014; Pokale e Khadke, 2016; Jain et al., 2018).  

Das decisões mais importantes que um citogeneticista deve tomar durante a descrição do 

cariótipo é determinar o ponto em que cada cromossoma queba, designado ponto de quebra, 

assim este ponto deve ser analisado no cariograma anormal com os cromossomas mais longos 

e com a maior resolução de bandas possível (Campbell, 2011). 

Figura 7. Ilustração esquemática de alterações estruturais dos cromossomas: duplicação, deleção intersticial e 

deleção terminal (Adaptado de Gonzales et al., 2016). 
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Quanto à descrição do cariótipo, as inversões são denominadas por “inv”, como por 

exemplo, 46,XX,inv(16)(p13.1q22) que representa uma inversão pericêntrica do cromossoma 

16, onde uma quebra ocorreu no braço curto na banda 16p13.1 e outra no braço longo na banda 

16q22. Assim, o segmento cromossómico entre essas bandas está presente, porém invertido. As 

inserções são representadas por “ins”, por exemplo, 46,XY,ins(2)(q13p11.2p14) que significa 

uma inserção no cromossoma 2 do segmento do braço curto entre as bandas 2p11.2 e 2p14 no 

braço longo na banda 2q31 (Slovak et al., 2012). 

Nas translocações, o cariótipo é descrito por “t” como, 46,XY,t(12;14)(q13;q32) que  

representa uma translocação envolvendo dois cromossomas, onde ocorreram quebras nas 

bandas 12q13 e 14q32. Contudo, os dois pontos de quebras estão presentes, mas são trocados 

sem perda aparente de material. No entanto, na descrição do cariótipo as translocações 

robertsonianas são denominadas por “rob” ou “der” (Slovak et al., 2012). 

Os cromossomas derivativos "der" são cromossomas estruturalmente anormais que podem 

ser produzidos de três formas: mais de um rearranjo envolvendo dois ou mais cromossomas, 

um rearranjo envolvendo dois ou mais cromossomas podendo ser rearranjos entre cromossomas 

homólogos ou mais de um rearranjo em um único cromossoma (Slovak et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ilustração esquemática de alterações cromossómicas estruturais: inversões paracêntricas, inversões 

pericêntricas e inserções (Adaptado de Rosenberg e Rosenberg, 2012). 
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1.3.3.  Mosaicismo  

O mosaicismo refere-se à presença de duas linhas celulares ou mais distintas num indivíduo, 

onde cromossomas anormais são encontrados em algumas células, no entanto nem todas as 

células de um indivíduo contêm essa condição. Esse fenómeno pode ocorrer devido a alterações 

genéticas de diferentes tamanhos incluindo substituições de nucleotídeos únicos, alterações no 

número de cópias, ganhos e perdas de rearranjos cromossómicos durante o desenvolvimento 

embrionário ou posteriormente durante o envelhecimento (De, 2011; Gonzales et al., 2016). 

No humano existem três principais formas de mosaicismo: o somático que ocorre em todas 

as células do corpo que não as células reprodutivas, o da linha germinativa que envolve apenas 

as células da linha germinativa, e o gonadal e somático misto que ocorre nas células do corpo 

e na linha germinativa. As consequências clínicas dependem da natureza da anomalia e da 

proporção e distribuição das células anormais (Spinner e Conlin, 2014). 

 

1.4.Diagnóstico pós-natal 

Nos estudos citogenético pós-natal, os tecidos humanos utilizados com mais frequência são 

o sangue periférico e os fibroblastos (Weise e Liehr, 2017). 

Figura 9. Ilustração esquemática de uma translocação Robertsoniana entre os cromossomas 14 e 21 e uma 

translocação recíproca equilibrada entre os cromossomas 2 e 8 (Adaptado de Gonzales et al., 2016). 
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1.4.1.  Linfócitos sanguíneos periféricos 

Os linfócitos sanguíneos periféricos são fáceis de obter e de ser cultivados em uma cultura 

de curto prazo, e a obtenção de metáfases pode ser alcançada com alta qualidade em pouco 

tempo (Weise e Liehr, 2017). 

No diagnóstico pós-natal dos linfócitos sanguíneos periféricos as principais indicações 

clínicas para estudo citogenético do cariótipo complementando ou não com outras técnicas são 

várias anomalias congénitas múltiplas, atraso mental, atraso do desenvolvimento psicomotor, 

fenótipo anormal, alterações do cromossoma X, historial familiar de rearranjos cromossómicos, 

amenorreia ou menopausa precoce, filho com alterações cromossómicas, infertilidade, abortos 

espontâneos repetição (três ou mais), suspeita de síndrome de deleção /duplicação e alteração 

significativa do crescimento como baixa estrutura, crescimento excessivo, microcefalia e 

macrocefalia (Rosenberg e Rosenberg, 2012; Gonzales et al., 2016). 

O desequilíbrio cromossómico, seja por uma alteração numérica ou estrutural, é uma das 

causas principais de deficiência intelectual, e de desenvolvimento e anomalias congénitas no 

Homem (Shaffer e Bejjani, 2011).  

O atraso no desenvolvimento ou atraso mental é definido como comprometimento 

significativo das funções cognitivas e sociais adaptativas, com início antes dos 18 anos 

ocorrendo em 1 a 3% da população mundial. O diagnóstico etiológico é desafiador, porque 

vários fatores ambientais e genéticos podem contribuir para a sua patogénese, e estima-se que 

25 a 50% do atraso mental moderado a profundo sejam de etiologia genética. Os rearranjos 

subteloméricos, as microdeleções e o síndrome X frágil fazem parte dos desequilíbrios 

cromossómicos associados ao atraso mental ou atraso no desenvolvimento. Os síndromes de 

microdeleção mais frequentes são o síndrome de DiGeorge, o síndrome de Angelman e o 

síndrome de Williams. As regiões subteloméricas são normalmente ricas em genes, sendo mais 

suscetíveis a rearranjos do que outas regiões do cromossoma. Desequilíbrios subteloméricos 

podem estar envolvidos no atraso no desenvolvimento ou em anomalias congénitas múltiplas 

(Wu et al., 2010; María et al, 2015; Kurtovic-Kozaric et al., 2016; Davis e Broadie, 2017). 

O estudo citogenético em casais com histórico de abortos espontâneos de repetição é parte 

integrante do esclarecimento do diagnóstico, pois estudos revelam que existe uma significativa 

prevalência de alterações cromossómicas como translocações autossómicas recíprocas, 

translocações robertsonianas e inversões (Ghazaey et al., 2015). 
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Estima-se que a nível mundial, 15% dos casais procuram assistência médica por causa de 

problemas de infertilidade. A infertilidade feminina é uma das indicações mais comuns para 

estudo citogenético em mulheres, sendo a amenorreia é responsável por 20% dos casos. A causa 

da amenorreia pode variar entre distúrbios endócrinos, alterações estruturais, anomalias 

genéticas, fatores psicológicos e influência ambiental. As alterações cromossómicas mais 

comuns observadas em cariogramas de mulheres inférteis são o Síndrome de Turner e as suas 

variantes, a Trissomia X e a translocação equilibrada do autossoma X. A causa mais frequente 

de infertilidade em homens é o síndrome de Klinefelter (Vijayalakshmi et al., 2010; More et 

al., 2016; Santos et al., 2019). 

 

1.4.2.  Produtos de abortamento 

Para a obtenção de metáfases a partir de fibroblastos, é necessária a sua manutenção em 

cultura durante 2 a 3 semanas. As culturas em monocamadas dependem da adesão destas células 

à superfície das caixas cultura para poderem crescerem (Weise e Liehr, 2017; Lawce e Brown, 

2017). 

O aborto espontâneo é definido como uma perda espontânea da gravidez antes do feto 

atingir a viabilidade, portanto, inclui todas as perdas fetais desde o momento da conceção até 

às 24 semanas de gestação. É a complicação mais frequente no início da gestação com uma 

prevalência estimada entre 10 e 15% de todas as gestações clinicamente reconhecidas (Gaboon 

et al., 2015; Kim et al., 2015). 

As principais causas dos abortos espontâneos estão relacionadas com anomalias genéticas, 

alterações endócrinas/hormonais, fatores anatómicos, fatores imunes, distúrbios trombofílicos, 

agentes infeciosos, coagulação sanguínea, pré-eclampsia, obesidade, fumo, bebida, diabetes 

mellitus e fatores ambientais (Gupta e Baid, 2017; Marqui, 2018). 

Aproximadamente 50 % dos abortos são causados por anomalias cromossómicas, sendo as 

alterações cromossómicas o motivo mais comum pela perda espontânea da gravidez durante o 

primeiro trimestre. Sendo que a maior parte estas alterações ocorrem esporadicamente e são um 

obstáculo para um casal ter um filho (Schreck e Williams, 2013; Ozawa et al., 2016; Pylyp et 

al., 2018). 

Análises citogenéticas demonstram que as causas mais comuns dos abortos espontâneos são 

as alterações numéricas dos cromossomas principalmente aneuploidias, sendo mais frequente a 
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trissomia dos cromossomas 21, 16, 18 e 13 e a monossomia do cromossoma sexual X, 

triploidias e uma minoria dos casos são causados por alterações estruturais e mosaicismo dos 

cromossomas (Figura 10). Grande parte das anomalias cromossómicas detetadas nos produtos 

de abortamento ocorreram de novo resultado de erros aleatórios produzidos durante a 

gametogénese e o desenvolvimento embrionário. A grande maioria dos abortos sucedem em 

pais com cariótipos normais, dado que, ocorrem devido a alterações de novo, nomeadamente 

aneuploidias (Rolnik et al., 2010; van den Berg et al., 2012; Russo et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos citogenéticos revelam que quando um membro do casal é portador de um rearranjo 

cromossómico equilibrado (como translocações recíprocas, robertsonianas, inversões e 

duplicações), pode produzir gâmetas com desequilíbrios cromossómicos, resultando numa 

maior percentagem de abortos espontâneos. Identificar a causa citogenética do aborto é de 

externa importância para que estes casais possam ter um aconselhamento genético adequado, 

como estimar o risco de recorrência e auxiliar no planeamento de futuras gestações (Kim et al., 

2015; Pylyp et al., 2018; Sak et al., 2019). 

A análise citogenética dos produtos de abortamento é normalmente realizada pelo método 

de bandeamento GTL em preparações de cromossomas metafásicos de fibroblastos cultivados. 

Figura 10. Iceberg com as causas mais comuns dos abortos espontâneos (Adaptado de Gardner e Amor, 2018). 



19 
 

Na cultura de fibroblastos ou tecidos fetais, a ausência de crescimento celular e/ou a 

contaminação microbiana na cultura, contaminação por células maternas e preparações 

cromossómicas precárias muitas vezes dificultam a análise citogenética (Jobanputra et al., 

2011; Marqui, 2018; Shrivastava et al., 2019). 

 

1.5.Métodos citogenéticos 

1.5.1.  Cultura, manipulação e espalhamento 

A observação de cromossomas humanos em células somáticas necessita que as células em 

divisão celular sejam analisadas durante a mitose. Durante o período de multiplicação celular, 

um grande número de células em metáfase pode ser obtido pela adição de colcemide para 

interromper o ciclo celular nessa fase. Diversos tipos de células sofrem crescimento e divisão 

celular espontaneamente, mas algumas células, como os linfócitos T periféricos, precisam de 

ser quimicamente estimulados com fito-hemaglutinina mitogénica, onde estas células 

reconhecem o mitogénio como antígenos e diferenciam-se em células linfoblásticas contendo a 

capacidade de sintetizar DNA e consequentemente entrar em mitose (Moore e Best, 2001; 

Smith, 2006; Bulla et al., 2014).   

Existem culturas de sangue periférico sincronizadas ou culturas sem sincronização. As 

culturas sincronizadas permitem analisar cromossomas mais compridos e alongados e 

metáfases mais uniformes, onde as células podem ser sincronizadas ou técnicas de alongamento 

químico podem ser utilizadas para impedir a condensação dos cromossomas (brometo de 

etídio). As células em divisão celular aleatória podem ser sincronizadas com a compreensão do 

tempo de cada fase do ciclo celular (Keagle e Gersen, 2012). 

As células são sincronizadas, através da adição de um agente químico, como o metotrexato 

(MTX), que bloqueia a progressão do ciclo celular na fase G1/S a uma cultura em crescimento 

ativo por 16 a 20 h. A progressão do ciclo celular é realizada por ressuspensão de células em 

meio fresco e adição de timidina. O período de exposição à timidina é de 4 h, sendo o tempo 

necessário para a conclusão das fases S, G2 e mitótica do ciclo celular. No entanto, 

concentrações altas de timidina não evita a entrada na fase S, mas impede a síntese de DNA e 

prolonga o período da fase S. Terminado este tempo, o brometo de etídio é adicionado, este 

evita a contração cromossómica normal durante a metáfase ao se intercalar no DNA ou na 
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cromatina, impedindo que os cromossomas fiquem condensados, ou seja, menos compridos 

(Moore e Best, 2001; Wang, 2007; Smith, 2006; Bulla et al., 2014; Lawce e Brown, 2017). 

Um inibidor do fuso acromático, colcemide, pode ser adicionado, interrompendo a 

polimerização das fibras do fuso nas células divisórias, e assim impede que as cromátides irmãs 

se afastem para os pólos opostos. É nessa fase do ciclo celular, na metáfase, que os 

cromossomas apresentam o máximo de condensação tornando-se mais visíveis. Contudo, 

tempos de exposição longos de colcemide induz um fenómeno de condensação excessiva dos 

cromossomas resultando numa redução do seu tamanho (Fernandes et al., 2013; Wang, 2007; 

2014). 

Os passos seguintes consistem em aplicar às células uma solução hipotónica e fixador. A 

solução hipotónica contém uma concentração de sais menor de que o citoplasma das células, 

permitindo assim que a água entre para dentro das células por osmose. Isso faz com que as 

células fiquem turgidas, provocando a lise da membrana plasmática obtendo-se uma suspensão 

celular, que é essencial para a dispersão adequada dos cromossomas na lâmina. Um tratamento 

hipotónico insuficiente resulta em cromossomas individuais de difícil visualização. Em 

contrapartida, exposições longas de solução hipotónica podem provocar fragilidades na 

membrana citoplasmática, levando a uma dispersão dos cromossomas e consequentemente 

perdas dos cromossomas que se traduz num baixo índice mitótico e metáfases parciais (Keagle 

e Gersen, 2012; Lawce e Brown, 2017; Moore e Best, 2001; Qaisar et al., 2017). 

O fixador é utilizado para interromper o processo de turgidez da solução hipotónica e todos 

os processos metabólicos das células, remover a água e os detritos da membrana que podem 

interferir no espalhamento dos cromossomas. As células são fixadas com Metanol/ácido acético 

e à medida que o pH da célula diminui, a maior parte dos grupos ácidos como -COO- 

convertem-se em - COOH, desnaturando-os, há a permuta da água pelo metanol, havendo a 

desidratação da célula. Assim, o fixador proporciona a desidratação e a preservação das células, 

tornando a cromatina e a membrana mais resistentes, para posterior espalhamento e 

bandeamento (Moore e Best, 2001; Smith, 2006; Lagos e Jiménez, 2012; Keagle e Gersen, 

2012; Lawce e Brown, 2017). 

