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MEIO PARA CARIÓTIPO 

 
DEFINIÇÃO - É um meio de cultura que proporciona a multiplicação de linfócitos 
in vitro, permitindo a análise cromossômica posterior. 

INDICAÇÃO - Destina-se à cultura de linfócitos humanos e de outros animais. O 
Meio para Cariótipo é utilizado principalmente para estudo de cromossomos 
mitóticos a partir de linfócitos de sangue periférico. Os linfócitos presentes no 
sangue semeados no meio de cultura contendo fitohemaglutinina adquirem o 
aspecto de linfoblastos que por sua vez mostram capacidade de multiplicação. 

MÉTODO DE CULTIVO - Em condições assépticas 0,5 a 1,0 ml de sangue é lançado em um Meio para 
Cariótipo e incuba-se a 37ºC. Inicialmente por ação da gravidade as hemácias sedimentam ocorrendo uma 
aglutinação pela própria ação da fitohemaglutinina. Os leucócitos ficam em suspensão e pela ação mitogênica 
da fitohemaglutinina os linfócitos multiplicam-se. Após 72 horas de incubação, adiciona-se colchicina que 
interrompe a divisão de células em metáfase, fase esta em que os cromossomos são melhor individualizados.  

Esta  cultura  é  tratada  com  uma  solução  hipotônica  e  posteriormente  com  fixador  (Metanol : Ácido 
Acético - 3:1). 
As células do sedimento resultante final são fixadas em lâminas de vidro, onde após a coloração pode-se 
estudar numérica e morfologicamente os cromossomos. Se aplicada a técnica de bandamento poder-se-á 
estudar estruturalmente as bandas e sub bandas que os mesmos possuem. 

VANTAGENS - Testado em várias culturas do sangue periférico humano, a cada lote é determinado pH e 
osmolaridade. 

CONSERVAÇÃO - De 0 a -20°C. 

VALIDADE - 12 Meses 

COMPOSIÇÃO - Solução composta de Meio MEM ou RPMI 1640 com HEPES, Soro Fetal Bovino, e 
Fitohemaglutinina.  

OBSERVAÇÃO - A Vitrocell também disponibiliza o Meio para Cariótipo para pesquisa de Sítio Frágil do 
cromossomo "X". Neste caso, o Meio MEM é substituído pelo Meio 199 sem ácido fólico e não tem a adição 
da Fitohemaglutinina. 

MEIO PARA CARIÓTIPO  

CÓDIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM FABRICANTE 

V0020 MEIO PARA CARIÓTIPO C/RPMI FRASCO 5 ML VITROCELL 

V0192 MEIO PARA CARIÓTIPO X FRÁGIL  FRASCO 5 ML VITROCELL 

V0160 MEIO PARA CARIÓTIPO MÉDULA ÓSSEA FRASCO 5 ML VITROCELL 
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