As células são espalhadas numa lâmina de microscópio, onde a evaporação do fixador leva 

ao rompimento das células e na dispersão dos cromossomas. A humidade (50% e 55%) e a 

temperatura (aproximadamente 25ºC) desempenham um papel importante na taxa de 
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evaporação do fixador e no controlo da dispersão dos cromossomas, logo, um ambiente ideal – 

humidade e calor, é fundamental para a obtenção de cromossomas bem espalhados. Em geral, 

os cromossomas mais compridos e com melhor espalhamento são obtidos a partir da cultura 

sincronizada (Figura 11) (Moore e Best, 2001; Smith, 2006; Weise e Liehr, 2017). 

Por fim, aplica-se uma técnica de bandeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.  Técnicas de bandeamento Convencional 

As técnicas de bandeamento são utilizadas rotineiramente para detetar alterações 

cromossómicas estruturais ou numéricas, em qualquer tipo de célula. A resolução das técnicas 

Figura 11. Diagrama esquemático dos métodos de preparação de cromossomas (Adaptado de Lawce e Brown., 

2017). 
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de bandas é limitada, com uma contagem de 400 a 500 bandas por genoma haploide e que 

depende do comprimento dos cromossomas, sendo difícil com estas técnicas detetar alterações 

envolvendo pequenos fragmentos de cromossomas devido à condensação excessiva (Kannan e 

Zilfalil, 2009; Gu et al., 2016; Shen, 2019). 

 

1.5.2.1. Bandeamento GTL 

O bandeamento GTL (bandas G obtidas pela ação da tripsina e coradas com Leishman) é o 

método mais usado em citogenética devido ao seu baixo custo, preparação do protocolo de curta 

duração e produção de lâminas permanentes que podem ser analisadas ao microscópio de luz. 

Cora a eucromatina, que está presente ao longo de todo o comprimento de todos os 

cromossomas. Para esta técnica, os cromossomas devem primeiramente ser submetidos a um 

processo de pré-tratamento antes de serem corados, sendo o pré-tratamento mais comum a 

digestão dos cromossomas com uma enzima proteolítica como a tripsina, que desnatura as 

histonas eucromáticas nas regiões do DNA, que extraem um conjunto de proteínas dos 

cromossomas. Essa extração diferencial das proteínas ao longo de um cromossoma fornece a 

cada cromossoma um padrão de bandas escuras e claras distintas e é um reflexo da diferença 

na estrutura das diversas regiões cromossómicas (Smith, 2006; Sethakulvichai et al., 2012; 

Howe et al., 2014; Shabir et al., 2017). 

As bandas escuras correspondem às regiões cromossómicas ricas em adenina (A) e timina 

(T), hidrofóbicas e heterocromatina. Em contraste, as bandas claras são regiões cromossómicas 

ricas em guanina (G) e citosina (C), menos hidrofóbicas e eucromatina. Sendo que as bandas 

claras são biologicamente mais significativas uma vez que representam as regiões ativas dos 

cromossomas, em contrapartida, as bandas escuras contêm poucos genes ativos (Qaisar et al., 

2017; Keaglee e Gersen, 2012). 

A duração do tratamento enzimático e a concentração da tripsina, a quantidade de 

citoplasma após a fixação das células e as condições de humidade do ambiente são variáveis 

críticas para a obtenção de bandas GTL com qualidade. O bandeamento GTL permite a deteção 

de alterações cromossómicas tanto numéricas como estruturais e, portanto, é um método com 

implicações críticas para o diagnóstico, prognóstico e terapia (Bayani e Squire, 2004; Dolan, 

2011). 
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1.5.2.2.  Bandeamento CBL 

As bandas CBL (bandas C obtidas pela ação do hidróxido de bário e coradas com Leishman) 

é um método de coloração cromossómica seletiva, que cora a heterocromatina constitutiva, que 

consiste em sequências de DNA altamente repetitivas, detetando assim rearranjos estruturais 

que envolvem as regiões pericentroméricas dos cromossomas, particularmente os cromossomas 

1, 9 e 16 e o braço longo distal do cromossoma Y (Dolan, 2011). 

Este método envolve a utilização de um ácido, ácido clorídrico (HCl), que causa a 

depurinação do DNA, incubação com uma base, hidróxido de bário (Ba(OH)2), que promove a 

desnaturação do DNA a eliminação dos sítios depurinados e uma lavagem final com 2x SSC 

que causa a extração de DNA depurinado e promove a eliminação parcial de proteínas. Após a 

coloração, a heterocromatina constitutiva é visualizada como uma mancha escura, levando à 

possibilidade de que a desnaturação e renaturação do DNA altamente repetitivo seham 

responsáveis pelas bandas CBL. O bandeamento CBL pode ser aplicado para determinar a 

presença de cromossomas dicêntricos e pseudodicêntricos e também para estudos de variantes 

polimórficas. A deteção pelas bandas CBL de rearranjos cromossómicos das regiões 

heterocromáticas é importante para o emparelhamento de cromossomas mitóticos e meióticos, 

determinação de cromossomas sexuais, caraterização e organização de genomas e para entender 

a evolução cromossómica (Tan et al., 2006; Barros e Silva e Guerra, 2010; Keaglee e Gersen, 

2012; Lui et al., 2012; Qaisar et al., 2017). 

 

1.5.2.3. Bandeamento NOR 

As bandas NOR são outra técnica de bandas seletiva que cora as regiões organizadoras 

nucleares ativas, que são aquelas que transcrevem os genes do DNA ribossómico para o rRNA 

em torno do qual os ribossomas são formados durante a interfase anterior. Este método envolve 

a utilização de uma solução de nitrato de prata que revela o DNA ribossómico ativo contendo 

as NOR e os locais próximos às extremidades dos braços curtos dos cromossomas 

acrocêntricos. As bandas NOR podem revelar também proteínas estruturais não histonas que 

estão ligadas às NOR e que se ligam ao nitrato de prata (Schreck e Distèche, 2001; Kalmárová 

et al., 2007; Naha et al., 2016). 

As alterações estruturais e numéricas dos cromossomas podem modificar o número e a 

estrutura da região organizadora nucleolar, bem como translocações robertsonianas podem 
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provocar perdas das NOR. Esta técnica é utilizada para estudar polimorfismos ou rearranjos 

envolvendo cromossomas acrocêntricos, satélites duplos, e anomalias estruturais envolvendo 

regiões de satélites (Keaglee e Gersen, 2012; Harshini et al., 2018).  

 

1.5.3.  Técnicas moleculares 

As técnicas moleculares, como o FISH, possuem a vantagem de detetar anomalias 

cromossómicas que não são em estudos de bandas padrão, uma vez que, aumentaram a 

resolução no qual as alterações cromossómicas podem ser detetadas em níveis 

submicroscópicos, tornando estas técnicas aplicáveis ao diagnóstico clínico e à pesquisa (Wolff, 

2012; Shen, 2019). 

 

1.5.3.1. Hibridação in situ por Fluorescência (FISH) 

A técnica de FISH baseia-se na utilização de sondas, uma sequência de oligonucleotídeos 

complementares e específicos, marcadas com fluorescência e que hibridam com sequências 

únicas de DNA ao longo dos cromossomas. A hibridação entre a sonda de DNA e a sequência 

alvo é observada através da marcação fluorescente de avidina ou estreptavidina. O 

desenvolvimento de moléculas fluorescentes levou à marcação direta combinada com um 

fluorocromo ou marcação indireta através de uma molécula intermediária incorporada em uma 

sonda. As sondas utilizadas em laboratórios clínicos são marcadas usando o método direto, 

porque a sua realização possuí menos etapas e menos tempo. No FISH, o DNA alvo pode ser 

pesquisado em preparações cromossómicas com metáfases ou em núcleos interfásicos 

(Garimberti e Tosi, 2010; Tsuchiya, 2011; Shen, 2019). 

O protocolo padrão envolve várias fases como pré-tratamento da amostra, a desnaturação 

da sonda e da amostra, a hibridação do DNA da sonda com o DNA alvo para formar o híbrido 

de cadeia dupla, a lavagem pós-hibridação para remover o excesso ou o DNA hibridado 

fracamente ligado e observação num microscópio de epifluorescência. A suspensão de células 

é aplicada numa lâmina. O DNA da sonda deve ser marcado com um nucleotídeo conjugado 

com fluorescência. O DNA da amostra e da sonda são desnaturados para produzir DNA de fita 

simples pela incubação a alta temperatura. A sonda preparada e o DNA alvo são colocados por 

16-48 h a 37ºC para hibridação. Após a hibridação, as lâminas são tratadas com soluções de 

lavagens pós-hibridação, para melhorar a acessibilidade à sonda e reduzir a quantidade de 
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citoplasma e eliminar sinais inespecíficos das sondas. Após as lavagens, o 4',6'-diamino-2-fenil-

indol (DAPI), um corante fluorescente que se liga ao DNA possuindo a capacidade de penetrar 

a membrana celular e deixá-la inata, é aplicado à lâmina e é adicionada uma lamela. A deteção 

da sonda é feita pela excitação da luz ultravioleta de um fluorocromo, que é anexado 

diretamente à sonda de DNA ou pela incubação da sonda marcada com hapteno com um 

conjugado fluorescente (Figura 12). Os sinais de FISH são observados ao microscópio de 

epifluorescência com filtros específicos para identificar fluorocromos, usando uma câmara que 

capta a imagem e os sinais fluorescentes são quantificados posteriormente (Figura 13) (Shen, 

2019; Stanyon, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Principais etapas do FISH:(A) uma sonda de DNA e uma sequência alvo; (B) a sonda de DNA é marcada 

indiretamente com um hapteno (painel esquerdo) ou diretamente através da incorporação de um fluoróforo (painel 

direito);(C) a sonda marcada e o DNA alvo são desnaturados para produzir o DNA de fita simples; (D) hibridação 

da sonda e do DNA alvo; (E) se a sonda tiver sido marcada indiretamente, é necessária uma etapa extra para a 

visualização do hapteno não fluorescente que utiliza um sistema de detecção enzimática ou imunológica (Adaptado 

de Bishop, 2010). 
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Existem 3 tipos de sondas de FISH utilizadas em laboratórios de genética clínica, cada uma 

com uma ampla aplicação diferente: sondas painting que são aplicáveis apenas nos 

cromossomas em metáfase para detetar alterações citogenéticas; sondas de sequência repetitiva 

(centroméricas ou DNA-satélite) que utilizam tanto cromossomas em metáfase como em 

interfase para enumeração cromossómica; e sondas específicas de locus ou de sequências únicas 

- (LSI) aplicáveis também tanto na metáfase como na interfase. As sondas painting estão 

disponíveis para todos os cromossomas humanos, permitindo a identificação de todos os 

cromossomas em simultâneo. As sondas de sequência repetitiva hibridizam com regiões ou 

estruturas cromossómicas curtas. As sondas específicas de locus são normalmente clones 

genómicos desde plasmídeos a vetores como PAC e BAC, detetam arranjos estruturais como 

translocações, inversões ou deleções (Bishop, 2010; Liehr, 2016). 

São várias as aplicações do FISH, como os estudos de processos biológicos, replicação de 

DNA, processamento de RNA e expressão de genes, estudos da evolução cromossómica e 

rearranjos cromossómicos e no diagnóstico molecular. Em contexto de laboratório clínico, a 

técnica FISH além de ser um complemento indispensável das técnicas convencionais, é também 

um método independente para a deteção de alterações cromossómicas constitucionais e 

adquiridas (Tsuchiya, 2011). 

As grandes vantagens da tecnologia de FISH são a sua alta sensibilidade e especificidade 

no reconhecimento de sequências direcionadas de DNA, a aplicação direta nos cromossomas 

metafásicos e nos núcleos interfásicos. Permite ainda a visualização dos sinais de hibridação ao 

nível de uma única célula, sendo possível detetar diversos alvos simultaneamente em cores 

Figura 13. Visualização ao microscópico de epifluorescência de uma metáfase humana onde é possível visualizar 

a hibridação da região centromérica dos cromossomas 7 (verde) e 8 (vermelho) usando sondas satélites. 

Cromossomas contrastados com DAPI (azul) (Adaptado de Moore e Best, 2001). 
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diferentes e a deteção rápida de alterações cromossómicas numéricas e estruturais (Cui et al., 

2016; Garimberti e Tosi, 2010). 

 

1.6.Extração de DNA 

Em 1869, um médico suíço Friedrich Miescher, realizou pela primeira vez uma extração de 

DNA durante um ensaio com o objetivo de identificar os compostos celulares químicos 

fundamentais utilizando linfócitos coletados do pus de feridas cirúrgicas. Durante os estudos 

de Miescher, ele encontrou uma substância desconhecida/precipitado quando um ácido foi 

adicionado e depois ressuspendido através de um tratamento alcalino. Esse material foi 

nomeado ácido nucleico: DNA. Atualmente, o DNA pode ser extraído de qualquer material 

biológico como tecidos, células e vírus (Carpi et al., 2011). 

Existem algumas propriedades requeridas após a extração de DNA como integridade, 

pureza, estabilidade e qualidade da amostra. A extração de DNA tem uma ampla aplicação 

como a triagem de diagnóstico, monitoramento de medicamentos e análise genética entres 

outras (Hue et al., 2012).  

Os métodos para o isolamento de ácidos nucleicos envolvem: uma solução de lise celular 

que usualmente inclui na sua composição um detergente para dissolver as membranas celulares 

e solubilizar proteínas e lipídios. Após a lise celular, o DNA é purificado por separação do 

lisado, que engloba material celular que não é do DNA, como RNA, lipídios e proteínas (Carpi 

et al., 2011). 
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2. Objetivos 

Este estágio de Mestrado foi desenvolvido no Laboratório de Genética do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e teve como principais objetivos a integração na rotina 

laboratorial nas várias vertentes de diagnóstico, em particular, na aquisição de experiência na 

área do diagnóstico pós-natal. Foram realizadas culturas de amostras de sangues e de produtos 

de abortamento, incluindo todo o processamento desde a sementeira até à obtenção de 

cromossomas, bandeamento e análise. 

A fase inicial do estágio centrou-se na aprendizagem da prática laboratorial das técnicas de 

citogenética clássica e citogenética molecular, e posteriormente a realização de forma 

autónoma: 

1.  Culturas, com e sem sincronizadores, em sangue periférico, incluindo a sementeira e 

posterior manipulação e espalhamento; 

2. Culturas de produtos de abortamento, com sementeira e posterior manipulação e 

espalhamento; 

3. Bandeamento GTL, bandeamento CBL e bandeamento NOR; 

4. Técnica FISH com sondas de sequência única; 

5. Observação e identificação dos cromossomas ao microscópio; 

6. Elaboração de cariótipos no sistema de análise de imagem computorizado; 

7. Extrações de DNA. 
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3. Metodologia  

Durante o período de estágio, todas as metodologias foram realizadas no Laboratório de 

Genética do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro conforme os protocolos 

laboratoriais em curso. Em seguida, todos os procedimentos utilizados serão descritos. 

Até à observação dos cromossomas, cada amostra foi submetida a várias fases como cultura 

celular, manipulação, espalhamento, coloração e por fim captação e análise de metáfases com 

organização do cariótipo. 

 

3.1.  Cultura 

Para cada amostra de sangue periférico realizaram-se dois tipos de cultura. Num tubo de 12 

mL, colocou-se 5 mL de um meio completo Karyotyping medium (Kmax) (designado por tubo 

X) e noutro tubo de 12 mL, colocou-se 5 mL de um meio simples (RPMI 1640) (designado por 

tubo C) que é necessário adicionar um suplemento, como o soro fetal bovino (SVF) (5%-20%) 

fundamental para um bom crescimento celular. 

Nos produtos de abortamento realizou-se um tipo de cultura. Numa caixa de cultura 

adicionou-se se 5mL de um meio simples suplementado com SVF. 

 

3.1.1. Cultura de linfócitos, sem sincronizadores (cultura “normal”) a partir de 

sangue periférico 

Na cultura normal de linfócitos a amostra de sangue foi colocada nos meios de cultura 

contendo um mitogénio, fitohemaglutinina (0,150 mL). As amostras foram incubadas a 37ºC 

durante 41 h, colocando-se os tubos com uma inclinação de 30º de modo a aumentar a área de 

superfície de cultura. Após as 41 h de incubação, foi adicionado o colcemide.  

 

Segue-se o protocolo da cultura normal de sangue periférico: 

Soluções: 

▪ Meio RPMI 1640 completo: a 45 mL de meio RPMI 1640 adicionar 7 mL de SVF; 

▪ Meio de cultura (Kmax): frasco de 100 mL congelado e dividir em alíquotas de 5 

mL; 
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▪ Fitohemaglutinina: reidratar com 5 mL de água destilada estéril; distribuir em 

alíquotas 0,3 mL e 0,6 mL; 

▪ Colcemide 0,10 µg/mL: frasco de 20 mL em forma líquida; 

▪ Solução hipotónica – KCl a 0,075 M: dissolver 5,6 g de KCl em 1 L de água 

destilada; 

▪ Fixador 3:1: preparar 3 partes de metanol para 1 parte de ácido acético. 

 

Método da cultura normal de sangue periférico: 

Sementeira 

1. Na câmara de fluxo laminar, adicionar 0,150 mL de fitohemaglutina ao meio de cultura; 

2. Homogeneizar o sangue e adicionar 8 gotas ao tubo com uma seringa de 2 mL, fechar os 

tubos e homogeneizar levemente; 

3. Incubar 41 a 65 h na estufa a 37ºC, com uma inclinação de 30º. 

Manipulação das culturas 

4. Adicionar ao tubo 0,1 mL de colcemide; 

5. Incubar 2 h a 37º, mantendo a inclinação de 30º. 

6. Centrifugar 4 min a 2000 rpm; 

7. Na hotte, rejeitar o sobrenadante; 

8. Sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica; 

9. Incubar 10 min no banho maria a 37ºC; 

10. Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

11. Na hotte, rejeitar o sobrenadante; 

12. Sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

13. Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

14. Rejeitar o sobrenadante; 
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15. Repetir a adição de fixador mais três vezes; 

16. Decantar totalmente o sobrenadante; 

17. Proceder ao espalhamento. 

Espalhamento 

18. Ressuspender o sedimento; 

19. Colocar 2 gotas de 10 µL de suspensão celular em 2 locais diferentes da lâmina; 

20. Secar as lâminas sobre uma placa de aquecimento a uma temperatura de 60ºC, até a lâmina 

estar seca; 

21. Colocar as lâminas na estufa a 60ªC, até à bandagem (Normalmente, no dia seguinte). 

 

3.1.2. Cultura sincronizada de linfócitos a partir de sangue periférico 

Na cultura sincronizada de linfócitos segue-se o protocolo da cultura normal de linfócitos, 

onde nesse caso o tempo de incubação foi de 48 a 72 h a 37ºC.  

Após 48 a 72 h da adição da fito-hemaglutinina, com o objetivo de garantir a sincronização 

celular, adicionou-se o MTX responsável pelo bloqueio do ciclo celular na fase G1/S. Ao fim 

de 17 h de incubação com o MTX, para que o ciclo celular prossiga adicionou-se meio simples 

com SFV suplementado com timidina. Posteriormente, o brometo de etídio (BE) foi adicionado 

ao tubo X (com Kmax). Após 1 h e 30 min adicionou-se colcemide a ambos os tubos de cultura. 

 

Segue-se o protocolo da cultura sincronizada de sangue periférico: 

Soluções: 

▪ Meio RPMI 1640 completo: a 45 mL de meio RPMI 1640 adicionar 7 mL de SVF; 

▪ Meio de cultura Kmax: frasco de 100 mL congelado e dividir em alíquotas de 5 mL; 

▪ Fitohemaglutinina: reidratar com 5 mL de água destilada estéril; distribuir em 

alíquotas 0,3 mL e 0,6 mL; 
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▪ MTX: dissolver 5 mg de MTX em 2 mL de água estéril (solução A). Solução B: 

diluir 0,1 mL da solução A a 9,9 mLde água estéril. Solução C: diluir 1 mL da 

solução B a 9 mL de água estéril; 

▪ Timidina 0,3 µg/mL: dissolver 2,4 mg de timidina em 5 mL de meio RPMI 1640 

completo; 

▪ BE 0,10 µg/mL: dissolver 10 mg de BE em 1 mL de água estéril; 

▪ Colcemide 0,10 µg/mL: frasco de 20 mL em forma líquida; 

▪ Solução hipotónica – KCl a 0,075 M: dissolver 5,6 g de KCl em 1 L de água 

destilada; 

▪ Fixador 3:1: preparar 3 partes de metanol para 1 parte de ácido acético. 

 

Método da cultura sincronizada de sangue periférico: 

1. Na câmara de fluxo laminar, adicionar 0,150 mL de fitohemaglutina; 

2. Homogeneizar o sangue e com uma seringa de 2 mL, adicionar 8 gotas a cada tubo, fechar 

os tubos e homogeneizar levemente; 

3. Incubar 24 a 92 h na estufa a 37ºC, com uma inclinação de 30º. 

Sincronização e manipulação das culturas 

4. Adicionar 0,1 mL de MTX (solução C) a cada tubo; 

5. Incubar 17 h na estufa a 37º com uma inclinação de 30º. 

6. Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

7. Na hotte decantar o sobrenadante; 

8. Na câmara de fluxo laminar adicionar 5 mL de RPMI 1640 completo a cada tubo; 

9. Adicionar a cada tubo 0,05 mL de timidina previamente preparada; 

10. Incubar na estufa 37ºC; 

11. Após 4 horas, adicionar 5,7 uL de BE apenas ao tubo X; 
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12. Após 1 h e 30 min, adicionar 0,250 mL de colcemide a cada tubo; 

13. Incubar 1 h na estufa 37ºC; 

14.  Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

15. Rejeitar sobrenadante; 

16. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica; 

17. Incubar 15 min no banho maria a 37ºC; 

18. Rejeitar o sobrenadante; 

19. Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

20. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

21. Centrifugar os tubos 4 min a 2000 rpm; 

22. Rejeitar o sobrenadante; 

23. Repetir a adição de fixador mais três vezes; 

24. Decantar totalmente o sobrenadante; 

25. Proceder ao espalhamento.  

Espalhamento  

26. Ressuspender o sedimento; 

27. Colocar 2 gotas de 10 uL de suspensão celular em 2 locais diferentes da lâmina; 

28. Secar as lâminas sobre uma placa de aquecimento a uma temperatura de 60ºC, até a lâmina 

estar seca; 

29. Colocar as lâminas na estufa a 60ªC, até à bandagem (Normalmente, no dia seguinte). 

 

3.1.3. Cultura de produtos de abortamento 

Na câmara de fluxo laminar, a amostra de produto de abortamento foi colocada numa placa 

de petri contendo o meio de cultura (meio RPMI 1640) com os antibióticos penicilina e 
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kanamicina de modo impedir o crescimento de microrganismos (Keagle e Gersen, 2012) e, com 

o auxílio de uma pinça estéril, foi fragmentada e dividida em três.  

De seguida, colocou-se os fragmentos em três tubos de congelação (Tubo A, B e C e F no 

caso do produto de abortamento conter o feto) e adicionou-se tripsina-EDTA e colagenase com 

incubações a 37ºC durante 30 min com cada enzima. A matriz intracelular do fibroblasto 

contém colágeno, e por isso, a colagenase é eficaz na desagregação desta amostra, podendo a 

colagenase ser utilizada isoladamente ou após a incubação com tripsina-EDTA. Ao fim da 

desagregação da amostra, a ação da tripsina pode ser bloqueada pela adição de meio com um 

suplemento e a colagenase pode ser removida pela centrifugação. É fundamental não deixar as 

células em contacto com as enzimas por mais de 30 min, dado que estas enzimas podem quebrar 

as membranas celulares e provocar a lise das células ao fim de muito tempo em contacto. Os 

fibroblastos dissociam-se e as células aderem ao substrato e crescem (Arsham et al., 2017). Os 

fragmentos foram colocados em caixas de cultura (caixa A, B, C) e adicionou-se meio simples 

suplementado com SVF, e seguidamente as caixas foram incubadas numa estufa a 37ºC e 5% 

CO2. 

 

Segue-se o protocolo da cultura de produtos de abortamento: 

Soluções: 

▪ Meio RPMI 1640 completo: a 45 mL de meio RPMI 1640 adicionar 7 mL de SVF; 

▪ Penicilina 10000 µL/mL: frasco de 20 mL congelado e dividir em alíquotas de 0,5 

mL; 

▪ Kanamicina 10 mg/mL: frasco de 20 mL congelado e dividir em alíquotas de 0,5 

mL; 

▪ Colagenase: solução 2%: dissolver 25 mg de colagenase em 1,25 mL de 1xPBS e 

dividir em alíquotas de 150 µL. Solução 0,02%: diluir uma alíquota de 150 µL de 

colagenase 2% em 13,5 mL de meio RPMI 1640; 

▪ Tripsina-EDTA 200 mg/mL EDTA, 500 mg/mLde tripsina: frasco de 500 mL 

congelado e dividir em alíquotas de 10 mL; 

▪ Colcemide 0,10 µg/mL: frasco de 20 mL em forma líquida; 
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▪ Solução hipotónica – KCl a 0,05 M: dissolver 3,76 g de KCl em 1 L de água 

destilada; 

▪ Fixador 3:1: preparar 3 partes de metanol para 1 parte de ácido acético. 

 

Método da cultura de produtos de abortamento: 

Sementeira 

1. Na câmara de fluxo laminar adicionar ao meio RPMI, sem SVF, as alíquotas de antibióticos 

(penicilina e kanamicina);2. Colocar a amostra numa caixa de Petri; 

3. À lupa separar o tecido materno do tecido fetal; 

4. Colocar o tecido numa nova caixa de Petri com meio RPMI (sem SVF e com antibióticos); 

5. Verificar, à lupa, o material fetal; 

6. Fragmentar o tecido com auxílio de um bisturi; 

7. Distribuir os fragmentos pelos 3 tubos de congelação; 

8. Adicionar 1,5 mL de Tripsina-EDTA a cada tubo de congelação; 

9. Incubar os tubos de congelação na horizontal na estufa a 37ºC durante 30 min; 

10. Centrifugar 8 min a 1200 rpm; 

11. Retirar cuidadosamente o sobrenadante com uma pipeta de Pasteur esterilizada; 

12. Ressuspender as células com 1,5 mL de colagenase 0,02%; 

13. Incubar os tubos de congelação na estufa a 37ºC durante 30 min, na posição horizontal; 

14. Centrifugar 8 min a 1200 rpm; 

15. Retirar cuidadosamente o sobrenadante com uma pipeta de Pasteur esterilizada; 

16. Colocar nos tubos de congelação 1 mL de meio RPMI 1640 completo; 

17. Transferir para uma caixa de cultura; 

18. Adicionar à caixa de cultura mais 4 mL de meio RPMI 1640 completo; 
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19. Colocar a caixa de cultura numa estufa a 37ºC e 5% CO2. 

Manutenção das culturas 

20. Observar o crescimento celular, nº de colónias, tipos de células e registar na respetiva folha 

de cultura; 

21. Mudar o meio de cultura: rejeitar o sobrenadante e adicionar 5 mL de meio RPMI 1640 

completo a cada caixa de cultura; 

22. Mudar o meio de cultura de 2 em 2 dias; 

Manipulação 

23. Adicionar 2 gotas de colcemide, incubar durante 2 h; 

24. Observar as caixas ao microscópio invertido para verificar a ação do colcemide; 

25. Com uma pipeta de Pasteur esterilizada transferir o meio de cultura da caixa para o tubo; 

26. Adicionar 1,5 mL de tripsina-EDTA à caixa de cultura; 

27. Colocar a caixa na placa de aquecimento a 37ºC durante 2 min; 

28. Fazer uma batida única e forte na placa e confirmar ao microscópio invertido se as células 

se soltaram; 

29. Transferir com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, toda a solução de tripsina com as células 

para o respetivo tubo; 

30. Adicionar 5 mL de meio RPMI 1640 completo à caixa de cultura e colocar a caixa de cultura 

na estufa a 37ºC; 

31. Centrifugar 10 min a 1200 rpm; 

32. Na hotte, rejeitar o sobrenadante; 

33. Desfazer o pellet com uma pipeta de Pasteur não esterilizada e adicionar, lentamente, 9 mL 

de solução hipotónica; homogeneizar com cuidado; 

34. Incubar 25 min no banho a 37ºC; 

35. Centrifugar 10 min a 1200 rpm; 

36. Na hotte, rejeitar o sobrenadante; 
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37. Desfazer suavemente o pellet no vórtex e sob agitação adicionar lentamente com uma pipeta 

de Pasteur não esterilizada cerca de 10 mL de fixador; 

38. Colocar o tubo no congelador a -20ºC pelo menos 15 min; 

39. Centrifugar 10 min a 1200 rpm; 

40. Na hotte, rejeitar o sobrenadante; 

41. Adicionar novamente fixador; 

42. Centrifugar 10 min a 1200 rpm; 

43. Rejeitar totalmente o sobrenadante; 

44. Proceder ao espalhamento. 

Espalhamento 

26. Ressuspender o sedimento; 

27. Colocar 2 gotas de 10 µL de suspensão celular em 2 locais diferentes da lâmina; 

28. Secar as lâminas sobre uma placa de aquecimento a uma temperatura de 60ºC, até a lâmina 

estar seca; 

29. Colocar as lâminas na estufa a 60ªC, até à bandagem (Normalmente, no dia seguinte). 

 

3.2. Manutenção das caixas de cultura dos produtos de abortamento 

Após dois dias da cultura do produto de abortamento, verificou-se o seu crescimento num 

microscópio invertido e registou-se o que se observou (se houve células aderidas, formação de 

colónias ou se não houve crescimento). A mudança de meios dos produtos consistiu em rejeitar 

todo o meio antigo e adicionou-se 5 mL de meio simples suplementado com SVF, sendo que 

nas caixas de cultura do mesmo produto de abortamento não se utilizou a mesma caixa de meio, 

para prevenir uma possível contaminação em caso de o meio estar contaminado. 
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3.3. Manipulação 

3.3.1. Manipulação de linfócitos a partir de sangue periférico 

A manipulação de linfócitos consistiu em vários passos, após a incubação das culturas com 

o colcemide durante 1 h nas culturas sincronizadas e 2 h nas culturas normais: na adição da 

solução hipotónica (KCl a 0.075M) previamente aquecida a 37ºC para evitar um choque térmico 

ao entrar em contactar com as células, acelerar a entrada de água através da membrana celular 

e amolecendo a membrana citoplasmática, promovendo uma maior capacidade de alongamento 

(Keagle e Gersen, 2012; Lawce e Brown., 2017). Seguindo-se de imediato uma incubação no 

banho-maria a 37ºC durante 15 min. 

 De seguida, procedeu-se à fixação das células. O fixador foi preparado na proporção de 3:1 

de metanol e ácido acético, respetivamente. Foi preparado de fresco antes do uso e mantido 

sempre no frio (-20ºC), pois este absorve rapidamente a água da atmosfera e a sua composição 

pode-se alterar ao longo do tempo devido a contaminações com acetatos da reação entre o ácido 

acético e o metanol, o que afeta a qualidade, a dispersão e a coloração do cromossoma. A adição 

do fixador é realizada sob homogeneização, para evitar a formação de aglomerados de células 

e uma má dispersão (Lawce e Brown, 2017; Keagle e Gersen, 2012). 

Realizou-se 4 lavagens com a troca do fixador, sendo que na primeira lavagem o fixador deve 

ser adicionado lentamente e sob agitação no vórtex para evitar a rutura abruta da membrana 

celular e as células da metáfase podem ser perdidas devido à quebra, sendo importante misturar 

delicadamente e totalmente o sedimento celular em suspensão para evitar aglomeração 

irreversível de células. Após a adição do primeiro fixador, a suspensão celular pode ser mantida 

a -20ºC até se proceder ao espalhamento. As lavagens seguintes podem ser efetuadas mais 

rapidamente, uma vez que, no primeiro fixador as células ficam mais fortes (endurecidas); na 

última lavagem descartou-se totalmente o fixador e a suspensão celular está pronta para o 

espalhamento (Lawce e Brown, 2017). 

 

3.3.2. Manipulação de produtos de abortamento  

Por vezes, é difícil encontrar as culturas em densidades ideais para manipular num momento 

certo. Assim, é fundamental, não manipular todas as caixas de cultura no mesmo dia (Lawce e 

Brown, 2017). 
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A manipulação dos produtos de abortamento envolve a adição do colcemide e a incubação 

durante 2 h a 37ºC. Posteriormente, com uma pipeta Pasteur esterilizada retirou-se totalmente 

o meio da caixa de cultura para um tubo e adicionou-se tripsina-EDTA (remoção enzimática) à 

caixa para remover as células da superfície da cultura, pois em contacto com o meio esta não 

atua (Keagle e Gersen, 2012). Colocou-se a caixa de cultura durante 2 min numa placa de 

aquecimento a 37ºC e realizou-se uma única batida (remoção mecânica) para que as células em 

metáfase se desprendessem. Esses métodos mecânicos e enzimáticos valorizam a colheita de 

células metafásicas e deixam as células interfásicas para trás (Lawce e Brown, 2017). De 

seguida transferiu-se a solução Tripsina-EDTA com as células para o tubo. 

Incubou-se durante 25 min os tubos com 8 mL de solução hipotónica (KCl 0,05M) com 1 

mL de soro fetal bovino. Em seguida, realizou-se duas lavagens com fixador, sendo que na 

primeira lavagem, tal como nos sangues, deve ser adicionado lentamente e sob agitação no 

vórtex, colocou-se os tubos durante pelo menos 15 min a -20ºC no congelador, para que as 

células permanecessem em repouso, permitindo assim que as mesmas endureçam e o fixador 

adira às metáfases para melhorar a morfologia cromossómica antes da manipulação seguinte 

(Lawce e Brown, 2017). Na última lavagem descartou-se totalmente o fixador e procedeu-se ao 

espalhamento. 

 

3.4. Espalhamento 

Após a manipulação seguiu-se o espalhamento, que consistiu em colocar 2 gotas da 

suspensão celular numa lâmina limpa (10 µL para cariótipo) e 1 gota de 2 µL para a técnica 

FISH. A pressão exercida pela queda da gota permite que a membrana celular rompa e que os 

cromossomas se espalhem, dado que a membrana se encontra fragilizada pela ação da solução 

hipotónica. Durante o espalhamento, se as células não se espalharem bem por densidade 

demasiada elevada da suspensão celular, etapas adicionais de fixação podem ser realizadas. 

Seguidamente, as lâminas foram envelhecidas numa placa de aquecimento a 60ºC. O 

envelhecimento das lâminas evita a resistência dos cromossomas aos procedimentos de 

formação de bandas, e as lâminas podem ser colocadas em bandeamento GTL imediatamente 

após o envelhecimento. Este processo concede melhor contraste e nitidez aos cromossomas 

(Lawce e Brown, 2017). 
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Contudo, alguns fatores podem afetar o espalhamento dos cromossomas na lâmina e 

consequentemente a qualidade das metáfases obtidas, como a rutura celular se a solução 

hipotónica ou fixador forem adicionados rapidamente, o tempo de fixação, a força com que a 

suspensão celular atinge a lâmina. A água residual na célula ou na lâmina depende da humidade 

e da temperatura ambiente, e da tensão superficial feita na célula à medida que o fixador evapora 

(Benn e Delach, 2008). 

 

3.5. Técnicas de bandeamento - Citogenética Convencional 

As preparações cromossómicas obtidas foram submetidas às técnicas de bandeamento GTL, 

CBL e NOR. 

 

3.5.1. Bandeamento GTL 

O bandeamento GTL é uma técnica em que os cromossomas obtidos da cultura celular 

foram sujeitos à ação da tripsina, que desnatura as proteínas da estrutura cromossómica. Após 

a ação desta enzima, os cromossomas foram submetidos a soluções de lavagem (solução salina, 

solução Gurr e água destilada) e corados com corante Leishman. 

 

Segue-se o protocolo do bandeamento GTL: 

Soluções: 

▪ Solução salina (NaCl) a 0.9%. Dissolver 9 g de NaCl em 1 litro de água destilada; 

▪ Solução de tripsina. Adicionar 1 ml de tripsina a 60ml de solução salina; 

▪ Corante Leishman (solução-mãe). Dissolver 0.3g de corante Leishman em 200 ml 

de metanol. Homogeneizar “overnight”, na placa e deixar repousar; 

▪ Corante Leishman (solução de trabalho). Adicionar 8 ml da solução-mãe filtrada de 

corante a 40 ml de tampão Gurr; 

▪ Tampão Gurr. Dissolver uma pastilha de tampão Gurr em 1 L de água destilada. 

Armazenar no frigorífico, a 4ºC. 

 

 



41 
 

Método das bandas GTL: 

1. Colocar a lâmina no coplin 1 (Solução de tripsina) tempo de exposição variável; 

2. Lavar a lâmina no coplin 2 (solução Salina); 

3. Lavar a lâmina no coplin 3 (Solução Gurr); 

4. Colocar a lâmina no coplin 4 (Corante Leishman) durante 5 min; 

5. Lavar a lâmina no coplin 5 (Solução Gurr); 

6. Lavar a lâmina no coplin 6 (Água destilada); 

7. Secar a lâmina num guardanapo. 

Nota: Se as lâminas tiverem sido espalhadas no próprio dia, envelhecer 4 h a 60ºC. 

 

3.5.2. Bandeamento CBL 

As lâminas usadas no bandeamento CBL foram previamente submetidas a técnicas de 

coloração diferencial, nomeadamente o bandeamento GTL, a fim de uma possível análise e 

identificação dos cromossomas, para de seguida excluir a presença ou não de uma possível 

alteração, que permaneceu durante a observação em GTL. Isto porque as bandas CBL não 

geram um padrão longitudinal nos cromossomas, não possibilitando a sua observação. 

As preparações cromossómicas foram submetidas à ação do ácido clorídrico durante 1 h, 

do hidróxido de bário por alguns segundos (até 6 segundos) e do citrato de sódio salino durante 

1 h. Posteriormente, as preparações foram coradas com corante Leishman durante 45 min. 

 

Segue-se o protocolo das bandas CBL: 

Soluções: 

▪ Solução de HCl, ácido clorídrico, 0.2N: Adicionar 1.66 mL de HCl (37%) a 100 mL de 

água destilada; 

▪ Solução de Ba(OH)2 a 5%: Dissolver 5g de Ba(OH)2 em 100 mLde água destilada. Após 

estar dissolvido retirar o magnete e perfazer com água destilada; 
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▪ Corante Leishman: envolver um balão volumétrico de 500 mL com papel de alumínio; 

Dissolver 0,6 g de corante Leishman em 400 mL de metanol; colocar o balão com um 

magnete e sem tampa na placa agitação, na hotte, durante 48horas; deixar repousar 

durante pelo menos 15 dias; 

▪ Solução de 20X SSC: num balão volumétrico de 500 mL, dissolver 87,66 g de NaCl e 

44,11 g de citrato de sódio em água destilada; após estar dissolvido retirar o magnete e 

perfazer com água destilada até ao risco; 

▪ Solução de 2XSSC: num gobelé diluir 50 mL de 20X SSC em 450mL de água destilada 

e ajustar o pH a 7; 

▪ Solução Gurr: num balão volumétrico de 1 L, dissolver uma pastilha de tampão Gurr 

em 1 L de água destilada; Após estar dissolvido retirar o magnete e perfazer com água 

destilada até ao risco; 

 

Método das bandas CBL: 

1. Colocar a lâmina no coplin 1 (HCl 0,2N) durante 1 h; 

2. Cerca de 15 min antes de terminar o tempo do coplin 1, retirar do banho o coplin 3 - Ba(OH)2 

a 5% e o coplin 4 Ba(OH)2 a 1% - 40 mL de água destilada. Com uma pipeta transferir 10 mL 

de Ba(OH)2 a 5% do coplin 3 para o coplin 4; colocar um termómetro no coplin 4 e deixar 

arrefecer até 45ºC; 

3. Retirar a lâmina do coplin 1 (HCl 0,2N) e lavar no coplin 2 (água destilada); 

4. No coplin 4 remover a camada de Ba(OH)2 que se forma por cima com um guardanapo limpo. 

Colocar a lâmina durante 6 seg; 

5. Lavar a lâmina no coplin 5 (água destilada); 

6. Lavar a lâmina no coplin 6 (água destilada); 

7. Colocar a lâmina no coplin 7 (2xSSC) durante 1 h; 

8. Lavar a lâmina no coplin 8 (água destilada); 

9. Colocar a lâmina no coplin 9 (corante Leishman) durante 45 min; 

10. Lavar a lâmina no coplin 10 (água destilada); 
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11. Secar a lâmina num guardanapo. 

Nota: os coplins 1, 2, 8, 9 e 10 devem estar à temperatura ambiente; e os coplins 3, 4, 5, 6 e 7 

devem ser colocados no banho-maria a 60ºC.  

 

3.5.3. Bandeamento NOR 

O bandeamento NOR é uma técnica em que as regiões organizadoras do nucléolo são 

coradas. Este método foi realizado para esclarecer alguma dúvida durante a análise em GTL. 

Para este bandeamento utilizou-se lâminas espalhadas no dia (frescas) e sem qualquer processo 

de bandeamento antecedente, para não conterem nenhum tipo de resíduo ou substância, o que 

aconteceria no caso de pré-tratamentos como a tripsina, que poderiam interferir com a qualidade 

da coloração.  

A coloração castanho-alaranjado foi obtida pela adição do nitrato de prata e da solução de 

gelatina, e prosseguiu-se a reação de calor numa placa de aquecimento a 67.5ºC. 

 

Segue-se o protocolo do bandeamento NOR: 

Soluções: 

▪ Solução de nitrato de prata, AgNO3, a 50%. Dissolver 5 g de AgNO3 em 10 mL de água 

destilada. Esta solução deve ser guardada à temperatura de 4ºC e numa caixa escura, 

uma vez que oxida à luz; 

▪ Solução de Gelatina. Dissolver 2 g de gelatina em 100 mL de água destilada e adicionar 

1 mL de ácido fórmico. Esta solução deve ser guardada a 4ºC; 

▪ Corante Leishman (opcional); 

 

Método do bandeamento NOR: 

1. Fazer o espalhamento numa lâmina e esperar que seque pelo menos 15 minutos na placa a 

60ºC; 

2. Pipetar a mistura (60 µL de AgNO3 e 30 µL de gelatina) para a lâmina e colocar por cima 

uma lamela; 
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3. Colocar, imediatamente, a lâmina na placa a 67.5ºC até a solução passar a castanho 

alaranjado; 

4. Lavar a lâmina no coplin 1 (água destilada) e remover a lamela; 

5. Colocar a lâmina no coplin 2 (corante Leishman) durante 5 min; 

6. Lavar a lâmina no coplin 3 (água destilada); 

7. Secar a lâmina num guardanapo. 

 

3.4.FISH – Citogenética Molecular 

Para a realização da técnica FISH foram usadas as suspensões celulares previamente 

sincronizadas, manipuladas e guardadas em fixador. Esta técnica compreende algumas etapas 

principais como o envelhecimento da lâmina, a preparação e aplicação da sonda, a co-

desnaturação da amostra e da sonda, a hibridação, as lavagens pós-hibridação e o contraste. 

As lâminas utilizadas foram espalhadas de fresco antes da realização da técnica FISH, e de 

seguida envelhecidas numa placa a 60ºC, durante pelo menos 15 min, de forma a obter uma 

melhor morfologia das células e uma melhor marcação.  

No protocolo ONCOR/Appligene as lâminas precisaram de ser desidratadas através de uma 

sequência com diferentes concentrações de etanol (70%, 80% e 96%).  

No caso do protocolo do FISH com sondas de sequência única (Vysis) foi necessário 

reconstituir a sonda de acordo com a bula da casa comercial. 

A desnaturação da amostra e da sonda foi efetuada a altas temperaturas (diferindo consoante 

o protocolo aplicado) durante 5 min. De seguida, as lâminas foram colocas numa câmara 

húmida a 37ºC durante ± 20 h para hibridação. 

Após a hibridação, as lâminas foram submetidas a soluções de lavagens, que variam 

consoante os protocolos aplicados, e coradas com o DAPI. Por fim, as imagens foram 

observadas ao microscópio de epifluorescência. 

Segue-se os protocolos das técnicas de FISH: 

 

FISH  - Protocolo da Vysis 
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Soluções: 

▪ Solução 20X SSC: dissolver 87,66 g de NaCl e 44,11 g de citrato de sódio em 500 mL 

de água destilada: 

▪ Solução 2X SSC: diluir 50 mL de 20X SSC em 450 mL de água destilada; 

▪ Solução 2X SSC/0,1% Igepal: a 50 mL de 2X SSC adicionar 50 µL de Igepal; 

▪ Solução 0,4X SSC: diluir 10 mL de 20X SSC em 490 mL de água destilada; 

 

Procedimento: 

Dia 1: 

Espalhamento e envelhecimento da lâmina 

1. Espalhar 2 uL de suspensão celular por gota; 

2. Colocar a lâmina na placa a 60ºC, pelo menos 15 min. 

Preparação da sonda 

3. Reconstruir a sonda num eppendorf com os seguintes reagentes: 

- 1,75 µL Solução de hibridação 

- 0,25 µL sonda 

- 0,5 µL água destilada 

- Vórtexar e centrifugar durante 2-3 seg. 

Co-desnaturação da amostra/sonda 

4. Aplicar 2,5 µL de sonda, na área pretendida, cobrir com uma lamela e selar com cola; 

5. Desnaturar a sonda e a amostra, colocando a lâmina na placa de aquecimento a 75ºC 

durante 5 min. 

Hibridação 

6. Colocar a lâmina numa câmara húmida a 37ºC durante ± 20 h (preferencialmente na 

estufa). 



46 
 

Dia 2: 

Coplin 1: 0,4XSSC/0,3% Igepal (Colocado no banho-maria a 73ºC) 

Coplin 2: 2XSSC/0,1% Igepal 

Lavagem rápida: 

7. Retirar cuidadosamente a lamela: 

8. Colocar a lâmina no coplin 1, durante 3 min; 

9. Transferir a lâmina para o coplin 2, durante 1 min e 30 seg. 

Contraste 

10. Deixar escorrer a lâmina durante 2 min, no escuro; 

11. Aplicar 4 µL de DAPI; 

12. Cobrir com uma lamela e guardar a lâmina no frigorifico a 5ºC durante 15 min no mínimo; 

13. Observar os resultados num microscópio de epifluorescência.  

 

FISH - Protocolo da ONCOR/Appligene 

Soluções: 

▪ Solução 20X SSC: dissolver 87,66 g de NaCl e 44,11 g de citrato de sódio em 500 mL 

de água destilada: 

▪ Solução 2X SSC: diluir 50 mL de 20X SSC em 450 mL de água destilada; 

▪ Solução 0,4X SSC: diluir 10 mL de 20X SSC em 490 mL de água destilada; 

▪ Solução 2X SSC/0,5% Igepal: adicionar 250 mL de Igepal a 50 mL de 2X SSC: 

▪ Solução 2X SSC/Tween 20: adicionar 25 µL de Tween 20 a 50 mL de 2X SSC. 

 

Procedimento: 

Dia 1: 
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Espalhamento e envelhecimento da lâmina 

1. Espalhar 2 µL de suspensão celular por gota; 

2. Colocar a lâmina na placa a 60ºC, pelo menos 15 min; 

3. Adicionar 250 µL de Igepal ao coplin 1; 

4. Incubar a lâmina no coplin 1 durante 30 min; 

5. Desidratação – colocar a lâmina em etanol a 70%, 80% e 86%, durante 2 min cada; 

6. Deixar secar a lâmina ao ar durante 10 min. 

Preparação da sonda 

7. Vórtexar e centrifugar a sonda durante 2-3 seg. 

Co-desnaturação da amostra/sonda 

8. Aplicar 1 µL de sonda, na área pretendida, cobrir com uma lamela e selar com cola; 

9. Desnaturar a sonda e a amostra, colocando a lâmina na placa de aquecimento a 72ºC 

durante 5 min. 

Hibridação 

10. Incubar a lâmina a 37ºC, numa câmara húmida, durante ± 20 h (preferencialmente na 

estufa). 

Dia 2: 

Coplin 1: 0,4XSSC: medir 50 mL de 0,4XSSC (colocar no banho a 65ºC) 

Coplin 2: 2XSSC/Tween 20: medir 50 mL de 2XSSC (temperatura ambiente) 

Lavagem rápida: 

11. Adicionar 25 µL de Tween 20 ao coplin 2; 

12. Retirar cuidadosamente a lamela; 

13. Colocar a lâmina no coplin 1, durante 2 min; 

14. Transferir a lâmina para o coplin 2, durante 2 min. 
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Contraste 

15. Deixar escorrer a lâmina durante 2 min, no escuro; 

16. Aplicar 4 µL de DAPI; 

17. Cobrir com uma lamela e guardar a lâmina no frigorifico a 5ºC durante 15 min no mínimo; 

18. Observar os resultados num microscópio de epifluorescência.  

 

3.5.Captação e análise de metáfases com organização do cariograma  

Para cada amostra de sangues e de produtos de abortamento, observaram-se 5 metáfases ao 

microscópico ótico submetidas previamente ao bandeamento GTL. Analisaram-se também, 5 

metáfases das amostras sujeitas às bandas CBL e NOR. As metáfases foram captadas pelos 

sistemas de captação de imagem digital Leica CW 4000 Karyo: Separete Metaphase and 

Cytovision. Realizou-se a separação dos cromossomas e organização dos cariogramas, 

emparelhando os cromossomas homólogos considerando o padrão de bandas.  

 

3.6.Extração de DNA 

 Na extração de DNA seguiu-se o protocolo descrito na bula do KIT. Realizou-se 

primeiramente a eliminação de glóbulos vermelhos (RBC) com um tampão de lise específico 

(RBC Lysis). Centrifugou-se durante 4 min a 8600 xg e descartou-se o sobrenadante quase na 

totalidade. Em seguida, realizou-se a lise celular com o Lysis Buffer que rompe as membranas 

celulares para libertar o DNA. O tratamento com Proteinase K ocorreu de seguida com o 

objetivo de digerir as proteínas presentes na amostra, e seguiu-se uma incubação a 55ºC durante 

10 min. Posteriormente, ocorreu a precipitação com o Binding Buffer e transferiu-se todo o 

lisado para a coluna, seguindo-se uma centrifugação. O DNA ligado à coluna foi lavado com 

soluções de lavagens (BW1 Buffer e BW2 Buffer) de modo a aumentar a pureza do DNA. As 

duas lavagens foram separadas pelas respetivas centrifugações durante 30 seg a 13000 xg e 

remoção do filtrado, com uma centrifugação final durante 90 seg a 15000 xg. Por fim, o DNA 

foi eluído da coluna com Elution Buffer, pré-aquecido a 70ºC, seguindo-se uma centrifugação 

durante 1 min a 13000 xg. 
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Ao fim de 1 h, realizou-se a quantificação do DNA num espectrofotómetro e um volume de 

2 µL de DNA por amostra. 

 

Segue-se o protocolo da extração de DNA (Extracteme – Bioportugal) 

1. Homogeneizar muito bem a amostra; 

2. Num eppendorf de 2 mL, colocar 400 µL de amostra e adicionar o mesmo volume de RBC 

Lysis;  

Nota: o volume de amostra pode variar entre 400 µL a 1000 µL 

3. Vórtexar muito bem até a solução ficar homogénea; 

4. Centrifugar 4 min a 8600 xg; 

5. Com a P100 decantar e descartar o sobrenadante quase na totalidade; 

6. Vórtexar o pellet celular; 

7. Adicionar 375 µL de Lysis Buffer (BL) e Ressuspender no vórtex; 

8. Vórtexar a Proteinase K; 

9. Adicionar 6 µL de Proteinase K e homogeneizar no vórter;  

10. Incubar, no banho-maria, a 55ºC durante 10 min e vortexar a cada 2 min; 

11. Adicionar 400 µL de Binding Buffer (BB) (já com etanol) e vortexar na velocidade máxima 

15-20 seg; 

12. Com a P1000, transferir todo o lisado para a coluna com o tubo coletor (com cuidado para 

não danificar o filtro); 

13. Centrifugar 1 min a 13000 xg; 

14. Descartar o tubo coletor e colocar a coluna num novo tubo coletor; 

15. Adicionar 600 µL de BW1 Buffer (já com etanol) e centrifugar 30 seg a 13000 xg; 

16. Descartar o filtrado e colocar a coluna no mesmo tubo coletor; 

17. Adicionar 500 µL de BW2 Buffer (já com etanol) e centrifugar 30 seg a 13000 xg; 
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18. Descartar o filtrado e colocar a coluna no mesmo tubo coletor; 

19. Centrifugar 90 seg a 15000 xg; 

20. Transferir a coluna para um novo eppendorf esterilizado; 

21. Adicionar 50 µL de Elution Buffer (EB), previamente aquecido a 70ºC (Não deitar fora o 

que resta de EB); 

22. Incubar durante 2 min à temperatura ambiente; 

23. Centrifugar 1 min a 13000 xg; 

24. Descartar a coluna. 
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4. Resultados e discussão  

 

4.1. Culturas de sangue periférico 

Neste trabalho de estágio curricular realizaram-se 42 culturas de sangue periférico 

excedentes e anonimizadas (18 masculinas e 24 femininas, entre os 4 meses e os 64 anos de 

idade), sendo 1 cultura sem sincronização e as restantes 41 culturas sincronizadas. Na 

sementeira adicionaram-se 8 gotas de sangue e 3 gotas de fitohemaglutinina. Quando a amostra 

era insuficiente, o que acontece frequentemente em amostras de bebés e crianças, adicionaram-

-se 5 gotas de sangue e 2 gotas de fitohemaglutinina.  

Nas 42 manipulações realizadas obtiveram-se sempre metáfases. Contudo, em alguns casos 

a resolução das mesmas não foi a pretendida (cromossomas compridos). Este resultado pode 

ser justificado pela atuação ineficaz do BE, que é responsável por evitar a contração normal dos 

cromossomas e melhorar a resolução das bandas cromossómicas (Pradip, 2015). Para contornar 

esse problema, principalmente nos casos com a indicação clínica de atraso mental, em que são 

necessários cromossomas com elevada resolução, a cultura foi repetida.  

Após o espalhamento, observou-se a preparação ao microscópico para confirmar a 

concentração celular e a dispersão das metáfases. Quando a concentração celular era elevada 

adicionou-se algumas gotas de fixador para diluir a suspensão celular, e assim, obter uma 

concentração apropriada e cromossomas poucos espalhados e com poucas sobreposições. Na 

figura 14 é possível observar uma metáfase obtida do caso SA34, com uma boa dispersão dos 

cromossomas. No entanto, na figura 15, observa-se uma metáfase do mesmo caso, mas em que 

os cromossomas estão muito dispersos levando consequentemente a metáfases parciais. Na 

figura 16 está uma metáfase obtida do caso SA36, em que é visível várias sobreposições dos 

cromossomas. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por norma, uma temperatura ambiente elevada reflete-se numa melhor dispersão dos 

cromossomas. No ar seco, o fixador evapora rapidamente, e em contrapartida no ar húmido, a 

evaporação acontece lentamente. Contudo, a evaporação rápida e lenta não é ideal, uma vez 

que se o fixador evaporar antes que a membrana citoplasmática rompa e as células se espalhem, 

haverá um fundo citoplasmático visível ao redor das metáfases, o que irá dificultar o 

bandeamento dos cromossomas. Se a evaporação for lenta, a membrana citoplasmática 

fragilizada pode provocar ruturas, que pode resultar em cromossomas dispersos e/ou à perda de 

metáfases (Lawce e Brown, 2017).  

Ao realizar o espalhamento tencionou-se conseguir uma concentração celular apropriada. 

Poucas células nas lâminas conduzem a tempos demorados na procura de metáfases e podem 

ser insuficientes para um diagnóstico; por outro lado, lâminas muito concentradas podem 

interferir na dispersão e resultar em sobreposições: obtêm-se muitas metáfases, com 

Figura 14. Metáfase obtida no caso SA34 com 

bandeamento GTL resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos, com boa dispersão dos 

cromossomas. 

Figura 15. Metáfase obtida no caso SA34 com 

bandeamento GTL resultante da cultura sincronizada 

de linfócitos, em que os cromossomas estão muito 

dispersos. 

Figura 16. Metáfase obtida no caso SA36 com bandeamento GTL resultante da cultura sincronizada de linfócitos, 

com sobreposição dos cromossomas. 
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cromossomas compridos mas escuros. Nestes casos, foi difícil otimizar o tempo de exposição 

à tripsina nas bandas GTL, dado que são cromossomas mais resistentes à ação desta enzima. O 

ideal era obter cromossomas poucos espalhados, com poucas sobreposições e sem citoplasma, 

para permitir a contagem precisa e análise das bandas (Lawce e Brown, 2017). 

Na figura 17 é possível observar um bom espalhamento da suspensão celular do caso SA37, 

exemplificando o que se tenciona obter no espalhamento, enquanto, que na figura 18 verifica-

se um mau espalhamento da suspensão celular do caso SA39, como exemplo do que não se 

tenciona obter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As técnicas de bandeamento são fundamentais para a identificação dos cromossomas, sendo 

particularmente as bandas GTL cruciais para uma precisa identificação e elaboração dos 

cariogramas. Uma metáfase sujeita apenas à coloração, sem ser submetida à ação da tripsina ou 

outra técnica de bandeamento não possibilita uma identificação clara dos cromossomas. 

O bandeamento GTL foi aplicado em todas as amostras, enquanto o bandeamento CBL em 

cinco amostras e o bandeamento NOR foi somente aplicado a uma amostra. Os bandeamentos 

CBL e NOR foram realizados quando o bandeamento GTL não foi suficiente para esclarecer 

todas as dúvidas. As bandas CBL e as bandas NOR juntamente com as bandas GTL, 

possibilitam um diagnóstico mais preciso e específico, identificando fragmentos 

cromossómicos anteriormente não identificados e a presença ou não de possíveis alterações.  

Figura 18. Mau espalhamento da suspensão 

celular do caso SA39, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos. 

Figura 17. Bom espalhamento da suspensão 

celular do caso SA37, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos.  



54 
 

Durante a realização do bandeamento GTL foi necessário verificar diariamente o tempo de 

exposição das lâminas à tripsina.  Se os cromossomas apresentassem poucas bandas com pouca 

distinção entre as regiões claras e escuras, era necessário aumentar o tempo da incubação na 

solução de tripsina. Na figura 19 está representada uma metáfase do caso SA34 com demasiado 

tempo de exposição à tripsina (28 seg), os cromossomas apresentavam bandas indistintas e sem 

visualização das extremidades, o que não permitiu a classificação e análise dos cromossomas. 

Na figura 20, está representada uma metáfase do caso SA34 com pouco tempo de exposição à 

tripsina (24 segundos), os cromossomas apresentavam bandas com pouca distinção entre os 

padrões de bandas claras e escuras, pouco contraste e de difícil classificação e análise. Na figura 

21 é possível observar uma metáfase do caso SA42, submetida a um tempo de tripsina correto 

(26 segundos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Metáfase obtida no caso SA34, com 

demasiado tempo de exposição à tripsina (28 

seg) durante o bandeamento GTL, resultante 

da cultura sincronizada de linfócitos. 

Figura 20. Metáfase obtida no caso SA34, com 

pouco tempo de exposição à tripsina (24 seg) 

durante o bandeamento GTL, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos. 

Figura 21. Metáfase obtida no caso SA42, submetida a um tempo de tripsina correto (26 seg) durante o 

bandeamento GTL, resultante da cultura sincronizada de linfócitos. 

 

Figura 4.1.9. Metáfase do caso SA9 submetida inicialmente ao bandeamento GTL, obtida com bandeamento CBL, 

resultante da cultura sincronizada de linfócitos.Figura 4.1.8. Metáfase obtida no caso SA42, submetida a um tempo 

de tripsina correto (26 seg) durante o bandeamento GTL, resultante da cultura sincronizada de linfócitos. 

 

Figura 4.1.9. Metáfase do caso SA9 submetida inicialmente ao bandeamento GTL, obtida com bandeamento CBL, 

resultante da cultura sincronizada de linfócitos.Figura 4.1.8. Metáfase obtida no caso SA42, submetida a um tempo 
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Na realização do bandeamento CBL, o tempo de atuação do Ba(OH)2 foi um fator crítico, 

dado que é a solução responsável pela etapa mais importante, pois sem a desnaturação dos 

cromossomas pelo Ba(OH)2, não é possível visualizar a heterocromatina constitutiva. Por isso, 

foi necessário apurar o tempo correto de exposição ao Ba(OH)2, que depende se a lâmina for 

fresca ou muito antiga (neste caso o tempo de Ba(OH)2 é reduzido a metade).  

Na figura 22 observa-se uma metáfase do caso SA9 submetida à técnica de bandeamento 

CBL. Com esta técnica é possível visualizar as regiões dos cromossomas que possuem DNA 

altamente repetitivo, como as regiões dos centrómeros, que correspondem à heterocromatina 

constitutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a realização do bandeamento NOR, foi necessário manter as lâminas na placa de 

aquecimento tempo suficiente para se conseguir a coloração castanho-alaranjado obtida pela 

reação da mistura de nitrato de prata e de gelatina ao calor, e assim obter-se as bandas NOR. Se 

o tempo das lâminas na placa não for suficiente as bandas NOR podem não funcionar. 

Na figura 23 pode-se observar uma metáfase do caso SA37 à qual foi aplicado o 

bandeamento NOR, com o objetivo de visualizar as regiões organizadoras do nucléolo. Esta 

técnica foi realizada porque durante o bandeamento GTL verificou-se que o satélite do 

cromossoma 22 encontrava-se compactado. Com a realização do bandeamento NOR 

confirmou-se se existia ou não uma duplicação. A figura em questão, representa um resultado 

normal da técnica de bandas NOR, mostrando as regiões organizadoras nucleares com uma 

Figura 22. Metáfase do caso SA9 submetida inicialmente ao bandeamento GTL, posterior bandeamento CBL, 

resultante da cultura sincronizada de linfócitos.  
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coloração mais escura, devido à impregnação pelo nitrato de prata. O padrão de NOR representa 

as regiões que estiveram ativas durante a interfase anterior (Sharma et al., 2002). Isto explica o 

porquê que na figura não estejam marcados todas as NOR, localizadas nos cromossomas 13, 

14, 14, 21 e 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a aplicação de uma técnica de coloração, as preparações cromossómicas foram 

observadas ao microscópico ótico, em campo claro. Inicialmente observou-se as lâminas na 

objetiva de 10x, onde se procuraram metáfases e de seguida colocou-se o óleo de imersão na 

lâmina e trocou-se para a objetiva de 100x, onde se captaram metáfases no sistema de imagem 

digital: Leica CW 4000 Karyo: Separete Metaphase and Cytovision do laboratório do 

CHTMAD. Posteriormente, realizou-se a identificação dos cromossomas e a organização dos 

cariogramas segundo a nomenclatura ISCN (2016). Para o sucesso da organização dos 

cariogramas foi necessário as metáfases obtidas apresentarem um elevado padrão de bandas e 

de boa resolução, pouco citoplasma e uma densidade celular apropriada. Dos casos em estudo, 

obtiveram-se metáfases de fraca qualidade e de boa qualidade. Na figura 24, está representada 

uma metáfase de fraca qualidade do caso SA39 em que os cromossomas estão pequenos, 

sobrepostos e com um padrão de bandas reduzidas. No entanto, na figura 25 observa-se uma 

metáfase de boa qualidade do caso SA43 com cromossomas em que as bandas possibilitam a 

Figura 23. Metáfase submetida ao bandeamento NOR do caso SA37, resultante da cultura sincronizada de 

linfócitos, 
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sua qualidade do caso SA43 com cromossomas em que as bandas possibilitam a sua 

identificação e elaboração do cariograma. 

 

Nas figuras 26 e 27 estão representados os cariogramas resultantes da cultura normal do 

caso SA20 e das culturas sincronizadas de linfócitos do caso SA24, respetivamente. Na cultura 

sem sincronização os cromossomas encontram-se mais condensados, mais pequenos, com uma 

menor resolução de bandas e o número de metáfases obtidas são menores. No entanto, estas 

culturas (sem sincronização) têm um papel fundamental no diagnóstico citogenético, pois 

realizam-se em casos em que o diagnóstico é urgente, dado que o protocolo exige menos tempo. 

Nas culturas sincronizadas os cromossomas estão mais alongados e apresentam uma 

resolução de bandas maior. Estas culturas são preferenciais para a análise e elaboração dos 

cariogramas. Nas culturas sincronizadas a adição do bloqueador da divisão celular em G1/S, 

possibilita que a maioria das células em cultura parem nessa fase. Deste modo, é possível obter 

um maior número de células em metáfase, comparativamente com as culturas sem 

sincronização, uma vez que nessas culturas as células estão em diferentes fases da divisão 

celular, o que se retrata numa diminuição do número de metáfases.  

Figura 25. Metáfase de boa qualidade do caso SA43 

com bandeamento GTL, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos. 

Figura 24. Metáfase de fraca qualidade do caso SA39 

com bandeamento GTL, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos. 
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Pela observação da metáfase do caso SA37 obtida a partir das culturas de linfócitos de 

sangue periférico e com sequente coloração com as bandas GTL (Figura 28), é possível verificar 

que o tempo de exposição com o colcemide foi adequado, uma vez o caso apresenta um índice 

de metáfases razoáveis. O tempo do tratamento das células com a solução hipotónica que 

interfere na dispersão dos cromossomas também foi adequado. A fixação das células, ou 

melhor, a desidratação e a preservação das células (Lawce e Brown, 2017), foi também efetuada 

apropriadamente, pelo motivo que não foi visualizada uma rutura das membranas celulares e 

consequente perda de cromossomas. Na figura 29, é possível observar uma metáfase do caso 

SA45 com tempo a mais de exposição ao colcemide, visível pelos cromossomas 

Figura 26. Cariograma com bandeamento GTL obtido no caso SA20 com 45,XX,der(14;21) , resultante da cultura 

normal de linfócitos. 

Figura 27. Cariograma normal (46,XY) com bandeamento GTL obtido no caso SA24, resultante da cultura 

sincronizada de linfócitos. 
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excessivamente condensados e consequentemente de tamanho mais reduzidos, e as cromátides 

irmãs a separarem-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estudo molecular, realizou-se a técnica FISH em 3 casos para confirmar uma suspeita 

clínica (Síndrome de Williams e síndrome de DiGeorge). O tipo de sonda a utilizar deve ser de 

acordo com a alteração cromossómica a estudar. Foram utilizadas sondas de sequência única 

para a síndrome de Williams e para a síndrome de DiGeorge, onde se descartou a hipótese de 

Figura 29. Metáfase do caso SA45 submetida ao bandeamento GTL resultante da cultura sincronizada de 

linfócitos, com tempo a mais de exposição de colcemide. A seta corresponde ás cromátides irmãs a separarem-se.  

Figura 28. Metáfase com bandeamento GTL obtida no caso SA37, resultante da cultura sincronizada de linfócitos. 
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alguma deleção na região específica do cromossoma envolvido, específicas para as zonas dos 

cromossomas 7 e 22, respetivamente.  

O síndrome de Williams é um distúrbio raro (1:20.000 a 1:50.000 casos) causado por uma 

deleção de 1,5 megabase na região q11.23 do cromossoma 7, que inclui o gene da elastina, entre 

outros. Ocorre devido à recombinação homóloga em uma região do cromossoma 7 que 

predispõem a rearranjos durante a meiose. O fenótipo deste distúrbio é caracterizado por 

deficiência intelectual, arteriopatia por elastina (doença cardiovascular), baixa estatura, 

personalidade e perfil cognitivos únicos, entre outras características. Este síndrome não é 

detetável por estudos citogenéticos de rotina ou de alta resolução. Atualmente, a técnica de 

FISH com uma sonda de DNA do gene da elastina consegue detetar a deleção (Schwartz e Graf, 

2002; Sugayama et al., 2007; Morris et al., 2010). 

 Enquanto, o síndrome de DiGeorge é causado principalmente por uma deleção sub-

microscópica na região cromossómica 22q11.2, com uma incidência de 1 em 4000 casos e é o 

síndrome causado por deleções mais comum no Homem. O fenótipo caracteriza-se por um timo 

hipoplásico com deficiência de células T, dimorfismo craniofacial e atraso no desenvolvimento 

e crescimento, entre outras caraterísticas. No entanto, muito raramente casos com 

características clínicas semelhantes podem possuir deleções no cromossoma 10. O diagnóstico 

baseia-se nos estudos citogenéticos convencionais e na técnica de FISH (Yatsenko et al., 2004; 

Bahamat et al. 2014). 

Pelas figuras 30 e 31 é possível averiguar que as sondas foram aplicadas corretamente, que 

hibridaram com êxito e o contraste foi aplicado também com sucesso. A lavagem pós-

hibridação foi realizada com sucesso, uma vez que, que só o sinal que se tencionou obter emitiu 

fluorescência. Na análise do FISH, o resultado de uma amostra é considerado positivo quando 

a percentagem de células com a anomalia é igual ou superior a 10%. A aplicação das sondas de 

sequência única resultou em núcleos metafásicos com marcação negativa para os cromossomas 

7 e 22. A análise molecular não foi terminada devido à pandemia (Covid-19).  

Nas figuras 30 estão representados núcleos e uma metáfase, obtidos pela técnica de FISH 

com marcação para o cromossoma 7 do caso SA13. Na figura 31 estão representados o núcleo 

e uma metáfase obtidos pela técnica de FISH para o cromossoma 22 do caso SA17. 
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Figura 30. Núcleos e a metáfase do caso SA13.obtidos pela técnica FISH com sonda de sequência única para o 

cromossoma 7 (indicados pelas setas). 4 sinais (2 verdes e 2 vermelhos), os sinais vermelhos correspondem à 

região Williams (banda 7q11.23) e os sinais verdes indicam a região controlo. Cromossomas contrastados com 

DAPI (azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Núcleo e a metáfase do caso 17 obtidos pela técnica FISH com sonda de sequência única para o 

cromossoma 22 do caso SA17 (indicados pelas setas). 4 sinais (2 verdes e 2 vermelhos), os sinais vermelhos 

correspondem à região DiGeorge (banda 22q11) e os sinais verdes indicam a região controlo. Cromossomas 

contrastados com DAPI (azul). 

 

Na tabela 1. estão representadas as culturas de linfócitos a partir de sangue periféricos (SA), 

a idade, o sexo, as indicações clínicas, as técnicas aplicadas a cada caso em estudo e os 

respetivos resultados. 



62 
 

Tabela 1. Casos das culturas de linfócitos a partir de sangue periféricos (SA) em estudo, a idade, o sexo, as 

indicações clínicas, as técnicas aplicadas e os respetivos resultados. F: feminino; M: masculino. 

Nº 

do 

caso Idade Sexo Indicação 

Cariótipo 

(bandeamento 

GTL) 

Bandeamento 

CBL 

Bandeamento 

NOR FISH Resultado 

SA1 

29 

anos M Infertilidade X       46,XY,t(8;17)(p22;q21.32) 

SA2 

20 

anos F 

Suspeita de 

cardiopatia 

familiar X       46,XX 

SA3 

45 

anos F 

Abortos de 

repetição X       46,XX 

SA4 

42 

anos M Marido do SA3 X X     46,XY 

SA5 

42 

anos F Amenorreia  X       46,XX 

SA6 

4 

anos M 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor X X     46,XY 

SA7 

36 

anos F 

História familiar 

de défice 

cognitivo X X     46,XX 

SA8 

3 

anos M 

Atraso 

psicomotor  X       46,XY 

SA9 

3 

anos M 

Atraso 

psicomotor X X     46,XY 

SA10 

32 

anos F 

História 

familiar de 

síndrome de 

Down X       46,XX 

SA11 

4 

anos M 

Défice de 

aprendizagem X       46,XY 

SA12 

21 

anos F 

Cardiopatia 

congénita + alta 

estatura  X     

Sindrome 

de 

Digeorge 46,XX 

SA13 

5 

meses F 

Suspeita de 

síndrome 

williams? X X   

Sindrome 

de 

Williams 46,XX 

SA14 

32 

anos M Marido do SA15 X       46,XY 

SA15 

30 

anos F 

3 abortos 

espontâneos X       46,XX 

SA16 

64 

anos F 

História familiar 

de translocação X       46,XX 

SA17 

31 

anos F 

Aborto 

espontâneo X     

Sindrome 

de 

Digeorge 46,XX 

SA18 

38 

anos F 

Aborto 

espontâneo X       46,XX 

SA19 

38 

anos M Marido do SA18 X       46,XY 
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SA20 

29 

anos F 

Irmã com 

trissomia 21 por 

t(14;21) X       45,XX,der(14;21) 

SA21 

40 

anos F 

Aborto 

espontâneo X       46,XX 

SA22 

39 

anos M Marido do SA21 X       46,XY 

SA23 

2 

anos M 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor + 

fáceis peculiar  X       46,XY 

SA24 

57 

anos M 

Filha com T21 

por t(14;21) X       46,XY 

SA25 

17 

anos M 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor X       46,XY 

SA26 

42 

anos F Amenorreia  X       46,XX 

SA27 

36 

anos F Infertilidade X       46,XX 

SA28 

28 

anos F 

Filha com 

alteração 

cromossómica X       46,XX,inv(11)(p14p15,3) 

SA29 

27 

anos F 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor X       46,XX 

SA30 

29 

anos M Infertilidade X       47,XXY 

SA31 

6 

meses M 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor e 

hipotonia X       46,XY 

SA32 

27 

anos F 

2 abortos 

espontâneos  X       46,XX 

SA33 

37 

anos M 

Estudo do casal, 

SA32 X       46,XY 

SA34 

2 

anos F 

Atraso de 

desenvolvimento 

psicomotor X       46,XX 

SA35 

4 

meses F 

Síndrome 

polimalformativo 

em estudo X       46,XX 

SA36 
19 

anos M Ginecomastia X       46,XY 

SA37 
22 

anos F Infertilidade X   

X 

(cromossoma 

22   46,XX 

SA38 
25 

anos F 

3 abortos 

espontâneos X       46,XX 

SA39 
28 

anos M Marido do SA38  X       46,XY 

SA42 
43 

anos F Infertilidade X       46,XX 
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Pela análise da Tabela 1 é possível verificar que das 42 culturas de linfócitos, 39 foram para 

estudos de citogenética convencional e 3 para estudos moleculares e citogenética convencional. 

Relativamente aos estudos para citogenética convencional, 38 casos apresentaram um cariótipo 

normal, 46,XX ou 46,XY, enquanto que  4 casos apresentaram alterações cromossómicas.  

Das 42 culturas de linfócitos, os estudos citogenéticos foram realizados em 5 casos com a 

indicação clínica de infertilidade, 2 com a indicação clínica de amenorreia, 13 com a indicação 

clínica de abortos de repetição, 8 com a indicação clínica de historial familiar com alterações 

cromossómicas, 1 com a indicação clínica de suspeita de síndrome de deleção e 13 com a 

indicação clínica de anomalias congénitas múltiplas e atraso mental e no desenvolvimento 

psicomotor. 

Relativamente aos casos em estudo que apresentavam alterações cromossómicas, obteve-se 

um cariótipo 46,XY,t(8;17)(p22;q21.32) e um cariótipo 47,XXY, ambos com a indicação 

clínica de infertilidade, um cariótipo 45,XX,der(14;21) num caso com a indicação clínica de 

irmã com trissomia por t(14;21), e um cariótipo 46,XX,inv(11)(p14p15.3) num caso com a 

indicação clínica de filha com alteração cromossómica. 

As translocações apresentam uma frequência de 0,42%, em que as translocações recíprocas 

representam um dos rearranjos estruturais mais frequentes analisados no cariótipo humano, 

ocorrendo em 1/1.000 a 1/673 indivíduos, as robertsonianas com uma incidência de 1/1.000 e 

as translocações não recíprocas são raras. As translocações recíprocas podem ser transmitidas 

intatas de geração em geração, em que aproximadamente 70% das translocações recíprocas são 

familiares. Se não resultar em perda ou ganho de material genético e se os pontos de quebra não 

envolverem nenhum gene, os indivíduos podem ser fenotipicamente normais. Contudo, os 

indivíduos portadores de translocações recíprocas correm um risco significativamente maior de 

infertilidade, de abortos espontâneos e de descendência anormal. Estes problemas resultam de 

gâmetas com desequilíbrios consequentes das alterações no emparelhamento dos cromossomas 

homólogos translocados com os cromossomas homólogos normais durante a meiose I. Na 

segregação alternativa originam-se gâmetas portadores da translocação ou gâmetas normais. 

SA43 
5 

Meses M 

Fáceis peculiar e 

hipotonia X       46,XY 

SA45 
25 

anos F 

Familiar com 

T21 e rearranjos X       46,XX 
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Nas segregações adjacentes I e II originam-se gâmetas com monossomias parciais e trissomias 

parciais (Gardner et al., 2011; Vasilevska et al., 2013; Arsham et al., 2017).  

No caso SA1, após a realização das bandas GTL concluiu-se que este indivíduo apresenta 

uma translocação recíproca envolvendo os cromossomas 8 e 17, com os pontos de quebra em 

p22 e q21.32 (Figura 32). Após uma revisão bibliográfica, verificou-se que se trata de uma 

translocação não recíproca nunca anteriormente reportada. No entanto, algumas translocações 

envolvendo os cromossomas 8 e 17 mas com pontos de quebra diferentes foram descritas, como 

a t(8;17)(p11;q23) associada ao síndrome mieloproliferativo (Walz et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos pontos de quebra, Bucay et al., (2016) descreveram que o cancro da 

próstata é caracterizado por uma perda frequente do cromossoma 8p22. Piovani et al., (2014) 

descreveram o caso de um paciente com uma deleção no locus 8p22 com um ligeiro atraso 

mental e atraso na fala, o que poderia representar um fator de risco para o desenvolvimento de 

cancro na idade adulta (Bucay et al., 2016; Piovani et al., 2014). 

Nesta região, 8p22 estão presentes muitos genes, entre eles o gene TUSC3. Mutações neste 

gene estão associadas ao atraso mental não sindrómico autossómico recessivo-7 e na 

proliferação e invasão de vários cancros, como o cancro pancreático metastático, o cancro do 

ovário e o glioblastoma multiforme. Esta região também contém o gene PDGFRL, mutações 

Figura 32.  Cariograma do caso SA1 do sexo masculino com t(8;17)(p22;q21.32) (metáfase submetida ao 

bandeamento GTL resultante da cultura sincronizada de linfócitos). 
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neste gene, ou deleções de um segmento cromossómico que envolva este gene, estão associadas 

a carcinomas hepatocelulares esporádicos, ao cancro colorretal e ao cancro de pulmão de células 

não pequenas (NCBI, Gene, 09.06.2020). 

 Rooryck et al., (2008) descreveram uma microdeleção na banda cromossómica 17q21.32 

associada a múltiplas malformações, incluindo anormalidades cardíacas, fenda palatina, atraso 

mental, microcefalia e sutura metópica pronunciada (Rooryck et al., 2008). 

Na mesma região, 17q21.32, localizam-se muitos genes como o HOXB9 em que o aumento 

da expressão desse gene está associado a alguns casos de leucemia, a cancro da próstata e a 

cancro do pulmão. Também o aumento da expressão do gene HOXB7 está associado a alguns 

casos de melanoma e a carcinoma do ovário (NCBI, Gene, 09.06.2020). 

Os derivativos ou as translocações robertsonianas, como referido anteriormente, apresentam 

uma frequência de 1/1.000 indivíduos (Arsham et al., 2017). No caso SA20, pela observação 

da figura 26 é possível verificar que este indivíduo apresenta um derivativo envolvendo os 

cromossomas 14 e 21. Os portadores de translocações robertsonianas apresentam alto risco de 

abortos espontâneos e de ter crianças com múltiplas anomalias. Os portadores de uma 

translocação robertsoniana entre o cromossoma 21 e o cromossoma acrocêntrico 14 correm o 

risco de ter filhos com síndrome de Down ou de filhos portadores da translocação herdada pelos 

pais (Kolgeci et al., 2015). 

 O síndrome de Down é a alteração cromossómica autossómica mais comum e a sua 

ocorrência é de 1 em 826 nascimentos. O cariótipo der(14,21) ocorre em 3% a 4% dos 

indivíduos com o fenótipo de síndrome de Down, o cromossoma extra é a consequência de uma 

translocação desequilibrada entre o cromossoma 21 e outro cromossoma acrocêntrico, 

geralmente o cromossoma 14. Cerca de 3/4 dessas translocações desequilibradas são de novo, 

e o restante advém de translocações familiares (Bull, 2011; Jayalakshamma et al., 2010). 

As inversões têm uma incidência de 0,013%, em que as inversões pericêntricas têm uma 

frequência de 0,12% a 0,7% e as inversões paracêntricas de 0,1% a 0,5%. As inversões 

paracêntricas geram 2 gâmetas viáveis ou gâmetas que não possuem centrómero ou dois 

centrómeros e, por isso, não são viáveis. As inversões pericêntricas podem resultar em crianças 

com defeitos congénitos devido à presença de inversões, com um risco estimado em 5% a 10%, 

ou em gâmetas não viáveis a devido a deleções e duplicações. As inversões polimórficas mais 
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frequentes são aquelas que envolvem as regiões heterocromáticas dos cromossomas 1, 2, 9, 10, 

16 e Y (Bhasin, 2005; Gardner et al., 2011; Morin et al., 2017).    

No caso SA28, após o bandeamento GTL é possível concluir que este indivíduo é portador 

de uma inversão paracêntrica no cromossoma 11 com os pontos de quebra em p14 e p15.3, 

como observado na figura 33. Realizou-se o estudo citogenético para verificar se a mãe é 

portadora da inversão e se a descendência a herdou. Verificou-se que esta alteração foi herdada 

da mãe, uma vez que a progenitora era portadora também desta alteração.  

As inversões inv(11)(p11.2p15.5) e inv(11)(p15q22) envolvem o mesmo cromossoma que 

o caso em estudo, e estão associadas ao Síndrome de Beckwith-Wiedemann e a doenças  

malignas (como o cancro do pulmão e leucemias), respetivamente (Norman et al., 1992; 

Kobayashi et al., 1997; Zachor e Lofton, 1994; Cichutek et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau-Merck et al., (2005) descreveram várias anomalias cromossómicas em tumores 

rabdóides humanos, entre elas, a inversão encontrada neste trabalho: inv(11)(p14)(p15.3). Beck 

et al., (2007) descreveram um caso com uma inversão do cromossoma 11 envolvendo um dos 

pontos de quebra do caso em estudo 46,XY,inv(11)(p15.3;q23.3) com a indicação clínica de 

crescimento excessivo, fenda palatina e apneia do sono. Gregoire et al., (1983) observaram uma 

inversão com um ponto de quebra em estudo inv(11)( p14;q12) em que este paciente tinha 

simpatoblastoma e o síndrome de Ondina. Zachor e Lofton, em 1994, descreveram uma 

Figura 33. Cariograma do caso SA28 do sexo feminino com inv(11)(p14p15.3) (metáfase submetida ao 

bandeamento GTL resultante da cultura sincronizada de linfócitos). 
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inversão envolvendo um dos pontos de quebra do caso em estudo inv(11)(p14.3q21) associada 

a microcefalia, a características dimórficas e a atraso na fala (Gregoire et al., 1983; Zachor e 

Lofton, 1994; Rousseau-Merck et al., 2005; Beck et al., 2007). 

Relativamente aos pontos de quebra do caso em estudo, o Estudo Epidemiológico Francês 

sobre Genética e Meio Ambiente da Asma (EGEA) relatou a ligação do locus ANO3/MUC15 

em 11p14 ao eczema (Dizier et al.,2012). No estudo de Ayyagari et al., (1995), o gene do 

síndrome de Usher tipo 1C foi localizado no cromossoma 11p14. Em 2011, Simpson et al., 

identificaram uma ligação significativa para a miopia na região 11p14. Schurr (2011) descreveu 

um locus (TST1) na região 11p14 que foi identificado como locus de resistência independente 

de células T a Mycobacterium tuberculosis (Ayyagari et al.,1995; Schurr, 2011). 

Nesta mesma região, 11p14, está presente o gene LUZP2 que codifica uma proteína zíper 

de leucina que está deletada em alguns pacientes com síndrome de Wilms, Aniridia, Anomalias 

geniturinárias e Atraso mental (WAGR). Encontra-se também o gene BDNF, que codifica um 

membro da família de proteínas do fator de crescimento nervoso. A expressão deste gene é 

reduzida nos pacientes com doença de Alzheimer, Parkinson e Huntington (NCBI, Gene, 

.01.06.2020). 

Na região 11p15.3, está presente o gene DKK3. A sua expressão encontra-se diminuída em 

várias linhas celulares de cancro e pode funcionar como um gene supressor tumoral. Valdora et 

al., (2013) associou este gene ao tumor cerebral pediátrico maligno meduloblastoma. Defeitos 

no gene ARNTL, também localizado nesta região, têm sido associados à infertilidade, a 

problemas com gliconeogénese, a lipogénese e a padrões alterados de sono. O gene PTH 

também presente na região 11p15.3 codifica um membro da família de proteínas da 

paratireóide. A produção da proteína em excesso pode resultar em hipercalcemia e pedras nos 

rins. O processamento defeituoso da proteína pode levar ao hipoparatireoidismo, o que pode 

resultar em hipocalcemia e dormência (NCBI, Gene, .03.06.2020; Valdora et al., 2013). 

As aneuploidias afetam cerca de 4-5% de todas as gravidezes clínicas, sendo que a maior 

parte termina em aborto espontâneo. As aneuploidias cromossómicas sexuais têm uma 

frequência de 0,2% em recém-nascidos. A contribuição paterna das aneuploidias 

cromossómicas sexuais é cerca de 55%. No caso SA30, o indivíduo é portador de uma 

aneuploidia - síndrome de Klinefelter 47,XXY - como se pode verificar na figura 34. O 

síndrome de Klinefelter, é o distúrbio cromossómico sexual mais frequente da população 
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masculina sendo caraterizada como uma trissomia. Foi descrita pela primeira vez em 1942, 

ocorre com uma incidência de 1 em 500 nascimentos masculinos e é a causa mais comum de 

infertilidade masculina em humanos, uma vez que estes indivíduos apresentam baixos níveis 

de testosterona – hormona responsável pela produção de espermatozóides. Os indivíduos com 

este síndrome podem também sofrer de deficiências verbais e cognitivas e frequentemente 

desenvolvem dificuldades de aprendizagem (Fonseka e Griffin, 2011; Fragouli et al., 2013; 

Nieschlag, 2013; Kanakis e Nieschlag, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos indivíduos com o síndrome de Klinefelter, o cromossoma X extra pode ser herdado de 

ambos os progenitores com uma mesma frequência de ocorrência. O cromossoma X extra é 

resultado da não disjunção por falha na separação dos cromossomas homólogos X na anáfase, 

durante meiose I ou durante a meiose II da ovogénese materna, ou durante a meiose I da 

espermatogénese paterna. A não disjunção durante a meiose II resulta em cariótipos 47,XXX 

ou 47,XYY, variantes deste síndrome. Menos frequentemente (3%), a não disjunção ocorre 

durante as primeiras divisões mitóticas pós-zigóticas (Nieschlag et al., 2014, Kanakis e 

Nieschlag, 2018). 

Assim, com a aplicação das técnicas de citogenética convencionais e moleculares é possível 

analisar os cromossomas possibilitando um diagnóstico clínico.  

 

Figura 34. Cariograma do caso SA30 do sexo masculino com 47,XXY (metáfase submetida ao bandeamento GTL 

resultante da cultura sincronizada de linfócitos). 
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4.2. Produtos de abortamento 

Foram realizadas 23 culturas de amostras excedentes e anonimizadas de produtos de 

abortamento de mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 43 anos. Todas as culturas 

foram manipuladas e espalhadas, exceto uma, em que foi necessário enviar as células para outro 

laboratório. Na cultura, a amostra do produto de abortamento foi fragmentada e colocada, com 

meio simples com antibióticos, em 3 tubos de congelação e adicionaram-se as enzimas tripsina 

- EDTA e colagenase, seguidamente os fragmentos foram transferidos para caixas de cultura 

com meio simples suplementado com SVF e incubadas numa estufa a 37ºC a 5% CO2.  

Após a manipulação das amostras, e durante o espalhamento, verificou-se que não se 

obtiveram metáfases em algumas caixas de cultura, ou obteve-se metáfases de má qualidade. 

Quando uma caixa de cultura não apresentou um índice de metáfases razoáveis, ou quando uma 

caixa não apresentou um crescimento celular suficiente, adicionou-se colcemide às restantes 

caixas de cultura desse mesmo caso durante 17 h, em vez das 2 h, com o objetivo de se obter 

um número superior de metáfases.  

 Após o espalhamento, visualizou-se as metáfases ao microscópio para verificar a dispersão 

das metáfases e a concentração celular. Quando a concentração celular era insuficiente, era 

necessário concentrar a amostra, transferindo-a para um eppendorf de 1,5 mL, adicionou-se 

fixador e centrifugou-se. Em seguida procedeu-se novamente ao espalhamento. Na figura 35 é 

possível observar um bom espalhamento da suspensão celular do caso PA3 exemplificando o 

que se tenciona obter no espalhamento. No entanto, na figura 36 verifica-se um mau 

espalhamento da suspensão celular do caso PA5 com sobreposições dos cromossomas, como 

exemplo do que não se tenciona obter durante o espalhamento, contudo uma metáfase de boa 

qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mau espalhamento da suspensão 

celular do caso PA5, resultante da cultura de 

fibroblasto. 
Figura 35. Bom espalhamento da suspensão celular 

do caso PA3, resultante da cultura de fibroblastos. 
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 Em todas as amostras foi aplicado o bandeamento GTL. Na figura 37 está representada 

uma metáfase do caso PA12 com pouco tempo de exposição à tripsina (20 seg), enquanto na 

figura 38 está representada uma metáfase do caso PA2 com o tempo correto de tripsina (22 

seg). Após a aplicação da técnica de coloração, as preparações cromossómicas foram 

observadas ao microscópio ótico. Inicialmente observou-se as lâminas na objetiva de 10x, para 

procurar por metáfases, e depois trocou-se para a objetiva de 1000x se captaram das metáfases 

com os mesmos sistemas de captação utilizados nos sangues. Posteriormente, realizou-se a 

organização dos cariogramas. 

 

Pela observação da metáfase do caso PA3 obtida a partir das culturas de fibroblastos e com 

bandeamento GTL (Figura 39), é possível concluir que o tempo de exposição com o colcemide 

e o tempo do tratamento das células com a solução hipotónica foram apropriados, uma vez que 

apresentam um índice de metáfases e uma dispersão razoáveis. A fixação das células foi 

também realizada apropriadamente. Na figura 40 é possível observar uma metáfase do caso 

PA2 com tempo a mais de exposição ao colcemide. 

Figura 37. Metáfase obtida no caso PA12, com 

pouco tempo de exposição à tripsina (20 seg) 

durante o bandeamento GTL, resultante da cultura 

sincronizada de fibroblastos. 

Figura 38. Metáfase obtida no caso PA2, com tempo 

certo de exposição à tripsina (22 seg) durante o 

bandeamento GTL, resultante da cultura sincronizada 

de fibroblastos. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Metáfase do caso PA2 submetida ao bandeamento GTL resultante da cultura de fibroblastos, com tempo 

a mais de exposição de colcemide. 

 

Na tabela 2 estão representadas as culturas de produtos de abortamento (PA), a idade, as 

indicações clínicas, a técnica aplicada a cada caso em estudo e os respetivos resultados. 

  

Figura 39. Metáfase com bandeamento GTL obtida no caso PA3, resultante da cultura de fibroblastos. 
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Tabela 2. Casos das culturas de produtos de abortamento (PA) em estudo, o sexo, a metodologia aplicada e os 

respetivos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação da tabela 2 é possível verificar que das 22 culturas de produtos de 

abortamento, 4 casos não obtiveram crescimento celular, 11 casos apresentavam um cariótipo 

normal, 46,XX ou 46,XY, e 7 casos apresentavam alterações cromossómicas. 

As análises cromossómicas de produtos de abortamento dependem do sucesso da cultura de 

células fetais. As falhas de cultura são frequentes uma vez que os tecidos de abortamento estão 

muitas vezes macerados, contaminados com bactérias e/ou fungos ou foram fixados em formol 

ou álcool. Alguns produtos de abortamento com o cariótipo 46,XX podem possuir de fato outra 

Nº do 

caso 
Idade Indicação 

Cariótipo 

(Bandeamento 

GTL) Resultado 

PA1 37 anos Aborto espontâneo X 45,X 

PA2 22 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA3 33 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA4 40 anos 

Produto de 

abortamento X 46,XX 

PA5 35 anos Aborto espontâneo X 46, XX 

PA6 25 anos Aborto espontâneo X 46, XX 

PA7 25 anos Aborto espontâneo X Sem crescimento 

PA8 31 anos Aborto espontâneo X 46, XY 

PA9 27 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA10 32 anos Aborto espontâneo X 47,XX,+22 

PA11 27 anos Aborto espontâneo X Sem crescimento 

PA12 26 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA13 21 anos Aborto espontâneo X Tetraploidias 

PA14 43 anos Aborto espontâneo X Sem crescimento 

PA15 43 anos Aborto espontâneo X 47,XX,+16 

PA16 35 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA17 33 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA18 36 anos 
Abortamento 

espontâneo X 47,XX,+15 

PA19 39 anos Aborto espontâneo X 46,XX 

PA20 32 anos Aborto espontâneo X Sem crescimento 

PA21 30 anos 3  abortos espontâneos X Tetraploidias 

PA22 32 anos Aborto espontâneo X 47,XY,+22 

PA23 25 anos 

Morte fetal, feto com 

alterações X _Extração de DNA 
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constituição cromossómica, que não foi determinada devido à contaminação por células 

maternas na amostra. A contaminação da amostra com células maternas pode afetar 30 a 90% 

das culturas com cariótipo 46,XX (Pena et al., 2003; Nikitina et al., 2004; Soler et al., 2017).  

Nos casos que apresentam alterações cromossómicas, obteve-se um cariótipo 45,X, um 

cariótipo 47,XX,+22, dois cariótipos tetraplóides, um cariótipo 47,XX,+16, um cariótipo 

47,XY,+15 e um cariótipo 47,XY,+22. 

Os cariótipos anormais ocorrem em sensivelmente 50% dos abortos espontâneos, sendo 

principalmente trissomias (60%), triploidias (15%) e monossomia do cromossoma X (15%) 

(Kaplan, 2009; Pena et al., 2003). 

 Cerca de 23 a 61% dos abortos espontâneos são causados por aneuploidias cromossómicas. 

As monossomias são muito raras ou quase inexistentes em recém-nascidos, apenas com alguma 

prevalência na monossomia do cromossoma sexual X (Hassold et al., 1996). No caso PA1, 

detetou-se uma monossomia do cromossoma X, como se pode verificar na figura 41. O 

síndrome de Turner, 45,X, resulta em abortos espontâneos durante o primeiro trimestre da 

gravidez em 99% dos casos, e aproximadamente 0,1% dos fetos sobrevivem ao nascimento com 

uma incidência de 1:2000 a 1:5000. Esta monossomia representa cerca de 10% dos abortos 

espontâneos (Coelho et al., 2016 Fonseka e Griffin, 2011; Mazzocco et al., 2016; Tsai et al., 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cariograma do caso PA1 do sexo feminino com síndrome de Turner (metáfase submetida ao 

bandeamento GTL resultante da cultura de produtos de abortamento). 
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O síndrome de Turner resulta da perda completa ou parcial do segundo cromossoma X. A 

perda completa do segundo cromossoma X é responsável por sensivelmente metade dos casos, 

e acredita-se que em 80% dos casos é o cromossoma X proveniente do pai que é perdido. Uma 

diversidade de alterações no cromossoma X como deleções, isocromossomas, cromossomas em 

anel e translocações são responsáveis pelas outras causas (Tsai et al., 2009; Haldeman-Englert 

et al., 2018).  

As trissomias ocorrem em 4% de todas as gestações reconhecidas clínicamente (Hassold et 

al., 1993). Nos casos PA10 e PA22, após a realização do bandeamento GTL detetou-se uma 

trissomia do cromossoma 22, como verificado nas figuras 42 e 43. As trissomias do 

cromossoma 22 são a terceira trissomia mais comum nos abortos espontâneos, ocorrendo em 

5% de todos os abortos. Sendo uma trissomia não compatível com a vida, a maior parte das 

gestações com trissomia 22 terminam em abortos espontâneos. Apenas uma minoria de fetos 

sobrevive até ao nascimento, no entanto, a sobrevivência média pós-parto é de 3 a 4 dias, e a 

sobrevivência máxima descrita é de 3 anos. As características comuns de crianças com trissomia 

22 incluem hipoplasia da face média com ponte nasal plana/larga, orelhas displásicas com 

fossas, marcas ou poros, fenda palatina, hipertelorismo, microcefalia, doença cardíaca 

congénita, alterações genitais, e rins malformados, entre outras. A maior parte dos erros que 

resultam na trissomia 22 (> 96%) ocorre durante a oogénese, principalmente durante a primeira 

divisão meiótica. Além da trissomia livre 22, foi descrito na literatura anomalias como 

isocromossomas, translocações envolvendo o cromossoma 22 e mosaicismo do cromossoma 

22 (Heinrich et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cariograma do caso PA10 do sexo feminino com trissomia do cromossoma 22 (metáfase submetida ao 

bandeamento GTL resultante da cultura de produtos de abortamento). 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 9% dos abortos espontâneos são causados por poliploidias e as tetraploidias 

(condição na qual existem quatro conjuntos de cromossomas em uma única célula - 92,XXXX 

ou 92,XXYY) nos humanos geralmente são letais, os fetos resultam em abortos espontâneos no 

primeiro trimestre da gravidez, sendo encontradas em 1-2% dos produtos de abortamento e 

raramente nascem vivos (Nakamura et al., 2003; Eshre, 2008; Bothur-Nowacka et al., 2013). 

Pela observação das metáfases 44 e 45 é possível verificar que são tetraploidias. Apesar do 

cariograma da metáfase do caso PA13 apresentar cromossomas pequenos e uma baixa resolução 

de bandas, permitiu o diagnóstico. A tetraploidia geralmente surge devido à duplicação 

cromossómica numa célula somática e a incorporação dos cromossomas filhas na mesma célula, 

em um evento pós-zigótico através da falha da citocinese. Raramente resulta da fertilização de 

um óvulo diploide por um espermatozóide diploide ou por dois espermatozóides haploides e a 

fertilização de um óvulo por três espermatozóides (Rosenbusch e Schneider, 2004; Bothur-

Nowacka et al., 2013).  

 

Figura 43.  Cariograma do caso PA22 do sexo feminino com trissomia do cromossoma 22 (metáfase submetida ao 

bandeamento GTL resultante da cultura de produtos de abortamento). 
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Na literatura, estão descritos até ao momento 12 casos de recém-nascidos com tetraploidia, 

as consequências clínicas desta anomalia são variadas e compreendem uma expectativa de vida 

limitada e múltiplas anomalias congénitas como alterações nos pés e nas mãos, nariz bicudo e 

micrognatia/retrognatia, hipotrofia e atraso no crescimento (Bothur-Nowacka et al., 2013). 

No caso PA15, após o bandeamento GTL detetou-se uma trissomia do cromossoma 16 

(Figura 46). A trissomia do cromossoma 16 é a anomalia mais comum analisada em abortos 

espontâneos, representa 16% de todos os abortos espontâneos e é estimada em 1,5% das 

gestações clinicamente reconhecidas. Esta trissomia é incompatível com a vida em indivíduos 

Figura 44. Cariograma tetraploide do caso PA13 (metáfase submetida ao bandeamento GTL resultante da cultura 

de produtos de abortamento). 

Figura 45. Cariograma de uma tetraploidia do caso PA21 (metáfase submetida ao bandeamento GTL resultante da 

cultura de produtos de abortamento). 
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que não são mosaicos, levando à perda fetal no primeiro trimestre. Contudo, no caso da 

trissomia 16 em mosaico, o feto pode sobreviver com um desenvolvimento quase normal, mas 

por outro lado pode apresentar características físicas como incapacidade física e mental, 

malformações cardíacas, hipospádia, cordões de dois vasos, clinodactilia e hipoplasia 

pulmonar. A maior parte dos casos com trissomia 16 resultam da não disjunção na meiose 

materna I (Khan, 2001; Armstrong et al., 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

No caso PA18, detetou-se uma trissomia do cromossoma 15 (Figura 47). As trissomias do 

cromossoma 15 são uma das alterações cromossómicas mais comuns em abortos espontâneos, 

é responsável por 7,6% de todos os abortos espontâneos trissómicos e 1,7% de todas as perdas 

de gravidez no primeiro trimestre. Não estão descritos casos de recém-nascidos com trissomia 

15, no entanto, os fetos apresentam um fenótipo grave que inclui dimorfismos craniofaciais, 

malformações de múltiplos órgãos e restrição de crescimento intra-uterino (Cassidy et al., 1992; 

Philipp  et al., 2018). 

Figura 46. Cariograma com trissomia 16 do caso PA15 (metáfase do submetida ao bandeamento GTL resultante 

da cultura de produtos de abortamento). 
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Com o estudo citogenético dos produtos de abortamento foi possível identificar quais 

foram os de causa cromossómica e qual a alteração cromossómica. O diagnóstico feito a partir 

de uma cultura de produto de abortamento permite algum conforto aos pais, pois a falta de 

informação aumenta a angústia pela incerteza que ela cria sobre o resultado da próxima 

gravidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Cariograma com trissomia 15 do caso PA18 (metáfase submetida ao bandeamento GTL resultante da 

cultura de produtos de abortamento). 
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4.3. Extração de DNA 

Durante o trabalho de estágio foram também realizadas 6 extrações de DNA a partir de 

amostras de sangue periférico. 

Durante a quantificação do DNA no espectrofotómetro, que envolve a medição da 

quantidade de luz UV com comprimento de onda de 260 nm absorvida (absorvância) pela 

amostra, uma vez que, o DNA absorve fortemente a luz UV com estes comprimentos de onda, 

a razão da absorvância 260 e 280 nm é utilizada para analisar a pureza da amostra de DNA 

(Lucena-Aguilar et al.,2016; Olson e Morrow, 2012). 

Uma amostra de DNA considerada pura exibe uma razão entre 1.8 e 2.0. No entanto, se esta 

razão for menor do que estes valores provavelmente há contaminação com proteínas, fenol ou 

outros contaminantes que absorvem fortemente em 280 nm. Se a razão for maior do que estes 

valores possivelmente há contaminação com RNA. A absorvância é convertida em 

concentração (ng/µL) de DNA de fita dupla (dsDNA) utilizando um fator de conversão, 

instituído de 50 ng/µL para 1 unidade de densidade ótica a 260 nm (Olson e Morrow, 2012; 

Lucena-Aguilar et al., 2016). 

Na tabela 3. estão representadas as extrações de DNA realizadas e os resultados das 

quantificações das mesmas. 

 

Tabela 3.  Extrações de DNA realizadas e os respetivos resultados das quantificações 

Casos Data da realização Resultado ng/µL 

1 05/12/2019 84,5 

2 05/12/2019 40,4 

3 17/12/20219 31,55 

4 17/12/20219 165 

5 18/12/2019 61,25 

6 18/12/2019 69,05 

 

Pela análise da tabela 3. é possível verificar que a concentração de DNA obtida com o 

protocolo de extração a partir de amostras de sangue total apresentou uma média de 75.29 

ng/μL, com uma razão entre as leituras das absorvâncias 260/280 nm que variou entre 31,55 a 

165 ng/µL.   
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Ao analisar os resultados da extração de DNA, verificou-se que o detergente (Lysis Buffer) 

penetrou na estrutura das membranas e separou os fosfolípidos, causando a destruição das 

membranas, e como consequência, o conteúdo do núcleo (DNA e proteínas) dispersou-se na 

solução. A Proteinase K eliminou a contaminação por proteínas (>1.8).  

Como resultado do Binding Buffer, ocorreu a precipitação do DNA, levando a que o DNA 

se separe da solução. O DNA tem menor densidade que os outros componentes celulares, por 

isso, ele surgiu na superfície da solução, permitindo assim a sua recolha.  

Por fim, o DNA foi eluído com Elution Buffer de forma a ocorrer a libertação do DNA das 

membranas. 
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5. Conclusões 

A citogenética é uma ferramenta poderosa fundamental para o diagnóstico na área de do 

pós-natal, pois dado que proporciona uma visão global de todo o genoma e permite a 

identificação de alterações cromossómicas.  

As culturas sem e com sincronizadores sincronização e sincronizadas de linfócitos a partir 

de sangue periférico são a base da análise citogenética e culturas de fácil reprodutividade, desde 

que se tenha em atenção os cuidados e as condições de assepsia (os meios de culturas e os 

suplementos devem ser estéreis e com a capacidade de proporcionar os nutrientes essenciais 

para a cultura e divisão celular, os reagentes usados durante a cultura, manipulação e 

espalhamento devem estar às temperaturas recomendadas pelo fornecedor e o tempo de cultura 

e a temperatura é importante para o sucesso de todos as etapas). Os fundamentos teóricos dos 

processos biológicos da divisão celular são cruciais para o êxito das culturas.  

As culturas dos produtos de abortamento são de difíceis difícil de reprodutibilidade, uma 

vez que, as falhas nas culturas têm uma frequência aproximadamente de 30% devido a 

contaminações por fungos e/ou bactérias e à presença de células maternas. Além disso, Também 

muitas vezes se obtêm-se preparações cromossómicas precáriassem a qualidade pretendida e, 

com poucas metáfases, o que pode dificultar a análise citogenética. 

As técnicas de citogenética convencionais (GTL, CBG e NOR) são de grande importância 

devido à sua fácil e rápida realização e a obtenção de resultados bandas de boa qualidade 

possibilita a organização e construção elaboração dos cariogramas, permitindo assim, um 

estudo cromossómico e consequentemente a deteção de alterações cromossómicas. Estes 

métodos são complementares entre si, o que permite tirar alguma dúvida que posso ter surgido 

surgir durante a observação das bandas GTL. 

Em contrapartida, a técnica FISH, apesar de possibilitar só a identificação de uma alteração 

cromossómica específica, dispõe da vantagem de ser um método rápido, obtendo os resultados 

em um curto espaço de tempo e sendo é de grande importância para complementar a análise 

efetuada pelas técnicas de bandas. 

Para se obter resultados em citogenética com sucesso é fundamental ter em atenção alguns 

fatores como a eficiência e o rigor do operador, as condições de assepsia, a manipulação 

realizada que vai condicionar o espalhamento e o espalhamento realizado que vai afetar os 

resultados.  
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Neste trabalho, na cultura dos sangues, foram estudados 38 casos com o cariótipo normal e 

4 casos com alterações cromossómicas. Nos produtos de abortamento, foram observados 11 

casos com um cariótipo normal, 7 casos com um cariótipo anormal e em 4 casos não se obteve 

crescimento celular. 

Todos os objetivos propostos foram conseguidos alcançados durante a realização deste 

estágio, uma vez que as técnicas de citogenética foram aplicadas com sucesso.  

Em suma, a utilização das técnicas bandeamento em complementar com as técnicas de FISH 

foram fundamentais para a identificação dos cariótipos, e análises das alterações presentes nos 

casos em estudo, auxiliando o diagnóstico clínico. 

Este estágio valorizou as minhas competências de trabalho prático num laboratório de 

diagnóstico, permitiu a ligação entre os conceitos teóricos e a prática e a aquisição de diversos 

conhecimentos na área de citogenética. 
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